
Erasmus+

KA1 – Versie 1 – december 2021 

Voor begunstigden met een contract 2021 

  

  

       1 

OVERMACHT (force 

majeure) TEN GEVOLGE 

VAN DE COVID-19 

PANDEMIE 

Inleiding  

In dit document worden de maatregelen die vanuit de Europese Commissie genomen werden 

om tegemoet te komen aan overmachtssituaties in Erasmusprojecten, ten gevolge van de 

Covid-19 pandemie, toegelicht. De maatregelen zijn de laatste maanden stabiel gebleven en 

ondervangen ondertussen zo goed als alle situaties die voorkomen. Hoe dan ook blijven deze 

maatregelen onderhevig aan veranderingen vanuit de Europese Commissie of 

verduidelijkingen in interpretatie van de richtlijnen. 

 

Deze maatregelen werden opgemaakt en verfijnd aan het begin van de Covid-19 pandemie 

voor mobiliteiten en activiteiten die getroffen werden, de maatregelen blijven gelden zo lang 

als de Covid-19 pandemie actueel is.  

 

Meer informatie omtrent Covid-19 en de geldende maatregelen vind je onder andere op de 

website van FOD Volksgezondheid, in de veelgestelde vragen op de website van het 

Departement Onderwijs en Vorming, op de website van FOD Buitenlandse Zaken in verband 

met reisadviezen en dergelijke of op de website van Re-open EU. 

 

Algemene richtlijnen 

Je hoeft niet elke overmachtssituatie ten gevolge van de Covid-19 pandemie individueel aan 

je dossierbeheerder te melden. Heb je twijfels over de situatie, je aanpak of over de geldigheid 

van de overmacht, kan je je dossierbeheerder uiteraard om advies vragen.  

 

Overmacht ten gevolge van de Covid-19 pandemie kan over het algemeen ingeroepen worden 

wanneer de mobiliteit niet langer voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria zoals vermeld in de 

Programmagids of wanneer er sprake is van niet recupereerbare kosten. In dit laatste geval 

moet aangetoond kunnen worden dat andere instanties, bvb. verzekeringsmaatschappijen, 

reeds bevraagd zijn over een terugbetaling of dergelijke (zie “documenteren van gemaakte en 

niet recupeerbare kosten”).   

 

Overmacht geldt enkel in onvoorziene situaties waar het onmogelijk is geworden om de 

geplande activiteiten uit te voeren (zie Annex I bij het contract). Overmacht in het kader van 

de Covid-19 pandemie kan enkel ingeroepen worden wanneer de situatie verslechterd is ten 

  
  

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-over-de-coronamaatregelen/corona-veelgestelde-vragen-en-antwoorden-basis-en-secundair-onderwijs
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://reopen.europa.eu/nl
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opzichte van het moment dat er kosten werden gemaakt. Dit gaat voornamelijk om wijzigingen 

in de maatregelen, kleurcodes en/of reisadviezen vanuit de Belgische overheid of het 

ontvangende land, of interne besluiten bij de zendende/ontvangende organisatie. Enkele 

voorbeelden, variaties hierop volgen uiteraard dezelfde redenering:  

- Je plant (i.e. maakt kosten) op een moment dat een locatie reeds een rode of oranje 

kleurcode had, en je annuleert omdat de situatie niet beter wordt. Dit is géén force 

majeure. Je wist op het moment van boeken al dat dit kon en nam met andere woorden 

een berekend risico. 

- Je plant (i.e. maakt kosten) op een moment dat er reeds een verplichte quarantaine 

gold bij aankomst in het gastland, en je annuleert omdat de verplichte quarantaine een 

te groot obstakel is. Dit is géén force majeure, je kende deze maatregel al op het 

moment van boeken. 

- Je plant (i.e. maakt kosten) op een moment dat er géén verplichte quarantaine gold 

en/of de locatie een groene kleurcode had, en je annuleert omdat de maatregelen 

verstrengd zijn (e.g. quarantainemaatregelen gelden ineens wél) en/of de kleurcode 

evolueerde naar oranje of rood. Dit is wél force majeure. 

Het kunnen documenteren van de oorzaak die aanleiding geeft tot het inroepen van 

overmacht, is nodig. Zorg er in elke overmachtssituatie voor dat er documentatie voorgelegd 

kan worden waaruit blijkt dat de situatie verslechterd is, en er bijgevolg beroep gedaan kan 

worden op overmacht. Voorbeelden hiervan zijn documenten over de verstrengde 

maatregelen, reisrestricties vanuit de overheid, interne besluiten bij de zendende/ontvangende 

organisatie… 

 

Het documenteren van gemaakte en niet recupereerbare kosten ten gevolge van 

overmacht, is nodig. Indien de kosten gemaakt zijn door de deelnemer is een verklaring op 

eer van de deelnemer dat ze bepaalde kosten niet kunnen recupereren voldoende. De 

deelnemers moeten voor Epos geen extra bewijsmateriaal bijhouden. Indien de kosten 

gemaakt zijn door de begunstigde zal er extra bewijsmateriaal bijgehouden moeten worden 

(bvb. communicatie die staaft dat de kosten niet gerecupereerd kunnen worden). Voor Epos 

moet er aangetoond worden dàt er niet recupereerbare kosten zijn gemaakt, niet hoeveel deze 

niet recupereerbare kosten exact bedragen.  

 

Elke mobiliteit of activiteit die gerapporteerd wordt, zal ook aangetoond moeten kunnen 

worden. Dit betekent dat onder andere geannuleerde mobiliteiten of virtuele alternatieven ten 

gevolge van de Covid-19 pandemie gedocumenteerd zullen moeten worden. Meer info over 

mogelijke documentatie vindt u lager. 

 

Bewijsmateriaal moet niet opgeladen worden met de eindrapportering, maar moet wel ter 

beschikking zijn op vraag van Epos of andere controleorganen. 

 

Het projectbudget zal nooit stijgen ten opzichte van het budget dat contractueel werd 

toegekend (zie Annex II bij het contract). 

 

Het kan waardevol zijn om deelnemers te informeren over de geldende maatregelen en 

eventueel afspraken te integreren in de (beurs)overeenkomst tussen deelnemer en 

https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
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organisatie: wanneer geldt overmacht, waar komt de organisatie voor tussen, wat zijn 

afspraken met ontvangende organisaties, etc.  

 

Maatregelen die gelden bij overmacht ten 

gevolge van Covid-19 

Op basis van overmacht ten gevolge van de Covid-19 pandemie: 

- kunnen er virtuele alternatieven aangeboden worden (zie Annex VI bij het contract); 

- kan er meer budget verschoven worden naar de budgetcategorieën voor 

uitzonderlijke kosten, in functie van de organisatie van fysieke mobiliteiten of virtuele 

alternatieven, en inclusiesteun; 

- kunnen activiteiten geannuleerd, onderbroken en uitgesteld worden; 

- kunnen niet recupereerbare kosten als gevolg daarvan gedekt worden door het 

projectbudget. 

In wat volgt, wordt hier meer in detail op ingegaan. Over de invoer hiervan in de Beneficiary 

Module (BM) wordt, vanzelfsprekend, later gecommuniceerd. 

Virtuele alternatieven  

Zie Annex VI bij het contract. 

 

Omwille van overmacht ten gevolge van de Covid-19 pandemie is het mogelijk om een volledig 

virtuele alternatief aan te bieden voor mobiliteiten die niet langer fysiek kunnen starten. Een 

volledig virtuele activiteit is steeds een force majeure, dit wil zeggen dat de minimumduur niet 

per se behaald moet worden, de afgesproken doelstellingen blijven uiteraard wel gelden. De 

duur van een virtuele activiteit wordt steeds in een opeenvolgende periode gezien. 

Het organiseren van blended activiteiten (de combinatie van een fysieke mobiliteit met een 

virtuele component) kan ook een mogelijkheid zijn om tegemoet te komen aan de gevolgen 

van de Covid-19 pandemie, dit is mogelijk via de regels in de Programmagids. Indien mogelijk, 

verkiest de Europese Commissie een (blended) aanpak waarbij een fysieke activiteit alsnog 

mogelijk is. 

 

Bij het volgen van volledig virtuele alternatieven vanuit het thuisland is er enkel recht op 

organisational support en OLS of taalondersteuning (indien van toepassing), er is geen recht 

op reiskosten (travel costs), individuele steun (individual support) en cursuskosten (course 

fees).  

 

De deelname aan een volledig virtueel alternatief moet aangetoond kunnen worden aan de 

hand van een deelnamebewijs. Dit is een verklaring van de ontvangende organisatie waarbij 

de naam van de deelnemer, het doel van de activiteit en de start- en einddatum van de virtuele 

activiteit toegelicht worden. Virtuele activiteiten leiden, net zoals fysieke mobiliteiten, tot 

erkenning van leeruitkomsten. 
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Organisational support 

Voor elke gerapporteerde mobiliteit heb je recht op het forfait voor Organisational Support, 

dus ook voor een geannuleerde of virtuele activiteit.  

 

Wij herinneren je eraan dat het Organisational Supportbudget ingezet kan worden zoals het 

het project het beste dient. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om hiermee PCR testen te 

vergoeden. 

Uitzonderlijke kosten 

Uitzonderlijke kosten worden steeds berekend op basis van werkelijke kosten. Deze kunnen 

gedeeltelijk vergoed worden met het Erasmusbudget en moeten steeds op een gepaste 

manier bewezen kunnen worden. 

 

Exceptional costs 

Aanvulling op Annex III van het contract. 

 

De begunstigde kan méér kosten indienen dan oorspronkelijk voorzien in deze 

budgetcategorie, ook wanneer hier initieel nog niets voor toegekend was. Er mag 10% van het 

budget in een budgetcategorie gebaseerd op unit costs verschoven worden naar exceptional 

costs. De verschuivingen kunnen cumulatief gebeuren, maar nooit 10% van het laatste 

toegekende budget overschrijden. 

 
De kosten die hiermee vergoed kunnen worden houden verband met het organiseren van 

fysieke mobiliteiten in het buitenland in deze uitzonderlijke tijden. Zo kan er bijvoorbeeld 

budget verschoven worden naar uitzonderlijke kosten om hiermee bijkomende PCR of 

zelftesten te financieren in functie van de fysieke mobiliteit (dit kan ook via het Organisational 

Support budget). Van de werkelijke kost kan er 80% vergoed worden met het Erasmusbudget. 

Hou er rekening mee dat uitzonderlijke kosten steeds terdege bewezen moeten worden, op 

basis van de reële kosten. Het Nationaal Agentschap zal de ontvankelijkheid van deze kosten 

per geval beoordelen. 

 

Exceptional costs for services and equipment 

Cfr. Annex VI van het contract. 

 

Deze budgetcategorie bestaat enkel in functie van een overmachtssituatie ten gevolge van 

Covid-19. Er mag 10% van het budget in een budgetcategorie gebaseerd op unit costs 

verschoven worden naar exceptional costs for services and equipment. De verschuivingen 

kunnen cumulatief gebeuren, maar nooit 10% van het laatste toegekende budget 

overschrijden. Verschuiven kan ook wanneer er initieel geen budget toegekend was voor de 

uitzonderlijke kosten categorie (exceptional costs). 

 

Met exceptional costs for services and equipment kunnen kosten gedekt worden voor het 

huren en/of aankopen van materiaal en/of diensten die nodig zijn in de verwezenlijking van 

een virtuele activiteit, ten gevolge van de Covid-19 pandemie. Hiervan kan 75% van de 

werkelijke kosten vergoed worden. Het Nationaal Agentschap zal de ontvankelijkheid van 
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deze kosten per geval beoordelen. Deze kosten moeten bewezen worden aan de hand van 

een betaalbewijs van de gemaakte kosten met vermelding van de naam en het adres van de 

instantie die de factuur heeft opgesteld, het bedrag en de valuta, en de datum van de factuur. 

 

FAQ KA1: Horen inschrijvingskosten voor een virtueel georganiseerde cursus ten gevolge 

van de Covid-19 pandemie onder exceptional costs for services and equipment? 

Neen, deze kosten kunnen niet vergoed worden met het budget voor uitzonderlijke 

kosten.  

Inclusiesteun  

Cfr. Annex VI van het contract. 

 

In het kader van virtuele alternatieven is het toegestaan om budget vanuit eender welke 

andere budgetcategorie te verschuiven naar de budgetcategorie inclusiesteun (inclusion 

support). Dit kan ook wanneer er initieel geen budget toegekend was voor deze categorie. Het 

gaat hier om kosten, verbonden aan deelnemers met fewer opportunities, die noodzakelijk zijn 

voor hun deelname aan virtuele activiteiten.  

 

Kosten voor inclusiesteun worden steeds berekend op basis van werkelijke kosten. Deze 

kunnen voor 100% vergoed worden met het Erasmusbudget. Het Nationaal Agentschap zal 

de ontvankelijkheid van deze kosten per geval beoordelen. Dit moet bewezen kunnen worden 

aan de hand van facturen van de gemaakte kosten, met vermelding van de naam en het adres 

van de instantie die de factuur opstelt, het bedrag en de valuta, en de factuurdatum. 

Cususkosten (course fees) 

Wanneer er in geval van overmacht niet recupereerbare cursuskosten zijn, bvb. bij een 

geannuleerde mobiliteit, is er recht op het forfaitaire bedrag voor de voorziene duur van de 

cursus (i.e. 80 EUR per deelnemer per dag). 

Er wordt bewijs bijgehouden dat aantoont dat er cursuskosten waren en deze niet 

gerecupereerd konden worden. 

Quarantaineperiode in het gastland  

Wanneer een quarantaineperiode verplicht wordt bij aankomst in je gastland, kan deze periode 

beschouwd worden als uitbreiding van de mobiliteitsperiode en zo ook gefinancierd worden 

onder het individual support budget. Het financieren van een quarantaineperiode is enkel 

ontvankelijk voor tijd die doorgebracht is in het gastland van de mobiliteit. Dit geldt niet voor 

een eventuele quarantaine in België die vereist wordt bij terugkeer. 

 

Het totaal aantal dagen van de mobiliteitsperiode kan nooit de maximumduur, zoals vermeld 

in de Programmagids, overschrijden. De noodzaak van een quarantaineperiode kan 

bijvoorbeeld bewezen worden door certificaten, voorzien door de bevoegde medische 

diensten per land. 

 



Erasmus+

KA1 – Versie 1 – december 2021 

Voor begunstigden met een contract 2021 

  

  

       6 

Vanuit de Europese Commissie wordt gemeld dat het wenselijk is om tijdens deze 

quarantaineperiode eventueel een virtuele activiteit te voorzien die de deelnemers in 

quarantaine kunnen volgen voorafgaand aan de fysieke activiteit. 

 

FAQ: Geldt overmacht als een deelnemer tijdens de fysieke mobiliteit getest moeten 

worden (omwille van hoogrisicocontact, regels omtrent testen in het gastland of de 

gastorganisatie…) en in afwachting van het resultaat in quarantaine moet? 

Indien een deelnemer tijdens de mobiliteit getest moet worden en hierdoor de 

minimumduur, zoals gespecifieerd in de Programmagids, niet behaald, is er sprake van 

overmacht en zal dit ook zo gerapporteerd moeten worden. Indien de minimumduur 

wel behaald wordt, moet er geen overmacht gerapporteerd worden. Het kan waardevol 

zijn om vooraf met de deelnemers afspraken te maken over de financiering van tests 

tijdens de mobiliteit. De quarantaineperiode in afwachting van het testresultaat is deel 

van de mobiliteitsperiode en kan dus vergoed worden via individual support. 

Quarantaineperiode in het thuisland – deelnemer kan niet vertrekken 

Alles wat zich voor vertrek afspeelt met betrekking tot ziekte, quarantaine… valt niet onder 

overmacht in het Erasmusproject, dit valt onder de ziekteverzekering. Hiervoor neem je contact 

op met de verzekeringsmaatschappij. 

FAQ: Vaccinatie – Wat met deelnemers die niet gevaccineerd zijn? 

Je volgt als organisatie steeds de regels en richtlijnen die gelden vanuit je gastorganisatie, de 

lokale, regionale of nationale overheden. Je kan als organisatie zelf geen vaccinatie 

verplichten of een vaccinatiebewijs controleren als voorwaarde om deel te nemen aan een 

mobiliteit. Je kan de deelnemers wel informeren over de geldende maatregelen in de 

gastorganisatie en/of het gastland en bijvoorbeeld in de (beurs-)overeenkomst met de 

deelnemers afspraken opnemen over wie voor welke extra kosten instaat (bvb. extra kosten 

ten gevolge van testen tijdens de mobiliteit). 

Recent afgestudeerden  

In VET en HED kunnen recent afgestudeerden een stage volbrengen binnen de 12 maanden 

na afstuderen. Per uitzondering kan deze periode met 6 maanden verlengd worden, tot 18 

maanden, indien de Covid-19 pandemie ervoor zorgde dat het onmogelijk was om binnen de 

12 maanden na afstuderen de stage te volbrengen.  

De fysieke activiteiten werden geannuleerd, onderbroken of uitgesteld  

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt op basis van de forfaitaire “unit costs” in plaats van op basis 

van reële kosten. 

 

Optie 1: de mobiliteit werd geannuleerd, de deelnemer kon niet vertrekken. 

- Als het budgetonderdeel “travel costs” voorzien is en er niet-recupereerbare reiskosten 

waren, moet het forfait voor reiskosten toegekend worden (op basis van de Distance 
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Calculator). Zijn de niet recupereerbare kosten hoger, dan mag er méér toegekend 

worden, op basis van reële kosten.  

Normaal gezien is dit budgetonderdeel niet voorzien voor studentenmobiliteit in KA131, 

maar zal het wel verschijnen indien “force majeure” aangeduid wordt. Dan mag een 

bedrag ingevuld worden. 

- Andere niet recupereerbare kosten (bvb. reeds betaalde huur) kunnen door de 

begunstigde vergoed worden vanuit het budget voor “individual support”. Bij voorkeur 

op basis van forfaits maar indien gewenst kan het ook op basis van reële kosten. 

- Het vereiste bewijs toont aan dat er kosten gemaakt werden en niet gerecupereerd 

konden worden. Dit kan onder andere aan de hand van de reeds voorziene 

documenten. 

FAQ: Moet er een deelnemersrapport ingevuld worden over een geannuleerde mobiliteit? 

Neen, er zal geen deelnemersrapport uitgestuurd worden bij een geannuleerde 

mobiliteit. 

Optie 2: de mobiliteit wordt uitgesteld, de deelnemer onderneemt de mobiliteit op een 

later moment. Dit uitstel brengt niet-recupereerbare kosten met zich mee. 

- Als het budgetonderdeel “travel costs” voorzien is, moet het forfait voor de reiskosten 

toegekend worden voor de effectief uitgevoerde mobiliteit. Zijn de kosten, ten gevolge 

van mogelijke niet recupereerbare kosten van het uitstel, hoger dan het voorziene 

forfait op basis van de Distance Calculator, dan mag er méér toegekend worden, op 

basis van reële kosten.  

Normaal gezien is dit budgetonderdeel niet voorzien voor studentenmobiliteit in KA131, 

maar zal het wel verschijnen indien “force majeure” aangeduid wordt. Dan mag een 

bedrag ingevuld worden. 

- Het forfait voor “individual support” moet toegekend worden voor de effectieve duur 

van het verblijf (+ de reisdagen).  

Zijn de kosten hoger ten gevolge van het uitstel (bvb. door reeds betaalde huur), dan 

mag er méér toegekend worden. Bij voorkeur op basis van forfaits, maar indien 

gewenst kan het ook op basis van reële kosten. 

- Het vereiste bewijs toont aan dat er kosten gemaakt werden en niet gerecupereerd 

konden worden. 

FAQ: Moet Force majeure ingeroepen worden voor uitgestelde mobiliteiten waarbij er géén 

niet-recupereerbare kosten zijn gemaakt? 

Neen, zonder niet-recupereerbare kosten kan de uitgestelde mobiliteit gerapporteerd 

worden op de normale manier. 

FAQ: De oorspronkelijke personen kunnen de uitgestelde mobiliteit niet uitvoeren (bvb. 

door afstuderen), hoe rapporteren we dit?   

Rapportering is persoonsgebonden. In deze situatie wordt de initiële mobiliteit als een 

geannuleerde mobiliteit gerapporteerd, en de volgende mobiliteit, uitgevoerd door een 

nieuwe persoon, als een nieuwe mobiliteit. 
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Optie 3: de mobiliteit werd onderbroken, de deelnemer keerde (tijdelijk of definitief) 

terug naar huis. 

- Als het budgetonderdeel “travel costs” voorzien is, moet het forfait voor reiskosten 

toegekend worden (op basis van de Distance Calculator). Zijn de gemaakte kosten 

hoger, dan mag er méér toegekend worden, op basis van reële kosten.  

Normaal gezien is dit budgetonderdeel niet voorzien voor studentenmobiliteit in KA131, 

maar zal het wel verschijnen indien “force majeure” aangeduid wordt. Dan mag een 

bedrag ingevuld worden. 

- Het forfait voor “individual support” moet toegekend worden voor de effectieve duur 

van het verblijf (+ de reisdagen), ook al was dit korter dan de vereiste minimumduur.  

- Niet recupereerbare kosten die rechtstreeks en exclusief verbonden zijn aan het 

geannuleerde gedeelte van het initieel verblijf (bvb. verdere huur van accommodatie) 

kunnen door de begunstigde vergoed worden vanuit het budget voor “individual 

support”. Bij voorkeur op basis van forfaits, maar indien gewenst kan het ook op basis 

van reële kosten.  

- Het vereiste bewijs toont aan dat de deelnemer zich in de vermelde situatie(s) bevond 

en/of er kosten gemaakt werden die niet gerecupereerd konden worden. 

Optie 4: de activiteit ter plaatse werd stopgezet, maar de deelnemer bleef ter plaatse. 

- Als het budgetonderdeel “travel costs” voorzien is, moet het forfait voor reiskosten 

toegekend worden (op basis van de Distance Calculator). Zijn de gemaakte kosten 

hoger, dan mag er méér toegekend worden, op basis van reële kosten.  

Normaal gezien is dit budgetonderdeel niet voorzien voor studentenmobiliteit in KA131, 

maar zal het wel verschijnen indien “force majeure” aangeduid wordt. Dan mag een 

bedrag ingevuld worden. 

- Het forfait voor “individual support” moet toegekend worden voor de effectieve duur 

van de activiteit (+ de reisdagen), ook als de activiteit korter was dan de vereiste 

minimumduur. 

- Het forfait voor “individual support” voor de rest van het verblijf (tot en met de 

oorspronkelijk voorziene periode) moet ook toegekend worden als er een alternatieve 

activiteit voorzien werd waar de deelnemer aan deelnam (e.g. een virtueel alternatief 

ter plaatse) of als de deelnemer verplicht was om ter plaatse te blijven als gevolg van 

overheidsmaatregelen (bvb. in/uitreisverbod). 

- Het forfait voor “individual support” voor een bijkomend verblijf (dus langer dan 

oorspronkelijk voorzien) mag toegekend worden als de deelnemer verplicht was om ter 

plaatse te blijven als gevolg van overheidsmaatregelen. 

- Het vereiste bewijs toont aan dat de deelnemer zich in de vermelde situatie(s) bevond. 

 


