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1. INLEIDING 
Dit handboek geeft de belangrijkste richtlijnen voor hogeronderwijsinstellingen voor het 
beheer van Erasmus+ subsidies die in 2021 zijn toegekend aan mobiliteitsprojecten 
tussen programmalanden in het hoger onderwijs (KA131). Dit handboek is gebaseerd 
op: 

o de Gids voor Nationale Agentschappen 2021 van de Europese Commissie 
o de Erasmus programmagids 2021 waarin de algemene en specifieke doelstellingen 

van het programma Erasmus+ beschreven staan 
o higher education mobility handbook  
o de subsidieovereenkomst tussen Epos en de begunstigde en alle bijhorende bijlagen 
o ECHE Monitoring Guide  

Dit handboek dient als leidraad en is bedoeld om ondersteuning te bieden bij de uitvoering 
van de mobiliteitsprojecten, maar vervangt bovenvernoemde documenten niet. Indien er 
tegenspraak zou zijn met deze documenten, hebben deze laatste voorrang op dit handboek. 
 
Regelmatig worden de begrippen “het Nationaal Agentschap” en “de begunstigde(n)” 
gebruikt: 
 

• Nationaal Agentschap (NA): hiermee wordt Epos bedoeld, het Nationaal 
Agentschap voor het Erasmus+ programma (onderwijs en opleiding) in 
Vlaanderen. 

• Begunstigde: de hogeronderwijsinstelling of de consortiumcoördinator waarmee 
het Nationaal Agentschap een subsidie-overeenkomst gesloten heeft. 
 

2. KWALITEITSKADER 
Het Erasmus+-kwaliteitskader is een reeks documenten waarin de rechten en plichten 
worden beschreven van personen en organisaties die deelnemen aan het Erasmus+-
programma: 

• Erasmus handvest voor hoger onderwijs1 
• Erasmus handvest voor hoger onderwijs 2021-2027 richtlijnen2 
• Interinstitutionele overeenkomsten3 
• Leerovereenkomst (studentenmobiliteit) 

 

1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-
charter_en 
2 Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 Guidelines | Erasmus+ (europa.eu)  
3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-
agreement_en  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Higher+Education+Mobility+Handbook
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eche-monitoring-guide_en.zip
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eche-monitoring-guide_en.zip
http://www.epos-vlaanderen.be/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_en
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• Mobiliteitsovereenkomst (stafmobiliteit) 
• Erasmus+ studentenhandvest 

Alle begunstigden moeten geaccrediteerd zijn alvorens ze een KA131-project kunnen 
opstarten en uitvoeren. Een individuele hogeronderwijsinstelling dient in het bezit te zijn van 
een Erasmus handvest voor hoger onderwijs. Een mobiliteitsconsortium dient in het bezit te 
zijn van een certificaat van mobiliteitsconsortium. 

2.1. Erasmus handvest voor hoger onderwijs (ECHE)  

Het ECHE dat door de Europese Commissie wordt toegekend voor de volledige duur van het 
programma Erasmus+, voorziet in een algemeen kwaliteitskader en bevat de beginselen die 
ten grondslag liggen aan alle activiteiten in het kader van Erasmus+ en de verplichtingen 
voor wat betreft de organisatie en het management van de mobiliteit. De hogeronderwijs-
instellingen moeten alle bepalingen en de fundamentele principes van het ECHE in acht 
nemen tijdens de uitvoering van het programma Erasmus+. Het Nationale Agentschap ziet 
toe op de naleving daarvan. De Europese Commissie kan het ECHE intrekken indien in strijd 
met de daarin vervatte beginselen en verbintenissen wordt gehandeld. Het getekende 
handvest dient op de website van de instelling te staan samen met het Erasmus Policy 
Statement (EPS). Indien een instelling wijzigingen wenst aan te brengen aan het EPS moet 
zij de voorgestelde wijzigingen doorgeven aan het Nationaal Agentschap. Het Nationaal 
Agentschap kan deze wijzigingen dan doorvoeren 
 

2.2. Mobiliteitsconsortium 

Een mobiliteitsconsortium voor hoger onderwijs kan ondersteuning verlenen aan 
mobiliteitsactiviteiten die vallen onder het mobiliteitsproject voor hoger onderwijs: 
studentenmobiliteit voor studies en stages en personeelsmobiliteit voor lesopdrachten en 
opleiding. 
 
Een mobiliteitsconsortium krijgt enkel financiële steun wanneer het certificaat van 
mobiliteitsconsortium daaraan werd toegekend. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur tot 
en met de oproep 2027. Het Nationaal Agentschap ziet toe op de naleving van het certificaat 
van mobiliteitsconsortium en kan dit intrekken wanneer ernstige problemen worden 
vastgesteld of wanneer het consortium de aangegane verbintenissen niet nakomt. De 
consortiumcoördinator dient het nationale agentschap onverwijld in kennis te stellen van elke 
verandering in samenstelling, toestand of status van het consortium waardoor het certificaat 
moet worden aangepast of ingetrokken. 
 
Elke hogeronderwijsinstelling die binnen het kader van het mobiliteitsconsortium studenten of 
personeel uitzendt, blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en erkenning van de 
mobiliteitsperioden. 
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2.3. Wijzigingen in het ECHE 

Wijzigingen aan het ECHE geef je door in de Funding & Tenders Portal 

Wijziging in de status van de houders van het Erasmus+ handvest voor hoger 
onderwijs 
Registreer deze wijziging in het Funding & Tenders portal  
 
Wijziging naam van de instelling 
Registreer deze wijziging in het Funding & Tenders portal en ORS. Stuur deze 
wijziging ook door naar EACEA-ECHE@ec.europa.eu met vermelding van PIC, 
ECHE application nummer, ECHE code en de nieuwe naam van de instelling 
 
Wijziging ECHE coördinator / Primary Coordinator Contact 
Per ECHE-aanvraag wordt één persoon aangeduid als Primary Coordinator Contact 
(PCoCo), daarnaast kunnen er meerder Coordinator Contacts zijn (CoCo). Na het 
indienen van de oproep kan het Primary Coordinator Contact enkel gewijzigd worden 
door de EU-Officer. Dit doe je via de Portal Messaging Service. (My Projects/My 
Contracts > Actions > Manage Project/Contract). Stuur deze informatie eveneens 
door via mail naar EACEA-ECHE@ec.europa.eu   
Wijziging van de Legal Representative gebeurt via My Organisations > Actions > 
Modify Organisation  
 

2.4. Interinstitutionele overeenkomst 

Deze overeenkomst bevat de algemene principes en kwaliteitseisen van het ECHE. 
 
Verplicht te gebruiken: 
Studentenmobiliteit voor studie (SMS) en personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden 
(STA) tussen twee hoger onderwijsinstellingen kan alleen plaats vinden als een 
interinstitutionele overeenkomst afgesloten is. 
Voor internationale mobiliteit met een hogeronderwijsinstelling in een partnerland, is het 
afsluiten van een IIA verplicht voor elke vorm van mobiliteit: Studentenmobiliteit voor studie 
(SMS), studentenmobiliteit voor stagedoeleinden (SMT); personeelsmobiliteit voor 
onderwijsdoeleinden (STA) en personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden (STT).  
 
Optioneel te gebruiken: 
Het interinstitutioneel akkoord kan ook worden uitgebreid met studentenmobiliteit voor 
stagedoeleinden (SMT) en/of personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden (STT) voor 
mobiliteit tussen programmalanden. 
 
Voor het maken van een interinstitutionele overeenkomst dient onderstaand model gebruikt 
te worden.  
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/registration-organisations_en
mailto:EACEA-ECHE@ec.europa.eu
mailto:EACEA-ECHE@ec.europa.eu
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Bilateraal IIA  
Intra-Europe nationaal 

 
 

 
 

Internationaal IIA 
 
 

Wordt nog toegevoegd 
 
 

Multilateraal IIA 
 

multilateral%20inter-i
nstitutional%20agreem 

 
3. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
3.1. Intra-Europese mobiliteit tussen programmalanden 

Mobiliteit kan plaatsvinden tussen de volgende landen en de daarbij horende overzeese 
gebieden en territoria: 
 
• de 27 EU-lidstaten: 
 

o België 
o Bulgarije 
o Cyprus 
o Denemarken 
o Duitsland 
o Estland 
o Finland 
o Frankrijk 
o Griekenland 
o Hongarije 
o Ierland 
o Italië 
o Kroatië 
o Letland 

o Litouwen 
o Luxemburg 
o Malta 
o Nederland 
o Oostenrijk 
o Polen 
o Portugal 
o Roemenië 
o Slovenië 
o Slowakije 
o Spanje 
o Tsjechië 
o Zweden 

bilateral%20inter-insti
tutional%20agreemen
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• Landen en gebieden overzee geassocieerd met de EU4  
• de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) : IJsland, Liechtenstein, Noorwegen 
• Kandidaat-lidstaten: Noord-Macedonië, Servië en Turkije 
 

3.2. Internationale mobiliteit tussen programmalanden en partnerlanden 

Tot 20% van het laatst goedgekeurde projectbudget mag gebruikt worden voor het 
financieren van uitgaande mobiliteit van programmalanden naar partnerlanden. Hierbij wordt 
samenwerking met verschillende partnerlanden en geografische spreiding aangemoedigd.  
 

3.3. Subsidie-overeenkomst (contract) 

De subsidie-overeenkomst die het Nationaal Agentschap en de begunstigde sluiten is een 
wettelijk document (contract). 
 
De subsidie-overeenkomst bestaat uit volgende onderdelen: 
 
Bijzondere voorwaarden 
Bijlage I Algemene Voorwaarden 
Bijlage II Beschrijving van het Project; Begroting van het Project 
Bijlage III Financiële en contractuele regels 

EAC MONO+MULTI 
NL master KA1 KA131 

Bijlage IV Geldende tarieven (beursbedragen) 
Bijlage V Modellen voor overeenkomsten te gebruiken tussen de 

begunstigde en de deelnemers 
Begrotingsposten 
 
Details omtrent de subsidies die zijn toegekend aan de begunstigde zijn terug te vinden in 
Bijlage II bij de subsidie-overeenkomst. Onder de titel “Travel and individual support” zijn 
(indien toepasselijk) de volgende begrotingsposten vermeld: 
 

HE-SMS Student mobility for studies 
HE-SMT Student mobility for traineeships 
HE-STA Staff mobility for teaching 
HE-STT Staff mobility for training 

 

 

4 Lijst LGO: https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-
territories_en  

https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_en
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Bijlage II vermeldt ook het bedrag dat is toegekend voor organisatorische steun 
(Organisational Support - OS)5. 
Het totale subsidiebedrag en de bedragen vermeld bij deze begrotingsposten mogen niet 
overschreden worden. Het aantal financierbare mobiliteiten en de duurtijd ervan zijn 
indicatief en mogen wel overschreden worden voor zover de toegekende financiering dit 
toelaat. 
 
Verschuivingen tussen begrotingsposten 
De begunstigde mag de begroting aanpassen via overdracht tussen de verschillende 
begrotingsposten, zonder dat een dergelijke aanpassing zal worden beschouwd als wijziging 
van de subsidie-overeenkomst, op voorwaarde dat aan onderstaande regels wordt voldaan: 

 
 
Middelen die overgedragen worden van OS naar SMS, SMT, STA, of STT om er extra 
mobiliteitsbeurzen mee te financieren, dienen volgens dezelfde regels gebruikt te worden als 
de regels die gelden voor SMS, SMT, STA en STT. 
 
3.4. Contractperiode 

De duur van het mobiliteitsproject is 26 maanden, zoals bepaald in de aanvraag die de 
begunstigde heeft ingediend en in de subsidie-overeenkomst die met het Nationaal 
Agentschap is gesloten. 
Het project start op 1 september 2021 en eindigt op 31 oktober 2023 

 

5 Zie 8.4. voor de berekeningswijze van de middelen die toegekend worden voor Organisational 
Support 

Vanuit 
 

Naar 

OS (mobiliteiten én BIPs) 
Inclusiesteun organisaties 

100% Elke andere budgetcategorie (incl. 
degene o.b.v. reële kosten) 

Budgetcategorieën (incl. degene 
o.b.v. reële kosten)  i.f.v. 
studentenmobiliteit 

100% Budgetcategorieën (incl. degene o.b.v. 
reële kosten) i.f.v. studentenmobiliteit  

Budgetcategorieën (incl. degene 
o.b.v. reële kosten)  i.f.v. 
personeelsmobiliteit 

100% Budgetcategorieën (incl. degene o.b.v. 
reële kosten) i.f.v. 
personeelsmobiliteit  

Budgetcategorieën (incl. degene 
o.b.v. reële kosten)  i.f.v. 
personeelsmobiliteit 

100% Budgetcategorieën (incl. degene o.b.v. 
reële kosten) i.f.v. studentenmobiliteit  

Budgetcategorieën i.f.v. 
studentenmobiliteit  

10% Budgetcategorieën (incl. degene o.b.v. 
reële kosten)  i.f.v. 
personeelsmobiliteit 
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3.5. Verstrekken van informatie en ondersteuning  

De begunstigde zal zijn studenten en stafleden informeren over:  
o de voorwaarden voor deelname aan het programma Erasmus+ 
o de aanvraagprocedure(s) 
o de beschikbaarheid van beurzen voor studenten en personeelsleden 
 
De begunstigde zal de studenten voorlichten over en voorbereiden op de periode in het 
buitenland, zowel voor wat betreft de aspecten van studie/stage (zoals 
contactpersoon/begeleider aan de thuisinstelling en aan de gastinstelling/gastonderneming, 
studieplan/stageplan, erkenning van studiepunten), als het verblijf (helpen bij het vinden van 
accommodatie, controleren of de student voldoende verzekerd is, taalkundige ondersteuning 
geven).  

De begunstigde zal de personeelsleden informeren over de mogelijkheden van een 
onderwijsopdracht en/of personeelstraining en hen begeleiden in de aanvraag en organisatie 
daarvan. 
 
3.6. Selectie van studenten en personeel 

Studenten 

Studenten dienen een aanvraag in bij hun thuisinstelling die de deelnemers aan de 
mobiliteitsactie selecteert. De procedure om studenten te selecteren en een beurs aan hen 
toe te kennen moet op een eerlijke, transparante en samenhangende wijze verlopen en goed 
worden gedocumenteerd. Alle bij het selectieproces betrokken partijen moeten toegang 
daartoe hebben. 
 
De thuisinstelling moet de nodige maatregelen nemen ter voorkoming van 
belangenconflicten met personen die op verzoek een rol kunnen spelen in de met de selectie 
belaste instanties of bij het selectieproces van studenten. 
 
De selectiecriteria, zoals de academische prestaties van de studenten, eerdere 
mobiliteitservaringen, motivatie, eerdere ervaring in het ontvangende land (m.b.t. terugkeer 
naar het land van oorsprong) enzovoort, worden openbaar gemaakt. 
 
Zodra de studenten geselecteerd zijn, moeten ze het Erasmus+ studentenhandvest6 
krijgen van de uitzendende instelling. Daarin wordt uiteengezet welke rechten en 
verplichtingen de student heeft tijdens de buitenlandse studie- of stageperiode, en welke 
stappen de student vóór, tijdens en na de mobiliteit moet ondernemen. 
 
 

 

6 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter_en 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter_en
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Personeel 

Personeelsleden die deelnemen aan een mobiliteitsproject voor hoger onderwijs moeten 
eerlijk en transparant worden geselecteerd door hun thuisinstelling. Voorafgaand aan hun 
vertrek, moeten ze met de thuisinstelling en de ontvangende instelling /onderneming 
overeenstemming hebben bereikt over een mobiliteitsprogramma. 
 
De thuisinstelling staat in voor de selectie van haar docenten en personeelsleden. De 
procedure om personeelsleden te selecteren en een beurs aan hen toe te kennen moet op 
een eerlijke, transparante en samenhangende wijze verlopen en goed worden 
gedocumenteerd. Alle bij het selectieproces betrokken partijen moeten toegang daartoe 
hebben. De selectiecriteria (zoals het feit dat voorrang wordt verleend aan personeel dat 
voor het eerst naar het buitenland vertrekt, de beperking van het mogelijke aantal 
mobiliteitsactiviteiten per personeelslid tijdens een bepaalde periode enzovoort) worden 
openbaar gemaakt. 
 
De thuisinstelling moet de nodige maatregelen nemen ter voorkoming van 
belangenconflicten met personen die op verzoek een rol kunnen spelen in de met de selectie 
belaste instanties of bij het selectieproces van individuele begunstigden. 
 
Voor personeelsmobiliteit vanuit een onderneming naar de ontvangende instelling bezorgt 
deze laatste een uitnodiging aan het personeelslid van de onderneming. De subsidie wordt 
beheerd door de ontvangende instelling. 

3.7. Uitzonderingen 

Als een hogeronderwijsinstelling om een gegronde reden niet kan voldoen aan bepaalde EU-
regels of vereisten van het Nationaal Agentschap, moet de instelling het NA hiervan zo snel 
mogelijk op de hoogte brengen. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen van overmacht. Het 
Nationaal Agentschap behoudt zich het recht voor om de verantwoording waarop de 
instelling zich beroept, af te wijzen. Uitzonderingen die niet (tijdig) worden gemeld aan het 
Nationaal Agentschap zullen bij de controle van het eindrapport als onontvankelijk worden 
beschouwd. 
 
3.8. Overmacht («force majeure») 

Het begrip overmacht wordt als volgt gedefinieerd: 
 

elke onvoorzienbare en buitengewone situatie of gebeurtenis die onafhankelijk is van 
de wil van de partijen en die niet kan worden toegeschreven aan een fout of een 
nalatigheid van een van hen of van de subcontractanten, gelieerde entiteiten of derden 
die financiële steun ontvangen, maar die een van de partijen verhindert een van haar 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en die ondanks passende 
maatregelen onvermijdelijk blijkt te zijn. De volgende omstandigheden kunnen niet 
worden ingeroepen als overmacht: arbeidsconflicten, stakingen of financiële 
moeilijkheden, elk verzuim bij de dienstverlening, gebreken in uitrusting of materiaal of 
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vertraging bij de beschikbaarstelling daarvan, tenzij dit zelf rechtstreeks het gevolg is 
van een duidelijk geval van overmacht 

 
Indien zich een geval van overmacht voordoet, moet de begunstigde onverwijld een formele 
kennisgeving sturen naar het Nationaal Agentschap, met vermelding van de aard van de 
situatie of de gebeurtenis en de vermoedelijke duur en de te voorziene gevolgen ervan. 

3.9. Bewaren van documenten 

Hogeronderwijsinstellingen moeten gegevens, originele bewijsstukken (zoals kandidaturen, 
ondertekende grant agreements en learning agreements, betalingsdocumenten, …) 
statistische gegevens en andere documenten bijhouden gedurende een periode van vijf 
jaren na beëindiging van het project, of drie jaren indien de toegekende subsidie niet groter 
is dan €60.000. Die periode begint op het ogenblik dat het Nationaal Agentschap het 
eindrapport goedgekeurd heeft en het saldo betaald is of de terugbetaling uitgevoerd is, of 
vanaf de datum waarop audits, beroepsprocedures of andere opvolgingsactiviteiten afgerond 
zijn. 
 

3.10. Programmalogo en disclaimer 

De begunstigden dienen het logo van het programma Erasmus+ te gebruiken in hun 
communicatie in verband met het programma Erasmus+ om duidelijk te maken dat zij EU-
financiering krijgen. 
 

 
In elke publicatie van de begunstigde, in welke vorm en via welk medium ook, moet worden 
vermeld dat hierin slechts de mening van de auteur wordt weergegeven en dat noch het 
Nationaal Agentschap noch de Europese Commissie aansprakelijk is voor het gebruik dat 
eventueel wordt gemaakt van in de publicatie opgenomen informatie. 
 
Hiervoor wordt volgende formulering gebruikt: 
 

This project has been funded with support from the European Commission. This 
publication (communication) reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible any use which may be made of the 
information contained therein. 
 
Dit project werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie. De  
verantwoordelijkheid voor deze publicatie (communicatie) ligt uitsluitend bij de auteur; 
de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de 
informatie die erin vervat is. 
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4. STUDENTENMOBILITEIT: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
4.1. Doel 

Studentenmobiliteit is een vorm van individuele leermobiliteit. Studenten begeven zich fysiek 
naar een ander land dan het land van verblijf om er te studeren of een stage te volgen. In het 
kader van het partnerschap tussen Erasmus+ en Horizon Europe worden stages in digitale 
vaardigheden7 voor studenten en pas afgestudeerden uit alle opleidingen gepromoot. 
 
De studie- of stageperiode in het buitenland moet deel uitmaken van het studieprogramma 
van de student om een graad te behalen in een programma van de korte cyclus 
(graduaatsopleiding), eerste cyclus (bachelorgraad), tweede cyclus (mastergraad) of derde 
cyclus (doctoraat). Dit is niet van toepassing op stages voor pas afgestudeerden. 
 
4.2. Mobiliteitsbeurs 

De Erasmus+ beurs is bedoeld als tegemoetkoming in de extra mobiliteitsuitgaven van de 
student, zoals verzekering, visumkosten en eventueel de hogere kosten van 
levensonderhoud in het gastland en andere bijkomende extra kosten. De Erasmus+ beurs 
beoogt niet de volledige kosten van het buitenlandverblijf te dekken. Om voor een beurs in 
aanmerking te komen, dient de student gedurende de leermobiliteit in het gastland te wonen.  
 
Het gastland dient een ander programmaland te zijn dan het land van de thuisinstelling en 
het land waar de student tijdens zijn reguliere studie woont (verblijfplaats). 
 

Voorbeeld: Een student die in Nederland woont en bij een Vlaamse instelling studeert 
mag niet op uitwisseling naar Nederland. 

 
4.3. Terugkeer naar land van herkomst/staatsburgerschap 

Studenten die vanwege studiedoeleinden tijdelijk in België woonachtig zijn en die op studie- 
of stage uitwisseling willen naar het land van herkomst/staatsburgerschap, kunnen voor een 
beurs Erasmus+ in aanmerking komen. Ze dienen echter bij de toekenning wel de laagste 
prioriteit te krijgen.  
 
De thuisinstelling zal de ontvangende instelling/organisatie erop wijzen dat het studenten 
betreft die terugkeren naar het land van herkomst/staatsburgerschap. 
 
4.4. Veelvoudige mobiliteitsperiodes 

Een student kan per cyclus maximaal 12 maanden op uitwisseling, ongeacht aantal en soort 
(studie/stage) 

• Maximum 12 maanden tijdens Bachelor (inclusief graduaatsopleiding) 
• Maximum 12 maanden tijdens Master 
• Maximum 12 maanden tijdens Doctoraat 

 
 
 

 

7 Verdere toelichting: zie 6.3. 
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Voorbeelden: 
• twee keer 3 maanden studie (= 6 maanden) en drie stages van 2 maanden (= 6 

maanden) 
• een studieperiode van 6 maanden en een stageperiode van 6 maanden 
• een stage van 12 maanden. 

 
De duur van een stage gedaan door pas afgestudeerden telt mee voor maximaal 12 
maanden van de studiecyclus waarin ze de stage aanvragen. In totaal kan een student of 
pas afgestudeerde maximaal 36 maanden op uitwisseling gaan. 
 
4.5. Online taalondersteuning 

Taaltesten 
Een van de principes in het ECHE is dat studenten de nodige taalkundige voorbereiding 
krijgen van de thuisinstelling of van de ontvangende instelling. 
Om de kennis van de taal waarin de student zal studeren of een stage doen te verbeteren 
voor en tijdens de mobiliteit, stelt de Europese Commissie een online instrument voor 
taalkundige ondersteuning ter beschikking. De Online Language Support (OLS) is 
beschikbaar in 24 talen voor de taaltest en 22 talen voor de taalcursus: 
 

 
 
Alle studenten, ook deze met een nulbeurs, die studeren of stage doen in één van de 
bovenvermelde talen moeten een online taaltest afleggen vóór de start van de mobiliteit. Het 
afleggen van de taaltest is een verplicht onderdeel van de mobiliteit, behalve voor 
moedertaalsprekers. Het afwerken van de online taaltest is een voorwaarde voor het 
uitvoeren van de mobiliteit, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen. De taaltest 

http://erasmusplusols.eu/nl/
http://erasmusplusols.eu/nl/
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wordt best twee tot drie maanden voor de start van de mobiliteit afgelegd. Het afleggen van 
de tweede taaltest, aan het einde van de mobiliteit, is niet langer verplicht. 
 
De resultaten van de online taaltest zijn alleen bekend bij de student en de thuisinstelling, 
niet bij de ontvangende instelling/organisatie. Dankzij de taaltest kan de thuisinstelling 
bepalen of de student het taalniveau verworven heeft dat in de interinstitutionele 
overeenkomst is overeengekomen of met de stageplaats is afgesproken. Indien de 
resultaten niet voldoende blijken te zijn, kan de instelling de student erop wijzen een andere 
ontvangende instelling te zoeken of de mobiliteitsperiode uit te stellen totdat het nodige 
taalniveau bereikt is. De ontvangende instelling kan de resultaten van de taaltest niet 
opvragen noch inroepen om de studentenmobiliteit te weigeren. De resultaten van de OLS-
niveautest hebben geen invloed op de mobiliteitsdeelname van de studenten. 
 
Taalcursussen 
 
De begunstigden moeten hun studenten uitnodigen om de taalcursus te volgen zodra zij de 
taaltoets hebben afgelegd en hen actief aanmoedigen om gebruik te maken van de online 
taalcursussen. Studenten die niveau A1, A2 of B1 behaald hebben op de taaltoets, krijgen 
automatisch een uitnodiging toegestuurd. 
 
De taalcursus kan gedurende de hele mobiliteitsperiode gevolgd worden met een 
maximumduur van 13 maanden. 
 
Binnen het OLS-platform hebben studenten de mogelijkheid om naast de werktaal die 
hoofdzakelijk gebruikt wordt tijdens hun studie en of stage ook de OLS-taalcursus in lokale 
taal van het gastland te volgen. 
 

 
4.6. Studenten met een fewer opportunities 

Inclusie en diversiteit is één van de grote prioriteiten van het Erasmus+ programma. 
Het Erasmus+ programma benadrukt het belang van gelijke kansen voor alle potentiële 
deelnemers, zoals personen met fewer opportunities. 
De begunstigde dient bij het toekennen van de Erasmus+ status bijzondere aandacht te 
besteden aan studenten die door fewer opportunities extra voorzieningen/ondersteuning  
nodig hebben. 
 
Onder fewer opportunities verstaat men8:  
• Beursstudenten • Werkstudenten • Studenten met een functiebeperking indien het voor hen 
zonder aanvullende financiële steun niet mogelijk zou zijn om aan mobiliteitsacties deel te 
nemen. (Het is de HEI die beslist of het toekennen van de vaste “top-up” van € 250 
noodzakelijk is voor de student om te kunnen deelnemen.) 
 
Studenten met fewer opportunities en pas afgestudeerden die aan mobiliteit deelnemen, 
krijgen een beurs van categorie 1.  

 

8 https://s3.eu-west-
1.amazonaws.com/files.epos/downloads/contractbijlagen+2021/KA1/E%2B+2021+Definities+fewer+o
pportunities+%2B+laaggeschoolde+adult+learners.pdf  

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/downloads/contractbijlagen+2021/KA1/E%2B+2021+Definities+fewer+opportunities+%2B+laaggeschoolde+adult+learners.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/downloads/contractbijlagen+2021/KA1/E%2B+2021+Definities+fewer+opportunities+%2B+laaggeschoolde+adult+learners.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/downloads/contractbijlagen+2021/KA1/E%2B+2021+Definities+fewer+opportunities+%2B+laaggeschoolde+adult+learners.pdf
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Indien de kosten die rechtstreeks verband houden met fewer opportunities niet gedekt 
kunnen worden door dit aanvullende bedrag (top-up van €250 / maand) voor individuele 
steun, kunnen de bijkomende kosten teruggevorderd worden. Hiertoe dient bijgevoegd 
document ingevuld te worden: 

E+%202021%20KA13
1%20Students%20with 

4.7. Steun voor reiskosten en Green Travel 

Green travel 
Studenten en pas afgestudeerden die geen steun voor reiskosten ontvangen, kunnen kiezen 
voor groen reizen. In dat geval zullen ze een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van 50 
EUR als aanvullend bedrag bij de individuele steun en maximaal 4 dagen extra individuele 
steun ter dekking van de reisdagen voor een retourreis, indien van toepassing. 
 
Individuele steun voor reiskosten9 
De volgende deelnemers kunnen individuele steun voor reiskosten ontvangen om hen te 
helpen hun reiskosten te dekken: 

• studenten en pas afgestudeerden die studeren of hebben gestudeerd aan instellingen 
voor hoger onderwijs in ultraperifere gebieden van EU-lidstaten, Cyprus, IJsland, 
Malta en landen of gebieden overzee (LGO) die aan de EU-lidstaten zijn verbonden 
en die naar programmalanden of partnerlanden uit de regio’s 5 of 14 gaan; 

• kansarme studenten en pas afgestudeerden die deelnemen aan kortlopende 
mobiliteit, en 

• studenten en pas afgestudeerden die naar partnerlanden gaan, met uitzondering van 
partnerlanden uit de regio’s 5 en 14. 

 
Studenten en pas afgestudeerden die kiezen voor groen reizen zullen maximaal 4 dagen 
extra individuele steun ontvangen ter dekking van de reisdagen voor een retourreis, indien 
van toepassing. 

 

9 Distance Calcutor: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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5. STUDENTENMOBILITEIT VOOR STUDIES (SMS) 
 

5.1. Voorwaarden om te kunnen deelnemen aan SMS 

De status van Erasmus+ student wordt alleen verleend aan studenten die op uitwisseling 
gaan op grond van een interinstitutionele overeenkomst die is afgesloten tussen de 
zendende en de ontvangende instelling alvorens de uitwisseling plaatsvindt. 
 
De Erasmus+ status voor studies (SMS) mag uitsluitend worden toegekend voor de 
volgende activiteiten: 

• het volgen van een voltijdse graduaatsopleiding, bachelor-, master of 
doctoraatsopleiding 

• het volgen van een voortgezette opleiding (bachelor-na-bachelor of master-
na-master) 

• academisch of wetenschappelijk onderzoek op voorwaarde dat dergelijk 
onderzoek expliciet deel uitmaakt van het normale opleidingsprogramma en/of 
van de voorbereiding van een masterthesis of een doctoraatsproefschrift 

 
Erasmus+ creditmobiliteit in het kader van een gezamenlijke/dubbele/veelvoudige graad is 
toegestaan, op voorwaarde dat er geen dubbele financiering is. 
 

5.2. Inschrijving(sgelden) en examengelden 

De studenten dienen aan de thuisinstelling ingeschreven te blijven en zullen tijdens de studie 
in het buitenland hun reguliere inschrijvingsgeld aan de thuisinstelling moeten blijven 
betalen. 
 
Studenten dienen geen inschrijvingsgeld aan de ontvangende instelling te betalen, met 
inbegrip van lesgeld, examengeld, kosten voor toegang tot de laboratoria- en 
bibliotheekfaciliteiten. Wel mag een geringe vergoeding worden gevraagd voor kosten van 
verzekeringen, studentenverenigingen en het gebruik van studiemateriaal en -
benodigdheden, maar niet meer dan hetgeen de eigen studenten betalen. Er mogen enkel 
inschrijvingsgelden gevraagd worden aan studenten die ingeschreven zijn in meer dan één 
hogeronderwijsinstelling in het kader van een  gezamenlijke masteropleiding. 
Aan uitgaande studenten mogen geen extra kosten voor het organiseren of administreren 
van de buitenlandse studieperiode door de instellingen worden doorberekend. 
 
De thuisinstelling stelt het Nationaal Agentschap op de hoogte van alle gevallen waarin een 
ontvangende instelling betaling van inschrijvings- of examengeld vraagt aan de betrokken 
studenten. 
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5.3. Studieperiode 

Duur van de studieperiode 

Long-term mobility 
De Erasmus+ beurs wordt toegekend voor een studieperiode in het buitenland van minimaal 
twee maanden10 en maximaal twaalf maanden. Kan ook als blended mobility georganiseerd 
worden, op voorwaarde dat de minimumduur van het fysieke verblijf in het gastland 
gerespecteerd blijft.  
 
Short-term blended mobility 
De minimumduur van de fysieke mobiliteitsperiode in het buitenland bedraagt 5 tot 30 dagen 
voor studentenmobiliteit. Op de duur van de verplichte virtuele mobiliteitsperiode staat geen 
minimum of maximum. Let wel: deze vorm van mobiliteit is in de eerste plaats bedoeld voor 
studenten voor wie langdurige mobiliteit niet mogelijk is. Het is aan de instellingen voor hoger 
onderwijs om de keuze van studenten voor short-term blended mobility te beoordelen en 
ervoor te zorgen dat fysieke mobiliteit op de lange termijn de norm blijft. 
 
Blended intensive programmes 
Samenwerking tussen minstens 3 HEI uit 3 verschillenden programmalanden. Minimum 15 
mobiliteitsdeelnemers. De minimumduur van de fysieke mobiliteitsperiode in het buitenland 
bedraagt 5 tot 30 dagen. Op de duur van de verplichte virtuele mobiliteitsperiode staat geen 
minimum of maximum. 
 
Doctoral mobility 
De minimumduur van de fysieke mobiliteitsperiode in het buitenland bedraagt 5 tot 30 dagen 
voor studentenmobiliteit. Een virtuele component is niet verplicht, maar wordt sterk 
aanbevolen. 
 
Begin- en einddatum mobiliteit 
De begindatum is de eerste dag dat de student bij de gastinstelling aanwezig dient te zijn. Dit 
kan de eerste lesdag zijn, de eerste dag van een introductieweek of de eerste dag van een 
taalcursus bij de gastinstelling. De taalcursus kan door een andere organisatie in het 
ontvangende land worden gegeven als de thuisinstelling dit als een relevant onderdeel 
beschouwt van de mobiliteitsperiode. 
De einddatum is de laatste dag dat de student bij de ontvangende instelling aanwezig dient 
te zijn. Dit kan de laatste dag van de examens of de laatste lesdag zijn. 
 
De begin- en einddatum van de studieperiode moeten uitdrukkelijk vermeld worden in de 
financieringsovereenkomst die de thuisinstelling en de student ondertekenen. De begin- en 
einddatum vermeld op het Transcript of Records (of een verklaring opgemaakt door de 

 

10 Indien deze periode/trimester korter is dan 60 dagen, moet de begunstigde dit kunnen aantonen 
aan het Nationaal Agentschap. 
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gastinstelling die is toegevoegd aan het Transcript of Records) zijn bepalend voor de 
berekening van de duur van de mobiliteit en de hoogte van de beurs. 

Berekeningswijze 

Het beursbedrag wordt berekend door het aantal dagen/maanden van fysieke aanwezigheid 
per student te vermenigvuldigen met de bijdrage per dag/maand die van toepassing is op het 
ontvangende land in kwestie, zoals omschreven in bijlage IV bij de overeenkomst. 
Gefinancierde reisdagen kunnen worden toegevoegd indien dit relevant is voor een 
specifieke activiteit en binnen de in de programmagids vastgestelde grenzen.  
In het geval van onvolledige maanden voor langdurige mobiliteit wordt het beursbedrag 
berekend door het aantal dagen van de onvolledige maand te vermenigvuldigen met 1/30 
van de bijdrage per maand. 
 
In het geval van mobiliteit van hogeronderwijsstudenten voor stages tussen 
programmalanden, ontvangt de student en de pas afgestudeerde een aanvulling voor stages 
op de individuele steun. 
 
Studenten met fewer opportunities en pas afgestudeerden die aan mobiliteit deelnemen, 
moeten een aanvullend bedrag voor individuele steun krijgen wanneer zij voldoen aan de op 
nationaal niveau hiertoe vastgestelde criteria (categorie 1). De aanvullende bedragen voor 
stages en fewer opportunities zijn cumulatief voor langdurige studentenmobiliteit tussen 
programmalanden.  

Afwijkende studieperiode 

In de praktijk wijkt de feitelijke studieperiode vaak af van de contractueel overeengekomen 
studieperiode. Wat zijn de gevolgen voor de berekening van de studieduur en de daarmee 
samenhangende mobiliteitsbeurs? 
 
Wijzigingen van de verblijfsduur voor studenten en personeel: 

- Indien de verwachte verblijfsduur langer is dan in de subsidieovereenkomst is 
aangegeven, kan de begunstigde:  

• hetzij de subsidieovereenkomst tijdens de mobiliteitsperiode zodanig 
aanpassen dat rekening wordt gehouden met de langere verblijfsduur, op 
voorwaarde dat het resterende subsidiebedrag dit toelaat;  

• hetzij in overleg met de deelnemer tijdens de mobiliteitsperiode besluiten dat 
het aantal aanvullende dagen zal worden beschouwd als een periode 
waarvoor de EU-subsidie op nihil is vastgesteld (niet-gefinancierde duur).  

• Het subsidiebedrag kan niet worden verhoogd na afloop van de mobiliteit. 
- Indien de daadwerkelijke verblijfsduur langer is dan in de subsidieovereenkomst is 

aangegeven, moeten de aanvullende dagen worden beschouwd als een periode 
waarvoor de EU-subsidie op nihil is vastgesteld. 
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Afwijkende studieperiode long-term mobility 

 
- De daadwerkelijke verblijfsduur is korter dan de verblijfsduur aangegeven in de 

subsidieovereenkomst: 
• indien het verschil tussen de daadwerkelijke verblijfsduur en de verblijfsduur 

die is aangegeven in de subsidieovereenkomst meer dan vijf dagen 
bedraagt, werkt de begunstigde dit via de Beneficiary Module bij door de 
daadwerkelijke verblijfsduur (nl. de in de officiële verklaring vermelde begin- 
en einddatum) aan te geven, waarna de subsidie zal worden herberekend;  

• indien het verschil daarentegen vijf dagen of minder bedraagt, behoudt de 
begunstigde via het verslagleggings- en beheersinstrument van Erasmus+ de 
in de subsidieovereenkomst vermelde duur (de subsidie wordt dus niet 
herberekend).  

- Indien het verblijf wordt onderbroken, wordt de duur van de onderbreking niet in 
aanmerking genomen bij de berekening van de toegekende individuele beurs. In 
geval van onderbreking als gevolg van overmacht moet de deelnemer worden 
toegestaan de activiteiten na de onderbreking voort te zetten (indien mogelijk 
onder de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden). 

- Indien de deelnemer de overeenkomst met de begunstigde beëindigt ten gevolge 
van overmacht, heeft de deelnemer recht op het bedrag van de subsidie dat 
overeenkomt met ten minste de daadwerkelijke duur van de mobiliteitsperiode. 
Het overgebleven geld moet aan de begunstigde worden terugbetaald, tenzij 
anders is overeengekomen door beide partijen. 

 

Verlenging van de studieperiode 

De studieperiode van een student kan gedurende het verblijf verlengd worden, mits voldaan 
wordt aan de volgende voorwaarden:  
 

o de afspraken met betrekking tot verlenging van een periode dienen ten minste 
één maand voor afloop van de, in eerste instantie, vastgestelde periode gemaakt 
te worden. De toestemming van de begunstigde per e-mail aan de student met 
de aangepaste einddatum voldoet als amendement bij de 
financieringsovereenkomst; 

o in het Learning Agreement dient bij de sectie During Mobility het aangepaste 
studieprogramma te worden ingevuld; 

o de verlenging dient volledig aan te sluiten op de, in eerste instantie, vastgelegde 
periode. Er mag geen onderbreking zijn. Officiële vakanties van de instellingen 
zijn wel geoorloofd; 

o de studieperiode in het buitenland met de status Erasmus+, inclusief de 
verlenging, mag niet later eindigen dan de einddatum van de 
subsidieovereenkomst die de begunstigde en het NA hebben gesloten en mag 
de twaalf maanden niet overschrijden. 
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De begunstigde heeft de mogelijkheid om ervoor te kiezen om voor de periode van de 
verlenging de student de status van nulbeursstudent te geven, dat wil zeggen een 
gedeeltelijke Erasmus+ studieperiode zonder beurs. Dit kan als er bijvoorbeeld niet 
voldoende budget is. De gehele studieperiode (inclusief de nulbeursperiode) moet in de 
Beneficiary Module geregistreerd worden en telt mee voor het totaal aantal maanden per 
cyclus. 
 
Het is niet toegestaan om het beursbedrag te verhogen na afloop van de studie-
periode. 

 
Stopzetting of onderbreking als gevolg van overmacht 

Een studieperiode kan enkel onderbroken of stopgezet worden in geval van overmacht11. In 
het geval dat de student zijn studieperiode (vroegtijdig) beëindigt als gevolg van overmacht, 
zal de student aanspraak kunnen maken op een beurs die overeenkomt met de feitelijk duur 
van de studieperiode. Indien het reeds uitbetaalde voorschot groter is, zal de student het 
verschil moeten terugbetalen, tenzij er een andere afspraak gemaakt is tussen de 
begunstigde en de student. 
 
In het geval dat de student zijn studieperiode tijdelijk wordt opgeschort als gevolg van 
overmacht, zal de student de toelating krijgen om zijn studieperiode te hervatten na de 
onderbreking, op voorwaarde dat de einddatum van de studieperiode de einddatum van het 
mobiliteitsproject van de begunstigde niet overschrijdt. Dit moet in de Beneficiary Module 
gerapporteerd worden als één mobiliteit en in het veld Interruption Duration (Days) moet 
ingevuld worden hoeveel dagen de onderbreking geduurd heeft. 
 
5.4. Verplicht te gebruiken documenten 

Studentenhandvest Erasmus+  

Alle rechten en verplichtingen van een student Erasmus+ staan in het Studentenhandvest 
dat elke student na selectie van de thuisinstelling dient te ontvangen (zie 3.6). Dit handvest 
geeft een overzicht van de rechten en plichten van de Erasmus+ student en van hetgeen de 
Erasmus+ student mag verwachten van zijn/haar thuisinstelling en zijn/haar ontvangende 
organisatie in de verschillende fases van zijn/haar Erasmus+ periode. 

 
Learning Agreement for Studies 

De student en de thuisinstelling maken ruim voor vertrek van de student afspraken over het 
aan de gastinstelling te volgen opleidingsprogramma en het aantal ECTS. Het Learning 
Agreement beschrijft welke opleidingsonderdelen de student gaat volgen en hoeveel 
ECTS/studiepunten de student daarvoor zal ontvangen. In de overeenkomst wordt 

 

11 Voor de definitie van het begrip “overmacht”: zie 3.7. Overmacht 
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afgesproken welk taalniveau de student moet hebben bij aanvang van de mobiliteitsperiode 
in overeenstemming met het taalniveau dat in de interinstitutionele overeenkomst is 
vastgelegd. Aangezien de overeenkomst ruim voor vertrek van de student wordt opgemaakt 
en de exacte data van verblijf vaak nog niet bekend zijn, wordt er als periode alleen de 
maand en het jaar ingevuld. De exacte data van verblijf worden in de 
financieringsovereenkomst (Grant Agreement) vastgelegd. 
 
Het Learning Agreement tussen de student, de thuisinstelling en de ontvangende instelling 
over de te volgen opleidingsonderdelen in het buitenland, dient voor vertrek van de student 
te zijn ingevuld en door de drie partijen te zijn ondertekend. Het is aanbevolen dat de 
hogeronderwijsinstellingen daarvoor volgend modeldocument gebruiken. 
 

online-learning-agree
ment_template_feb-20 

 
De instellingen kunnen ook een eigen formulier ontwikkelen op voorwaarde dat dit alle 
gegevens uit het modeldocument en het logo van het programma Erasmus+ bevat. 
 
Wijzigingen aan het oorspronkelijk Learning Agreement 
 
Elke partij (de student, de thuisinstelling en de ontvangende instelling) kan wijzigingen aan 
het Learning Agreement vragen binnen de eerste vijf weken na het begin van de 
studieperiode. Deze wijzigingen moeten door de drie partijen goedgekeurd worden binnen de 
twee weken volgend op de aanvraag. Goedkeuring per e-mail voldoet, handtekeningen zijn 
niet vereist. 

Financieringsovereenkomst (Grant agreement) 

Model en ondertekening 
De begunstigde is verplicht om vóór vertrek met iedere student Erasmus+ (dus ook met 
nulbeursstudenten) een overeenkomst te sluiten. De begunstigde gebruikt daarvoor volgend 
model. 
 

II.8-Annex-HE-Grant%
20Agreement_studies% 

 
Dit model omvat de minimale vereisten. De instelling mag een eigen model gebruiken op 
voorwaarde dat het minimaal dezelfde gegevens uit het model van de Europese Commissie 
bevat. De overeenkomst moet door de thuisinstelling en de student ondertekend zijn 
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(originele handtekening, gescande handtekening of elektronische handtekening12). Indien 
een wijziging aan de overeenkomst gemaakt wordt, volstaat een e-mail. Deze mail vermeldt 
duidelijk welke bepalingen uit de oorspronkelijke overeenkomst gewijzigd worden (bv. 
einddatum) en beide partijen dienen hun uitdrukkelijk akkoord met de wijziging in die mail te 
bevestigen. Deze mail wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke overeenkomst. 
 
Uitbetaling van het voorschot en het saldo 
De begunstigde is slechts gehouden Erasmus+ beurzen aan studenten uit te betalen, indien 
de instelling de (voorlopige) toekenning van de Erasmus+ subsidies heeft ontvangen van het 
NA. Indien en voor zover de begunstigde bij de toekenning van beurzen aan studenten 
verplichtingen aangaat die uitstijgen boven de door het NA toegekende subsidies, dan doet 
hij dat voor eigen rekening en eigen risico. 
Een voorschot van 70% wordt uitbetaald aan de student binnen de 30 dagen nadat de 
student en de begunstigde de financieringsovereenkomst ondertekend hebben. 
 
De uitbetaling van het saldo of de terugvordering van de eventueel teveel betaalde sommen 
dient te gebeuren binnen de 45 dagen nadat de student zijn deelnemersrapport (online EU 
Survey) heeft ingediend. 
 
Transcript of Records 
 
Aan het eind van de studieperiode in het buitenland dient de ontvangende instelling de 
student een Transcript of Records te verstrekken. Dit document geeft een overzicht van de 
gevolgde opleidingsonderdelen, de behaalde studiepunten/ECTS en de behaalde graad (zie 
Learning Agreement section After the Mobility). 
 
De ontvangende instelling kan hiervoor een eigen formulier gebruiken. Indien het Transcript 
of Records niet de begin- en einddatum van de studieperiode vermeldt, dan moet er een 
Statement of Host Institution, waarin de ontvangende instelling de begin- en einddatum 
bevestigt, aan het Transcript of Records toegevoegd worden. De begin- en einddatum op het 
Transcript of Records zijn bepalend voor de berekening van het definitieve beursbedrag (zie 
ook 5.3.). 
 
Deelnemersrapport 
Elke student zal een door de Beneficiary Module gegenereerde uitnodiging (e-mail) 
ontvangen om na afloop van zijn/haar studieperiode onder Erasmus+ een 
deelnemersrapport (online vragenlijst) in te vullen. De studenten zijn verplicht dit rapport in te 
vullen en in te dienen. De thuisinstelling mag de Erasmus+ beurs geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen indien de student zijn deelnemersrapport niet heeft ingediend. 

 

12 Stempels vallen niet onder de definitie van een handtekening die op unieke wijze met de 
ondertekenaar verbonden is, en zijn dus uitgesloten. 
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Erkenning van de leerresultaten 

Erkenning van de leerresultaten van een buitenlandse studieperiode is een sleutelelement 
van de Erasmus+ studentenmobiliteit. 
 
Na afloop van de studies in het buitenland moet de ontvangende hogeronderwijsinstelling 
aan de student en zijn thuisinstelling een transcript of records (zie Learning Agreement, 
section to be completed AFTER THE MOBILITY) bezorgen waarin de resultaten van het 
afgesproken programma worden bevestigd. 
 
De follow-up die aan de mobiliteitsperiode wordt gegeven, omvat de formele erkenning voor 
leeractiviteiten op basis van ECTS door de thuisinstelling. Daarbij worden ook de resultaten 
van niet-formele en informele leeractiviteiten gedocumenteerd (via het diplomasupplement). 
 
De thuisinstelling kan de daadwerkelijke overdracht van de studiepunten alleen weigeren 
wanneer een student niet voldoet aan de vereisten van de studieperiode in het buitenland. 

Mobiliteitsbeurs 

Het maandelijkse beursbedrag voor studiemobiliteit is afhankelijk van 
o het land van bestemming 
o de categorie waartoe de student behoort 
 
Het land van bestemming 
De aan de student toegekende beurs hangt af van het land waar de ontvangende instelling 
gevestigd is. De Europese Commissie heeft de programmalanden onderverdeeld in drie 
groepen, al naar gelang de kosten voor levensonderhoud. Voor de partnerlanden 
(uitgezonderd regio 5 en 14) geldt een afzonderlijk beursbedrag. 
 
Categorie waartoe de student behoort 
Er zijn twee categorieën van studenten: 
 
• Categorie 1 bestaat uit studenten uit ondervertegenwoordigde groepen, meer 

bepaald de beursstudenten en de werkstudenten, zoals vermeld in artikel III.353, §1 
van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013. 

 
• Categorie 2 bestaat uit studenten die niet behoren tot categorie 1. 
 
Beursbedragen 
 
Er zijn drie mogelijkheden: 

• volledig beurs 
• volledige nulbeurs 
• beurs gecombineerd met een nulbeurs (= gedeeltelijke nulbeurs) 
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De beursbedragen zijn op Vlaams niveau vastgesteld en dienen door alle instellingen 
gebruikt te worden. De beursbedragen voor studies (SMS) voor het academiejaar  
2021/2022 zijn als volgt bepaald: 
 
 

Verblijfsvergoedinge
n HE 2021 v4.pdf  

 
Nulbeursstudenten 
 
In het kader van het programma Erasmus+ bestaat de mogelijkheid van zogenaamde 
nulbeursstudenten (“zero-grant students”). Dat zijn studenten die voldoen aan alle 
voorwaarden voor deelname aan het mobiliteitsproject in het hoger onderwijs en onder die 
voorwaarden participeren, zonder daadwerkelijk een beurs te ontvangen. 
 
Gedeeltelijke nulbeurs 
De begunstigde mag opteren voor een systeem waarbij gedeeltelijke nulbeurzen worden 
toegekend in plaats van een volledige beurs of een volledige nulbeurs. Deze keuze geldt 
voor het academiejaar  2021/2022 en kan gewijzigd worden tijdens de daarop volgende 
academiejaren. 
 
Daarbij moet de begunstigde aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• de begunstigde respecteert zijn keuze voor opt in of opt out. 
• ingeval van opt in: de toekenning dient te gebeuren volgens de eigen criteria die de 

begunstigde aan het Nationaal Agentschap heeft gecommuniceerd 
• elke student krijgt minimaal een beurs van 2 maanden (of 1 academische periode of 

trimester) 
• de gedeeltelijke nulbeurs mag niet gebruikt worden voor studenten uit 

ondervertegenwoordigde groepen, meer bepaald de beursstudenten en de 
werkstudenten, zoals vermeld in artikel III.353, §1 van de Codex Hoger Onderwijs 
van 11 oktober 2013 

• de begunstigde moet het mechanisme van gedeeltelijke nulbeurzen gedurende 
hetzelfde academiejaar voor alle studenten op dezelfde manier toepassen; er mag 
dus geen verschil zijn tussen studenten die tijdens het eerste semester vertrekken en  

 
Combinatie van studies en stage 
Het is mogelijk om een periode van studie met een periode van stage tijdens één enkele 
periode van studiemobiliteit in het buitenland te combineren. Eén enkele periode betekent 
dat:  

o de stage moet plaatsvinden onder supervisie van de ontvangende instelling waar de 
student zijn studie zal volgen;  

o de twee activiteiten in opeenvolgende periodes moeten plaatsvinden.  
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De beurs die voor de gecombineerde periode wordt gebruikt, is een studiebeurs (SMS).  
 
De duur van de gecombineerde periode is tussen twee en twaalf maanden. Dit betekent dat 
het mogelijk is om bijvoorbeeld twee maanden studie en één maand stage te combineren. 
 
 

6. STUDENTENMOBILITEIT VOOR STAGES (SMT) 
 
6.1. Voorwaarden om te kunnen deelnemen aan SMT 

Studenten die zijn ingeschreven in een instelling voor hoger onderwijs voor een 
opleidingsprogramma dat wordt bekroond met een erkend hogeronderwijsdiploma, kunnen 
deelnemen.  
 
 
Pas afgestudeerden moeten worden geselecteerd door hun thuisinstelling tijdens het laatste 
studiejaar voor het tijdstip van afstuderen13 en moeten hun stage in het buitenland voltooien 
binnen één jaar na het afstuderen 
 
De Erasmus+ status voor stages (SMT) mag uitsluitend worden toegekend voor het volgen 
van een stage. 

6.2. Definitie van het begrip «stage»14 

Een stage is een verblijf bij een onderneming of organisatie in een ander land met het doel 
specifieke competenties te verwerven waar de arbeidsmarkt om vraagt, werkervaring te 
verkrijgen en meer inzicht te krijgen in de economische en sociale achtergronden van het 
betrokken land. Het volgen van cursussen in een instelling voor hoger onderwijs wordt niet 
beschouwd als een stage. 

6.3. Inschrijving(sgelden) 

De studenten dienen aan de thuisinstelling ingeschreven te blijven en zullen tijdens de stage 
in het buitenland hun reguliere inschrijvingsgeld aan de thuisinstelling moeten blijven 
betalen. 
 
Aan uitgaande studenten of pas afgestudeerden mogen geen extra kosten voor het 
organiseren of administreren van de buitenlandse stageperiode door de begunstigde worden 
doorberekend. 
 

 

13 Onder tijdstip van afstuderen verstaat men het moment waarop de student(e) bericht krijgt van 
zijn/haar instelling dat hij/zij geslaagd is voor alle opleidingsonderdelen en een graad zal behalen. 
14 Zie Engelstalige Programmagids 2021, blz. 323 
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De begunstigde stelt het Nationaal Agentschap op de hoogte van alle gevallen waarin een 
buitenlandse onderneming of organisatie betaling van inschrijvingsgeld vraagt aan de 
betrokken studenten. 
 
6.4. Stageperiode 

Duur van de stageperiode 

Long-term mobility 
De Erasmus+ beurs wordt toegekend voor een studieperiode in het buitenland van minimaal 
twee maanden15en maximaal twaalf maanden. Kan ook als blended mobility georganiseerd 
worden, op voorwaarde dat de minimumduur van het fysieke verblijf in het gastland 
gerespecteerd blijft.  
 
Short-term blended mobility 
De minimumduur van de fysieke mobiliteitsperiode in het buitenland bedraagt 5 tot 30 dagen 
voor studentenmobiliteit. Op de duur van de verplichte virtuele mobiliteitsperiode staat geen 
minimum of maximum. Let wel: deze vorm van mobiliteit is in de eerste plaats bedoeld voor 
studenten voor wie langdurige mobiliteit niet mogelijk is. Het is aan de instellingen voor hoger 
onderwijs om de keuze van studenten voor short-term blended mobility te beoordelen en 
ervoor te zorgen dat fysieke mobiliteit op de lange termijn de norm blijft. 
 
Doctoral mobility 
De minimumduur van de fysieke mobiliteitsperiode in het buitenland bedraagt 5 tot 30 dagen 
voor studentenmobiliteit. Een virtuele component is niet verplicht, maar wordt sterk 
aanbevolen. 
 
Begin- en einddatum mobiliteit 
De begindatum is de eerste dag dat de student bij de gastinstelling aanwezig dient te zijn. Dit 
kan de eerste lesdag zijn, de eerste dag van een introductieweek of de eerste dag van een 
taalcursus bij de gastinstelling. De taalcursus kan door een andere organisatie in het 
ontvangende land worden gegeven als de thuisinstelling dit als een relevant onderdeel 
beschouwt van de mobiliteitsperiode. 
De einddatum is de laatste dag dat de student bij de ontvangende instelling aanwezig dient 
te zijn. Dit kan de laatste dag van de examens of de laatste lesdag zijn. 
 
De begin- en einddatum van de studieperiode moeten uitdrukkelijk vermeld worden in de 
financieringsovereenkomst die de thuisinstelling en de student ondertekenen. De begin- en 
einddatum vermeld op het Transcript of Records (of een verklaring opgemaakt door de 
gastinstelling die is toegevoegd aan het Transcript of Records) zijn bepalend voor de 
berekening van de duur van de mobiliteit en de hoogte van de beurs. 
 

 

15 Indien deze periode/trimester korter is dan 60 dagen, moet de begunstigde dit kunnen aantonen 
aan het Nationaal Agentschap. 
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Berekeningswijze 

Het beursbedrag wordt berekend door het aantal dagen/maanden van fysieke aanwezigheid 
per student te vermenigvuldigen met de bijdrage per dag/maand die van toepassing is op het 
ontvangende land in kwestie, zoals omschreven in bijlage IV bij de overeenkomst. 
Gefinancierde reisdagen kunnen worden toegevoegd indien dit relevant is voor een 
specifieke activiteit en binnen de in de programmagids vastgestelde grenzen.  
In het geval van onvolledige maanden voor langdurige mobiliteit wordt het beursbedrag 
berekend door het aantal dagen van de onvolledige maand te vermenigvuldigen met 1/30 
van de bijdrage per maand. 
 
In het geval van mobiliteit van hogeronderwijsstudenten voor stages tussen 
programmalanden, ontvangt de student en de pas afgestudeerde een aanvulling voor stages 
op de individuele steun. 
 
Studenten met fewer opportunities en pas afgestudeerden die aan mobiliteit deelnemen, 
moeten een aanvullend bedrag voor individuele steun krijgen wanneer zij voldoen aan de op 
nationaal niveau hiertoe vastgestelde criteria (categorie 1). De aanvullende bedragen voor 
stages en fewer opportunities zijn cumulatief voor langdurige studentenmobiliteit tussen 
programmalanden.  
 
 
Afwijkende studieperiode 
 
In het geval dat de feitelijke stageperiode afwijkt van de contractueel overeengekomen 
stageperiode, wordt dezelfde redenering gevolgd als voor studiemobiliteit. Zie p.17-18 van dit 
handboek.  

 
Verlenging van de stageperiode 

De stageperiode van een student/pas afgestudeerde kan gedurende het verblijf verlengd 
worden, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:  
 

o de afspraken met betrekking tot verlenging van een periode dienen ten minste 
één maand voor afloop van de, in eerste instantie, vastgestelde periode gemaakt 
te worden. De toestemming van de begunstigde per e-mail aan de student/pas 
afgestudeerde met de aangepaste einddatum voldoet als amendement bij de 
financieringsovereenkomst; 

o in het Learning Agreement for Traineeships dient bij de sectie During Mobility het 
aangepaste stageprogramma te worden ingevuld; 

o de verlenging dient volledig aan te sluiten op de, in eerste instantie, vastgelegde 
periode. Er mag geen periode tussen zitten. Officiële vakanties van de 
ontvangende organisaties zijn wel geoorloofd; 

o de stageperiode in het buitenland met de status Erasmus+, inclusief de 
verlenging, mag niet later eindigen dan de einddatum van de 
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subsidieovereenkomst die de begunstigde en het NA hebben gesloten en mag 
de twaalf maanden niet overschrijden. 

 
De begunstigde heeft de mogelijkheid om ervoor te kiezen om voor de periode van de 
verlenging de student/pas afgestudeerde de status van nulbeursstudent te geven, dat wil 
zeggen een gedeeltelijke Erasmus+ stageperiode zonder beurs. Dit kan als er bijvoorbeeld 
niet voldoende budget is. De gehele stageperiode (inclusief de nulbeursperiode) moet in de 
Beneficiary Module geregistreerd worden en telt mee voor het totaal aantal maanden per 
cyclus. 
 

Stopzetting of onderbreking van een stageperiode ten gevolge van overmacht 

Een stageperiode kan enkel onderbroken worden in geval van overmacht16. In het geval dat 
de student/pas afgestudeerde zijn stageperiode (vroegtijdig) beëindigt als gevolg van 
overmacht, zal de student/pas afgestudeerde aanspraak kunnen maken op een beurs die 
overeenkomt met de feitelijk duur van de studieperiode. Indien het reeds uitbetaalde 
voorschot groter is, zal de student het verschil moeten terugbetalen, tenzij er een andere 
afspraak gemaakt is tussen de begunstigde en de student. 
 
In het geval dat de student/pas afgestudeerde zijn stageperiode tijdelijk wordt opgeschort als 
gevolg van overmacht, zal de student/pas afgestudeerde de toelating krijgen om zijn 
stageperiode te hervatten na de onderbreking, op voorwaarde dat de einddatum van de 
stageperiode de einddatum van het mobiliteitsproject van de begunstigde niet overschrijdt. 
Dit moet in de Beneficiary Module gerapporteerd worden als één mobiliteit en in het veld 
Interruption Duration (Days) moet ingevuld worden hoeveel dagen de onderbreking geduurd 
heeft. 
 

6.5. Verplicht te gebruiken documenten 

Studentenhandvest Erasmus+  

Alle rechten en verplichtingen van een Erasmus+ student/pas afgestudeerde staan in het 
studentenhandvest dat elke student na selectie van de thuisinstelling dient te ontvangen (zie 
3.6.). Dit handvest geeft een overzicht van de rechten en plichten van de Erasmus+ student 
en van hetgeen de Erasmus+ student/pas afgestudeerde mag verwachten van zijn/haar 
uitzendende en zijn/haar ontvangende organisatie in de verschillende fases van zijn/haar 
Erasmus+ periode. 
 
 
 

 

16 Voor de definitie van het begrip “overmacht: zie 3.7 overmacht. 
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Learning Agreement for Traineeships 

 
De student/pas afgestudeerde en de begunstigde maken ruim voor vertrek van de 
student/pas afgestudeerde afspraken over het te volgen stageprogramma in het bedrijf/de 
organisatie/de instelling die de student/pas afgestudeerde ontvangt en het aantal ECTS. Het 
Learning Agreement for Traineeships beschrijft welke kennis, vaardigheden en competenties 
de student/pas afgestudeerde dient te verwerven tegen het einde van de stageperiode. In 
het Learning Agreement for Traineeships wordt afgesproken welk taalniveau de student 
moet hebben of aanvaardt te verwerven bij aanvang van de stageperiode. Aangezien de 
overeenkomst ruim voor vertrek van de student/pas afgestudeerde wordt opgemaakt en de 
exacte data van verblijf vaak nog niet bekend zijn, wordt er als periode alleen de maand en 
het jaar ingevuld. De exacte data van verblijf worden in de financieringsovereenkomst (Grant 
Agreement) vastgelegd. 
 
Het Learning Agreement for Traineeships dient vóór vertrek van de student/pas 
afgestudeerde te zijn ingevuld en door de drie partijen (de student/pas afgestudeerde, de 
thuisinstelling en de ontvangende instelling/organisatie/onderneming) te zijn ondertekend 
(originele, gescande en elektronische handtekeningen worden aanvaard ). 
 
Het is aanbevolen dat de begunstigden daarvoor volgende modeldocument gebruiken. 
 

II.6-Annex%20-%20H
E%20-%20Learning%2 

 
De instellingen kunnen ook een eigen formulier ontwikkelen op voorwaarde dat dit alle 
gegevens uit het modeldocument en het logo van het programma Erasmus+ bevat. 
 
Wijzigingen aan het oorspronkelijk Learning Agreement for Traineeships 
Elke partij (de student/pas afgestudeerde, de begunstigde of de ontvangende instelling) kan 
wijzigingen aan het Learning Agreement for Traineeships vragen binnen de eerste vijf weken 
na het begin van de stageperiode. Deze wijzigingen moeten door de drie partijen 
goedgekeurd worden binnen de twee weken volgend op de aanvraag. Goedkeuring per e-
mail voldoet, handtekeningen zijn niet vereist. 
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Financieringsovereenkomst (Grant agreement) 

Model en ondertekening 
De begunstigde is verplicht om vóór vertrek met iedere Erasmus+ student/pas afgestudeerde 
(dus ook nulbeursstudenten) een overeenkomst te sluiten. De begunstigde gebruikt daarvoor 
volgend model. 
 

II.8-Annex-HE-Grant%
20Agreement_studies% 

 
 
Dit model omvat de minimale vereisten. De begunstigde mag een eigen model gebruiken op 
voorwaarde dat het minimaal dezelfde gegevens uit het model van de Europese Commissie 
bevat. De overeenkomst moet door de begunstigde en de student ondertekend zijn 
(originele, gescande handtekening of elektronische handtekening17). Indien een wijziging aan 
de overeenkomst gemaakt wordt, volstaat een e-mail. Deze mail vermeldt duidelijk welke 
bepalingen uit de oorspronkelijke overeenkomst gewijzigd worden (bv. einddatum) en beide 
partijen dienen hun uitdrukkelijk akkoord met de wijziging in die mail te bevestigen. Deze 
mail wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke overeenkomst. 
 
Uitbetaling van het voorschot en het saldo 
De begunstigde is slechts gehouden Erasmus+ beurzen aan studenten/pas afgestudeerden 
uit te betalen, indien de begunstigde de toekenning van de Erasmus+ subsidies heeft 
ontvangen van het Nationaal Agentschap. Indien en voor zover de begunstigde bij de 
toekenning van beurzen aan studenten/pas afgestudeerden verplichtingen aangaat die 
uitstijgen boven de door het NA toegekende subsidies, dan doet hij dat voor eigen rekening 
en eigen risico. 
 
Een voorschot van 70% wordt uitbetaald aan de student/pas afgestudeerde binnen de 30 
dagen nadat de student/pas afgestudeerde en de begunstigde de financieringsovereenkomst 
ondertekend hebben. De uitbetaling van het saldo of de terugvordering van de eventueel 
teveel betaalde sommen dient te gebeuren binnen de 45 dagen nadat de student zijn 
deelnemersrapport (online EU Survey) heeft ingediend. 
 

Traineeship Certificate 

Binnen maximaal 5 weken na afloop van de stage dient de ontvangende organisatie een 
Traineeship Certificate te verstrekken aan de student/pas afgestudeerde. Het Traineeship 

 

17 Stempels vallen niet onder de definitie van een handtekening die op unieke wijze met de 
ondertekenaar verbonden is, en zijn dus uitgesloten. 
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Certificate bevestigt welke taken de student/pas afgestudeerde heeft volbracht en vermeldt 
de behaalde resultaten. Het Traineeship Certificate dient ondertekend te zijn door de 
ontvangende organisatie en voorzien van begin- en einddatum van de stageperiode (zie 
Learning Agreement section After the Mobility). De ontvangende organisatie kan hiervoor 
een eigen formulier gebruiken. In geval de stage onderdeel uitmaakt van het 
studieprogramma zal de begunstigde na ontvangst van het Traineeship Certificate de 
student voorzien van een Transcript of Records. De begin- en einddatum op het Traineeship 
Certificate zijn bepalend voor het definitieve beursbedrag. 

 
Deelnemersrapport 

Elke student/pas afgestudeerde zal een door de Beneficiary Module gegenereerde 
uitnodiging (e-mail) ontvangen om na afloop van zijn/haar stageperiode onder Erasmus+ een 
deelnemersrapport in te vullen. De studenten zijn verplicht dit rapport in te vullen en in te 
dienen. De begunstigde mag de Erasmus+ beurs geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien 
de student zijn deelnemersrapport niet heeft ingediend. 
 

Erkenning van de leerresultaten 

Na afloop van de stage in het buitenland moet de ontvangende instelling/onderneming aan 
de student en de begunstigde een stagecertificaat (“traineeship certificate – zie Learning 
Agreement for Traineeships, section to be completed AFTER THE MOBILITY”) bezorgen 
waarin de resultaten van het afgesproken programma worden bevestigd. 
 
De follow-up die aan de mobiliteitsperiode wordt gegeven, omvat de formele erkenning voor 
leeractiviteiten of verworven competenties (op basis van ECTS) door de thuisinstelling op 
voorwaarde dat de stage deel uitmaakt van het opleidingsprogramma. Daarbij worden ook 
de resultaten van niet-formele en informele leeractiviteiten buiten de werkplek 
gedocumenteerd (via diplomasupplement). Dit is echter niet van toepassing op stages door 
pas afgestudeerden. De begunstigde kan de daadwerkelijke overdracht van studiepunten 
alleen weigeren wanneer een student zich niet houdt aan de gemaakte afspraken over de 
stageperiode in het buitenland. 
 

Mobiliteitsbeurs 

Het maandelijkse beursbedrag voor stagemobiliteit is afhankelijk van het land waar de 
ontvangende instelling/organisatie/onderneming gevestigd is. De Europese Commissie heeft 
de programmalanden onderverdeeld in drie groepen, al naar gelang de kosten voor 
levensonderhoud.  
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Beursbedragen 
 
Er zijn drie mogelijkheden: 

• volledig beurs 
• volledige nulbeurs 
• beurs gecombineerd met een nulbeurs (= gedeeltelijke nulbeurs) 

 
De beursbedragen zijn op Vlaams niveau vastgesteld en dienen door alle instellingen 
gebruikt te worden. De beursbedragen voor studies (SMT) voor het academiejaar   
2021/2022  zijn als volgt bepaald: 
 
 

Verblijfsvergoedinge
n HE 2021 v4.pdf  

 
Nulbeursstudenten 
 
In het kader van het programma Erasmus+ bestaat de mogelijkheid van zogenaamde 
nulbeursstudenten (“zero-grant students”). Dat zijn studenten die voldoen aan alle 
voorwaarden voor deelname aan het mobiliteitsproject in het hoger onderwijs en onder die 
voorwaarden participeren, zonder daadwerkelijk een beurs te ontvangen. 
 
Gedeeltelijke nulbeurs 
De begunstigde mag opteren voor een systeem waarbij gedeeltelijke nulbeurzen worden 
toegekend in plaats van een volledige beurs of een volledige nulbeurs. Deze keuze geldt 
voor het academiejaar  2021/2022 en kan gewijzigd worden tijdens de daarop volgende 
academiejaren. 
 
Daarbij moet de begunstigde aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• de begunstigde respecteert zijn keuze voor opt in of opt out. 
• ingeval van opt in: de toekenning dient te gebeuren volgens de eigen criteria die de 

begunstigde aan het Nationaal Agentschap heeft gecommuniceerd 
• elke student krijgt minimaal een beurs van 2 maanden 
• de gedeeltelijke nulbeurs mag niet gebruikt worden voor studenten uit 

ondervertegenwoordigde groepen, meer bepaald de beursstudenten en de 
werkstudenten, zoals vermeld in artikel III.353, §1 van de Codex Hoger Onderwijs 
van 11 oktober 2013 

• de begunstigde moet het mechanisme van gedeeltelijke nulbeurzen gedurende 
hetzelfde academiejaar voor alle studenten op dezelfde manier toepassen; er mag 
dus geen verschil zijn tussen studenten die tijdens het eerste semester vertrekken en 
studenten die tijdens het tweede semester vertrekken 
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7. PERSONEELSMOBILITEIT 
 

7.1. Doel  

Personeelsmobiliteit is een vorm van individuele leermobiliteit. Personeelsleden begeven 
zich fysiek naar een ander land dan het land van verblijf om 

• er onderwijs te geven aan een instelling voor hoger onderwijs 
 

of 
 

• er deel te nemen aan opleidingsactiviteiten ter ondersteuning van hun 
beroepsontwikkeling. 

 
7.2. Subsidiabele activiteiten 
 
PERSONEELSMOBILITEIT VOOR ONDERWIJSDOELEINDEN (STA) 
 
Deze activiteit stelt onderwijzend personeel van hogeronderwijsinstellingen of 
bedrijfspersoneel in staat onderwijs te geven bij een partner hogeronderwijsinstelling in het 
buitenland. Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden is mogelijk in elk studiegebied en 
elke academische discipline. 
 
PERSONEELSMOBILITEIT VOOR OPLEIDINGSDOELEINDEN (STT) 
 
Deze activiteit ondersteunt de beroepsontwikkeling van onderwijzend en niet-onderwijzend 
personeel van de hogeronderwijsinstellingen in de vorm van opleidingsevenementen in het 
buitenland (met uitzondering van conferenties18) en job shadowing, observatieperioden, 
opleiding bij een partner hogeronderwijsinstellingen of een andere relevante organisatie in 
het buitenland. 
 
Eenzelfde mobiliteitsperiode kan zowel onderwijs- als opleidingsactiviteiten omvatten. In dat 
geval wordt het hele periode administratief aanzien en geregistreerd als een STA. 
 
Een STA gecombineerd een STT of een zuivere STT voor het ontwikkelen van 
pedagogische vaardigheden of curriculumontwerpvaardigheden, moeten met een speciale 
vlag aangeduid worden in de Beneficiary Module 
 

 

18 In verband met de uitsluiting van conferenties heeft de Europese Commissie volgende toelichting 
gegeven: What is important for the eligibility is not the role of the person at the event (speaker or not), 
but the objective of the event itself. No matter whether it is a conference, a working group or a 
seminar, the objective of the event should be to learn new and innovative learning and teaching 
practices. Conferences or any other type of event only dedicated to a specific discipline is not eligible. 
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Elke stafmobiliteit kan worden uitgevoerd onder de vorm van blended mobility. 
 

7.3. In aanmerking komende deelnemers 
 
Om in aanmerking te komen voor een Erasmus+ beurs, dient het personeelslid in dienst te 
zijn bij de thuisinstelling. Ook doctorandi tewerkgesteld in een Vlaamse 
hogeronderwijsinstelling komen in aanmerking. Personeel van een buitenlandse 
onderneming kan op uitnodiging van een Vlaamse hogeronderwijsinstelling een 
onderwijsopdracht komen verzorgen. In dat geval is een uitnodiging van de gastinstelling 
vereist en wordt de beurs door de gastinstelling beheerd. Er zal bij deze groep goed gekeken 
moeten worden of er geen belangenverstrengeling is. Zowel de zendende onderneming als 
de ontvangende instelling zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitwisseling. 
 
7.4 Duur van de activiteit 
 

ACTIVITEIT MINIMUMDUUR MAXIMUMDUUR 
STA Intra-European 2 dagen 60 dagen 
 Minstens 8 lesuren per week (of elke kortere 

verblijfsperiode). Indien de mobiliteit langer dan één week 
duurt, moet het minimum aantal lesuren in een onvolledige 

week evenredig zijn met de duur van de desbetreffende 
periode. 

STA(invited staff from enterprises) 1 dag 60 dagen 
 Geen minimum aantal lesuren 

STA combined with STT 2 dagen  60 dagen 
 Minstens 4 lesuren per week (of elke kortere verblijfsperiode) 

STT Intra-European 2 dagen  60 dagen 
  
STA International 5 dagen 60 dagen 
 Minstens 8 lesuren per week (of elke kortere 

verblijfsperiode). Indien de mobiliteit langer dan één week 
duurt, moet het minimum aantal lesuren in een onvolledige 

week evenredig zijn met de duur van de desbetreffende 
periode. 

STT International 5 dagen 60 dagen  
  

 
7.5. Mobiliteitsbeurs 

De Erasmus+ beurs voor personeelsmobiliteit is bedoeld als een tegemoetkoming in de extra 
uitgaven van het personeelslid zoals reiskosten en verblijfskosten in het gastland. De beurs 
beoogt niet de volledige kosten van het buitenlandse verblijf te dekken. De thuisinstelling 
wordt nadrukkelijk verzocht aanvullende financiering uit eigen en/of alternatieve bronnen te 
zoeken. Het gastland dient een ander programmaland te zijn dan het land van de 
thuisinstelling of het land waar het personeelslid verblijft tijdens zijn reguliere werk. 
 
Het beursbedrag is afhankelijk van het land van bestemming waar de ontvangende 
instelling/organisatie gevestigd is en de duur van de mobiliteit. De beurs bestaat uit twee 
delen: een forfaitaire tussenkomst in de verblijfskosten en in de reiskosten. 
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Verblijfskosten 

De Europese Commissie heeft de programmalanden onderverdeeld in 3 groepen. De beurs 
voor dag 1 tot en met 14 ligt hoger dan de beurs voor dag 15 tot en met 60. 
 
De beurs wordt berekend door het aantal dagen (exclusief reisdagen) te vermenigvuldigen 
met het overeenkomstige bedrag. De begindatum is de eerste dag dat het personeelslid 
aanwezig dient te zijn bij de ontvangende instelling/organisatie en de einddatum is de laatste 
dag dat het personeelslid aanwezig dient te zijn bij de ontvangende instelling/organisatie. 
 
De thuisinstelling is vrij om één reisdag voor de begindatum en één reisdag na de einddatum 
toe te voegen aan de mobiliteitsperiode voor de berekening van de verblijfskosten. 
 

Reiskosten 

Naast de tussenkomst in de verblijfskosten kunnen de personeelsleden in aanmerking 
komen voor een reiskostenvergoeding. Het budget voor reiskosten is afhankelijk van de 
afstand (enkele reis) tussen de thuisinstelling en de ontvangende instelling/organisatie. 
Hiervoor dient de online distance calculator van de Europese Commissie gebruikt te worden.  
 
Voor reizen van minder dan 10 km is er geen reiskostenvergoeding. 

Nulbeurzen 

Nulbeurs personeelsleden zijn mobiele personeelsleden die geen EU beurs krijgen voor reis- 
en verblijfskosten, maar die voor het overige wel voldoen aan de criteria om deel te nemen 
aan het Erasmus+ programma en er de voordelen van genieten. 
 
Het document voor reis- en verblijfskosten, vind je hier terug: 
 

Verblijfsvergoedinge
n HE 2021 v4.pdf  

7.6. Personeelsleden met een functiebeperking 

De thuisinstelling dient bij het toekennen van de Erasmus+ beurzen bijzondere aandacht te 
besteden aan personeelsleden die door een functiebeperking extra 
voorzieningen/ondersteuning nodig hebben. 
 
Personeelsleden met een functiebeperking kunnen een aanvullende subsidie krijgen voor 
extra kosten tijdens het verblijf in het buitenland. Die subsidie komt bovenop de maximale 
individuele beurs. Deze extra kosten mogen niet uit andere fondsen worden gefinancierd. 
 
 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Procedure voor het aanvragen van een aanvullende subsidie 
 
o Aanvraag moet uiterlijk 6 weken vóór de begindatum van de mobiliteit ingediend 

worden bij het Nationaal Agentschap. 
o Aanvraag dient te gebeuren aan de hand van volgend formulier 
 

E+%202021%20KA13
1%20Staff%20with%20 

 
 

7.7. Steun voor reiskosten en Green Travel 
 
Steun voor reiskosten 
Alle personeelsleden die op mobiliteit gaan, hebben recht op steun voor reiskosten die 
berekend wordt op basis van de distance band19.  
 
Indien personeelsleden die op mobiliteit gaan ervoor kiezen duurzaam te reizen, hebben 
recht op een verhoogde reisvergoeding (zie green travel) 

 
 
Personeelsleden die kiezen voor groen reizen zullen maximaal 4 dagen extra individuele 
steun ontvangen ter dekking van de reisdagen voor een retourreis, indien van toepassing. 
 
 
 
  

 

19 Distance calculator: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-
calculator_en  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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7.8. Verplicht te gebruiken documenten 

Financieringsovereenkomst (Grant agreement) 

De begunstigde is verplicht om vóór vertrek met ieder personeelslid (dus ook in het geval 
van een nulbeurs) een overeenkomst te sluiten. De begunstigde gebruikt daarvoor volgend 
modeldocument. 
 

II.8-Annex%20Staff%2
0grant%20agreement 

 
 

 
Dit model omvat de minimale vereisten. De begunstigde mag een eigen model gebruiken op 
voorwaarde dat het minimaal dezelfde gegevens uit het model van de Europese Commissie 
bevat. De overeenkomst moet door de begunstigde en het personeelslid ondertekend zijn 
(originele, gescande of elektronische handtekening). Indien een wijziging aan de 
overeenkomst gemaakt wordt, volstaat een e-mail. Deze mail vermeldt duidelijk welke 
bepalingen uit de oorspronkelijke overeenkomst gewijzigd worden (bv. einddatum) en beide 
partijen dienen hun uitdrukkelijk akkoord met de wijziging in die mail te bevestigen. Deze 
mail wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke overeenkomst 
 

Staff mobility agreement teaching 

Voor onderwijsopdrachten dient het onderwijzend personeel voor het begin van de 
mobiliteitsperiode een onderwijsprogramma in te dienen, dat aanvaard is door de 
thuisinstelling en de ontvangende instelling. De drie partijen ondertekenen het 
onderwijsprogramma (originele, gescande of elektronische handtekeningen). De 
thuisinstelling gebruikt daarvoor het volgende modeldocument. 
 
 

II.7-Annex-HE-Staff%2
0Mobility%20Agreeme 

 
Dit model omvat de minimale vereisten. De instelling mag een eigen model gebruiken op 
voorwaarde dat het minimaal dezelfde gegevens uit het model van de Europese Commissie 
bevat. 
 
 
 
 
 



Erasmus+ KA131 hoger onderwijs Handboek 2021  

  
  
       37 

Staff mobility agreement training 

Voor opleidingsactiviteiten dient het personeel voor het begin van de mobiliteitsperiode een 
opleidingsprogramma in te dienen, dat aanvaard is door de thuisinstelling en de 
ontvangende instelling. De drie partijen ondertekenen het opleidingsprogramma (originele, 
gescande of elektronische handtekeningen). De thuisinstelling gebruikt daarvoor het 
volgende modeldocument.  

 
 

II.7-Annex-HE-Staff%2
0Mobility%20Agreeme 

 
 
Dit model omvat de minimale vereisten. De instelling mag een eigen model gebruiken op 
voorwaarde dat het minimaal dezelfde gegevens uit het model van de Europese Commissie 
bevat. 
 

Certificate of attendance 

De ontvangende instelling/organisatie zal na afloop van de onderwijsopdracht of de opleiding 
een Certificate of Attendance afleveren waarin de begin- en einddatum van de mobiliteit 
wordt bevestigd. De instelling kan hiervoor een eigen formulier gebruiken. De data op het 
Certificate of Attendance zijn bepalend voor het definitieve subsidiebedrag. 
 

7.9. Erkenning 

Wat personeelsmobiliteit betreft, moet de thuisinstelling ervoor zorgen dat de leerresultaten 
van het deelnemende personeel naar behoren wordt erkend, verspreid en ten volle wordt 
benut in de instelling. 
 

7.10. Deelnemersrapport 

Elk personeelslid zal een door de Beneficiary Module gegenereerde uitnodiging (e-mail) 
ontvangen om na afloop van zijn/haar mobiliteitsperiode onder Erasmus+ een 
deelnemersrapport in te vullen. De personeelsleden zijn verplicht dit rapport in te vullen en in 
te dienen. De thuisinstelling mag de Erasmus+ beurs geheel of gedeeltelijk terugvorderen 
indien het personeelslid zijn deelnemersrapport niet heeft ingediend. 
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8. SUBSIDIES VOOR DE ORGANISATIE VAN MOBILITEIT 
 

8.1. Organisational support 

8.1.1. Doel  
 
De organisatorische subsidiesteun is een tegemoetkoming in door de instellingen gemaakte 
kosten voor activiteiten ter ondersteuning van inkomende en uitgaande studenten- en 
personeelsmobiliteit, teneinde te voldoen aan het Erasmushandvest voor hoger onderwijs, in 
het geval van programmalanden, en aan de beginselen van het ECHE zoals die in de 
interinstitutionele akkoorden zijn weergegeven, in het geval van instellingen uit 
partnerlanden.  
 
 
Voorbeelden van activiteiten die met OS-subsidie mogen gefinancierd worden: 
 

o organisatorische regelingen met partnerinstellingen, inclusief bezoeken aan 
potentiële partners, teneinde overeenstemming te bereiken over de voorwaarden van 
de interinstitutionele regelingen inzake selectie, voorbereiding, opvang en integratie 
van deelnemers aan mobiliteit; en die interinstitutionele regelingen up-to-date 
te houden; 

o geactualiseerde studiegidsen verstrekken voor internationale studenten; 
o studenten en personeel voorlichten en bijstaan; 
o studenten en personeel selecteren; 
o studieovereenkomsten voorbereiden met het oog op de volledige erkenning van de 

onderwijscomponenten van studenten; voorbereiding en erkenning van 
mobiliteitsovereenkomsten voor personeel; 

o taalkundige en interculturele voorbereiding ten behoeve van inkomende en uitgaande 
studenten en personeelsleden, aanvullend op de taalkundige onlineondersteuning 
van Erasmus+; 

o de integratie van inkomende deelnemers aan mobiliteit in de IHO vergemakkelijken; 
o zorgen voor efficiënte regelingen inzake mentorschap en supervisie van deelnemers 

mobiliteit; 
o specifieke regelingen treffen om de kwaliteit van studentenstages in ontvangende 

ondernemingen/organisaties te waarborgen; 
o zorgen voor de erkenning van onderwijscomponenten en bijbehorende studiepunten, 

uitreiken van officiële verklaringen en diplomasupplementen; 
o ondersteunen van de re-integratie van deelnemers aan mobiliteit en voortbouwen op 

nieuw verworven competenties ten behoeve van de IHO’s en gelijkwaardige 
instellingen; 

o het Europees studentenkaart-initiatief uitvoeren (digitalisering van mobiliteitsbeheer); 
o milieuvriendelijke mobiliteit en het vergroenen van administratieve procedures 

bevorderen; 
o de deelname van kansarme deelnemers bevorderen en beheren; 
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o activiteiten gericht op maatschappelijke betrokkenheid identificeren en bevorderen en 
de deelname aan dergelijke activiteiten volgen; 

o gemengde mobiliteit en/of internationale mobiliteit bevorderen en beheren. 

8.1.2. Vermijden van dubbele financiering  

De Erasmus+ subsidies voor de organisatie van mobiliteit kan niet worden ingezet voor 
financiering van activiteiten die al met Europese gelden gefinancierd of gesubsidieerd 
worden. Het is evenwel toegestaan om maximum 100% van de OS-subsidie te gebruiken 
voor de financiering van studenten- en personeelsmobiliteiten. Het gebruik van OS-subsidies 
voor de financiering van extra mobiliteiten mag geen negatieve impact hebben op de 
kwaliteit van de mobiliteiten. 
 

8.1.3. Verantwoording  

De begunstigde moet kunnen bewijzen dat studenten/pas afgestudeerden en 
personeelsleden deelgenomen hebben aan een Erasmus+ mobiliteit. Hiervoor gelden 
volgende documenten als bewijsmateriaal: 
 

o Voor studenten/pas afgestudeerden: Transcript of Records of Traineeship Certificate 
afgeleverd door de ontvangende instantie. Deze documenten moeten de naam van 
de deelnemer en de bevestigde begin- en einddatum van de mobiliteit vermelden. 

o Voor personeelsleden: een verklaring ondertekend door de ontvangende instelling. 
De verklaring vermeldt de naam van de deelnemer, het doel van de mobiliteit, de 
begin- en einddatum van de mobiliteit. 
 

8.1.4. Berekeningswijze  

Per gerealiseerde uitgaande mobiliteit wordt aan elke instelling een subsidie toegekend:  
 
• voor de 1ste tot en met de 100ste deelnemer: € 400 per deelnemer 
• vanaf de 101ste deelnemer: € 230 per deelnemer 
 
Ook deelnemers aan BIP’s, invited staff en deelnemers met een nulbeurs komen in 
aanmerking. Personen die deelnemers bij hun activiteit begeleiden, komen niet in 
aanmerking. 

8.1.5. Rapporteren 

Indien het aantal gerapporteerde mobiliteiten in het eindrapport hoger ligt dan het aantal 
vermeld in Bijlage II bij de subsidie-overeenkomst, zal het subsidiebedrag voor 
organisatorische ondersteuning beperkt worden tot het maximumbedrag vermeld in Bijlage II. 
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Indien het totaal aantal gerapporteerde mobiliteiten minder dan 10% lager is dan het aantal 
mobiliteiten vermeld in Bijlage II bij de subsidie-overeenkomst, zal de subsidie voor 
organisatorische ondersteuning niet verminderd worden. 
 

8.2. Inclusiesteun voor organisaties 

De organisatie krijgt €100 per deelnemer met fewer opportunities die naast het maandelijks 
forfait voor inclusion support nog bijkomende inclusiesteun ontvangt op basis van reële 
kosten.  
 

9. TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN DE INSTELLINGEN 
EN BETALINGEN 
 

9.1. Initiële toekenning 

Het Nationaal Agentschap berekent per instelling een initiële toekenning van Erasmus+ 
subsidies. Deze initiële toekenning is gebaseerd op gerealiseerde en gerapporteerde 
mobiliteit (de zogenaamde past performance) en de aangevraagde mobiliteiten. 
 

9.2 Uitbetaling van de initiële toekenning 

Het Nationaal Agentschap is slechts gehouden subsidies aan de instelling uit te betalen op 
voorwaarde dat het Nationaal Agentschap deze gelden heeft ontvangen van de Europese 
Commissie en de Vlaamse Regering. Het Nationaal Agentschap gaat over tot betaling van 
80% van de initiële toekenning zodra de instelling een ondertekend en gedateerd exemplaar 
van de financieringsovereenkomst aan het Nationaal Agentschap heeft bezorgd. 

9.3. Tussentijdse rapporten 

Indiening 
Het Nationaal Agentschap bezorgt aan de begunstigden een template en begeleidende 
instructies om een tussentijds rapport over de uitvoering van het mobiliteitsproject in te 
dienen. Tegen 31 januari 2022 moeten alle begunstigden een tussentijds rapport indienen.. 
Alle gerealiseerde en geplande mobiliteiten moeten in het tussentijds rapport opgenomen 
zijn. Het Nationaal Agentschap bezorgt aan de begunstigden een modelrapport en specifieke 
instructies voor de indiening van het tussentijds rapport. De rapportering geeft in geen enkel 
geval aanleiding tot uitbetaling van een bijkomend voorschot, maar kan wel aanleiding zijn 
tot herverdeling van budgetten. 
 
Herverdeling van middelen 
Indien uit het tussentijds rapport blijkt dat een begunstigde niet alle toegekende middelen zal 
kunnen aanwenden, kan deze van het Nationaal Agentschap een voorstel krijgen tot 
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vermindering van de initieel toegekende subsidies. Dit wordt geformaliseerd onder de vorm 
van een amendement bij de oorspronkelijke subsidie-overeenkomst. 
 
De vrijgekomen middelen worden herverdeeld onder de begunstigden die in hun tussentijds 
rapport hebben aangegeven dat ze meer middelen kunnen aanwenden dan initieel 
toegekend.  
 

9.4. Eindverslag 

Binnen de 60 dagen na afloop van het mobiliteitsproject moet de begunstigde een 
eindverslag indienen via de Beneficiary Module. Dit verslag moet de informatie bevatten ter 
rechtvaardiging van het gevraagde subsidiebedrag op basis van forfaitaire kosten per 
eenheid (mobiliteitsbeurzen voor studenten- en personeelsmobiliteit) of reële kosten (extra 
subsidies voor de mobiliteit van personen met een functiebeperking). Ter staving van de 
reële kosten moet de begunstigde de nodige bewijsstukken overmaken aan het Nationaal 
Agentschap. 
 

9.5. Uitbetaling definitieve subsidie 

Binnen de 60 dagen na ontvangst van het eindrapport dient het Nationaal Agentschap het 
verschuldigde saldo uit te betalen. Voor zover het totaal van eerdere betalingen het 
definitieve subsidiebedrag overschrijdt, wordt het verschil teruggevorderd. De begunstigde 
dient op eerste verzoek van het Nationaal Agentschap alle ter beschikking gestelde 
bedragen terug te betalen, indien deze niet of in strijd met de in de subsidieovereenkomst 
genoemde voorwaarden aan de studenten en/of personeelsleden en/of organisatie van 
mobiliteit zijn toegekend. 
 

10. MONITORING, CONTROLES EN AUDITS 
 

10.1. Algemeen 

Het Nationaal Agentschap is verplicht om jaarlijks monitoring, controles en audits uit te 
voeren bij een representatief deel van de begunstigden. De aard en diepgang is afhankelijk 
van het type controle. Deze controles worden uitgevoerd om zekerheid te krijgen dat het 
beheer van het Erasmus+ programma naar behoren gebeurt en in overeenstemming is met 
de subsidie-overeenkomsten en de programmaregels. 
 
De begunstigden dienen daarvoor verantwoording af te leggen aan het Nationaal 
Agentschap over de uitvoering van de mobiliteitsprojecten, het gebruik van de subsidies en 
de beurzen die zijn uitbetaald aan individuele deelnemers. Daarom moeten begunstigden 
ervoor zorgen dat er gepaste rapportage en monitoringsystemen aanwezig zijn. 
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De begunstigden beheren de door het Nationaal Agentschap ter beschikking gestelde 
subsidies en dragen zorg voor een deugdelijke financiële administratie met daarin 
opgenomen de maatregelen van interne controle. De besteding van subsidies dient 
rechtmatig en in overeenstemming met het doel waartoe de gelden zijn verstrekt plaats te 
vinden, met inachtneming van de in de subsidieovereenkomst gestelde voorwaarden. 
 

10.2. Primaire controles 

Het Nationaal Agentschap voert verplichte primaire controles uit op de besteding van de 
Erasmus+ subsidies. Deze controles vinden plaats nadat de instelling haar eindrapport heeft 
ingediend. Er zijn verschillende types van primaire controles. 
 

Final Report Check 

Elke instelling dient, conform de subsidieovereenkomst, een eindrapport in te dienen. Het 
eindrapport dient inzicht te bieden in de resultaten van de gesubsidieerde activiteit(en). 
Daarnaast biedt het eindrapport de grondslag voor de vaststelling van de definitieve 
subsidiebedragen. Alle eindrapporten zullen aan een analyse onderworpen worden. 
 

Desk Check 

Naast de Final Report Check heeft het Nationaal Agentschap ook de desk check als 
instrument om het risico van onrechtmatig gebruik van Erasmus+ subsidies te beperken. 
Voor het uitvoeren van de desk check selecteert het Nationaal Agentschap ad random het 
aantal instellingen dat gecontroleerd wordt. Van deze instellingen worden dossiers en 
originele documenten en/of kopieën opgevraagd die het eerder aangeleverde eindrapport 
zowel inhoudelijk als financieel verder onderbouwen. 
 

System Check 

Met het uitvoeren van een system check verkrijgt het Nationaal Agentschap inzicht in de 
processen en procedures met betrekking tot de uitvoering van mobiliteitsprojecten in het 
hoger onderwijs. Het Erasmus handvest voor hoger onderwijs en/of het 
mobiliteitsconsortiumcertificaat vormen de grondslag voor het uitvoeren van een system 
check. Naast deze kwaliteitscontrole behelst de system check ook een financiële audit. Bij 
een aantal instellingen zal een system check worden uitgevoerd door een door het Nationaal 
Agentschap aangeduide externe instantie. 
 

On the spot check 

De on the spot check is een financiële audit ter plaatse die wordt uitgevoerd nadat de 
instelling haar eindrapport heeft ingediend. Voor de uitvoering van de on the spot check zal 
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deze instelling bezocht worden door een externe instantie die is aangeduid door het 
Nationaal Agentschap. 
 

10.3 Secundaire controles 

Wanneer instanties zoals de Europese Rekenkamer, de Europese Commissie of het 
Belgische Rekenhof of auditkantoren, handelend in opdracht van derden, zoals het 
Departement, controles uitvoeren, spreekt men over secundaire controles. 
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