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KA210 

Final Beneficiary Report

• Gebeurt via Beneficiary Module (BM)

• Er moeten drie stappen voltooid worden om het 

project af te ronden: 

1. Activiteiten updaten in BM

2. Concrete projectresultaten opladen in EPRP

3. Eindrapport vervolledigen en indienen via BM
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Toegang tot Beneficiary Module (BM)

Toegang BM: Projects | Erasmus+ and European Solidarity Corps programmes

(europa.eu)

• Aanmelden met een geldige EU-login. 

– Als je de (een eerdere) aanvraag zelf indiende, heb je dit al. 

– Het e-mailadres waarmee je aanmeldt via EU-login, moet 

hetzelfde zijn als het e-mailadres vermeld bij de (contact) 

personen in de tool.

• Problemen met EU-login? 

– Raadpleeg deze pagina in de handleiding: EU Login - European

Commission Authentication Service - Erasmus+ & European Solidarity Corps 

guides - EC Public Wiki (europa.eu)
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https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module/project/#/project-list
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/EU+Login+-+European+Commission+Authentication+Service


Toegang tot Beneficiary Module

• Meer collega’s toegang geven tot BM (edit of view)? 

– Via “contact”-tab, raadpleeg deze pagina in de handleiding 
Contacts in projects - Erasmus+ & European Solidarity Corps guides - EC Public 

Wiki (europa.eu)

– Wees aandachtig voor de verschillende rechten: 

• Project management: rapportering in BM

• Project dissemination: vervolledigen van EPRR (opladen van 

concrete resultaten, zie lager)
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https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Contacts+in+projects


1. Activiteiten updaten in BM (KA210)

• Vervolledig de activiteiten vooraleer het eindrapport aan 

te vullen. Vergeet de “save”-knop niet.

• Raadpleeg deze pagina in de handleiding voor meer 

info: Activities in projects (KA210) - Erasmus+ & European Solidarity Corps guides 

- EC Public Wiki (europa.eu)
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https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=44141032


2. Concrete resultaten uploaden in 

EPRP

• EPRP: Erasmus+ Project Results Platform

– alle projecten die onder het Erasmus+ programma 

gefinancierd worden, worden op dit platform 

verzameld

• Bewerking gebeurt door contactpersoon met 

bewerkingsrechten voor ‘Project dissemination” 

(zie hoger)

– projectresultaten opladen, verwijzing naar logo, 

website…
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2. Concrete resultaten uploaden in 

EPRP

• Toegang EPRP: Projects | Erasmus+ (europa.eu)

– onderaan klik je door om eigen projecten te bewerken 

(rechtstreeks via: Sitedashboard (europa.eu))

– je meldt aan met je EU-login

• Handleiding EPRP: E+PRP Guide for Beneficiaries.pdf (europa.eu)

– Vanaf P4: aanmelden bij EPRP

– Vanaf P8: project vervolledigen op EPRP
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https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://webgate.ec.europa.eu/education_culture/dissemination/share/page/site/officersetys/dashboard
https://webgate.ec.europa.eu/education_culture/dissemination/share/proxy/alfresco/slingshot/node/content/workspace/SpacesStore/0c763c46-1c53-40b1-9ca5-813cd6d497ae/E%2bPRP%20Guide%20for%20Beneficiaries.pdf?ticket=ST-8104044-o2RE8aSzzL2h7fpqQ2pvOGeW9VManYFKEjhzY9B6WHo0qpLgedHPqVQ1NNKWzmy5Npx8KM7jk47jlCRCM5ozqFq-yntOf97TTHqAyY0kXWimke-zmedmFATlkDA4fzRQRDSBvkymnkMcL559Rh1mJZjzImVo5tDdjgzudzzMEVLb6pj6PHQ0ey5J9yaRblXM5Go5LgW


3. Eindrapport vervolledigen en 

indienen via BM

Zorg dat het project up to date is en alle activiteiten volledig 

werden gerapporteerd in BM. (Zie eerder.)
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3. Eindrapport vervolledigen en 

indienen via BM

1. Klik op “Reports” en “Generate Beneficiary Report”. Het draft rapport 

wordt geopend, er verschijnt een tijdslijn die uw vooruitgang 

weergeeft.  

2. Klik op “Edit Draft” om het eindrapport te openen. Gebruik deze knop 

telkens wanneer u het rapport wilt bewerken. U komt dan in het 

detailscherm van het rapport.
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3. Eindrapport vervolledigen en 

indienen via BM

3. Als u het rapport geopend heeft, ziet u dat dit uit 
verschillende onderdelen bestaat. 

– Navigeer door de onderdelen door omhoog/omlaag te scrollen, 
of door te klikken op de titel per onderdeel.

– Beantwoord in elk onderdeel alle verplichte vragen 
(gemarkeerd met een rode asterisk). Een rood kruis betekent 
een onvolledig onderdeel, eens volledig ingevuld krijgt dit een 
groen vinkje.

– Het rapport wordt automatisch opgeslagen terwijl u het invult, 
en onderaan de pagina verschijnt een bericht wanneer het 
rapport is opgeslagen. Bovenaan het scherm ziet u wanneer 
het rapport voor het laatst is opgeslagen.

– Voeg een ondertekende Declaration On Honour toe bij Annexes
(een blanco versie kan gedownload worden).
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3. Eindrapport vervolledigen en 

indienen via BM
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3. Eindrapport vervolledigen en 

indienen via BM

4. Vervolledig de "Checklist". Zorg ervoor dat u alle 
acties op de checklist hebt uitgevoerd en kruis de 
overeenkomstige vakjes aan. 

• Alle items op de lijst moeten zijn aangevinkt om het eindrapport te 
kunnen indienen. 

• De checklist wordt niet opgeslagen, dus telkens wanneer u het 
rapporteringsscherm verlaat moet u alle voorwaarden opnieuw 
controleren en de vakjes aanvinken.

5. Als het eindrapport volledig is, klikt u op de knop 
"Start submission process" en bevestigt u de 
indiening van uw eindrapport. 

• Deze knop is zowel bovenaan uw scherm, als onderaan het rapport 
beschikbaar.
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3. Eindrapport vervolledigen en 

indienen via BM
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Eens het rapport is ingediend…

• verschijnt er een succesbericht dat aangeeft dat de indiening 
is begonnen.

• verandert de rapportstatus van “Draft” in “Submission in 
progress” en vervolgens in “Submitted”. Mogelijks moet u de 
pagina opnieuw laden om de laatste status te zien.

• verandert de projectstatus van “Project ongoing” in 
“Submitted” zodra het rapport met succes is ingediend bij het 
Nationaal Agentschap.

• is het project vergrendeld voor de begunstigde en de partners 
en zijn wijzigingen niet meer toegestaan. Als u op dit moment 
projectgegevens wilt wijzigen, neem dan contact op met het 
nationaal agentschap, mogelijks kan het rapport terug 
opengesteld worden (niet altijd!).
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