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Inleiding 

Lerende Mobiliteit, ook wel Mobiliteit of KA1 genoemd, is één van de drie key actions die onderdeel 

zijn van het op 1 januari 2014 gestarte programma Erasmus+ voor Onderwijs, Jeugd en Sport. Dit 

document is een aanvulling op het document “Nationaal Evaluatie Comité Erasmus+; Lerende 

mobiliteit (KA1) Call 2020 Middelbaar beroepsonderwijs”, d.d. 7 juli 2020.  

 

Het licht toe hoe de herverdeling van niet-bestede middelen binnen Call 2020 is uitgevoerd en 

bevat een voorstel voor voorlopige toekenning van subsidie (hierna te noemen: herverdeling). Het 

Nationaal Evaluatie Comité beslist over dit voorstel en kijkt met name of er sprake is van 

maatschappelijke zorgvuldigheid, billijkheid en redelijkheid en niet van willekeur. 

 

Naar aanleiding van de beslissing van het Nationaal Evaluatie Comité, ontvangen alle aanvragers 

een brief met daarin het besluit. Er bestaat de mogelijkheid om tegen deze beslissing bezwaar te 

maken bij de bezwaarcommissie NA Erasmus+. 

 

Herverdeling Call 2020  

Binnen het programma Erasmus+ bestaat de mogelijkheid om niet-bestede middelen binnen 

bepaalde grenzen en deadlines te herverdelen. Dit betreft voor Call 2020 retour ontvangen 

middelen.  

 

Deze middelen kunnen toegekend worden aan reeds lopende contracten binnen de actielijn (er 

kunnen geen nieuwe contracten worden afgesloten), tevens kan er aan een begunstigde nooit 

meer toegekend worden dan aanvankelijk in de Call is aangevraagd. Dit laatste geldt zowel op het 

totaal als op deelbudgetten.  

 

Daarnaast is het mogelijk om budget over te hevelen naar de actielijn KA2 binnen de sector mbo. 

In december 2020 is een voorverkenning uitgevoerd door het NA of er interesse is budget terug te 

geven, gezien de beperkte mogelijkheden voor het uitvoeren van een mobiliteit door de Corona 

pandemie. De reden dat vroeg in het proces gekozen is voor een mogelijk uitvraag herverdeling 

van Call 2020, is dat KA1 budget tot eind januari 2021 overgeheveld kon worden naar KA2. Het NA 

is van mening dat op deze wijze het budget besteed wordt waar de vraag hoog is. Er vinden 

gedurende de Corona pandemie nauwelijks mobiliteiten plaats, terwijl internationale 

samenwerkingsprojecten binnen KA2 wel doorgang vinden. Bovendien hebben de KA2 projecten 

een groot budget, waardoor de verwachte onderbesteding voor KA1 drastisch kleiner wordt. Ook 

ligt de beslissing op budget terug te geven bij de scholen, wat leidt tot een democratische bepaling 

van het uiteindelijke KA1 budget. Dit heeft geleid tot het toekennen van 4 projecten van de 

reservelijst KA2 mbo.  
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Projecten hebben de mogelijkheid om voor Call 2020 de projectduur met maximaal 12 maanden te 

verlengen. Dit biedt de mogelijkheid om alsnog het budget te kunnen benutten. Het is nog te vroeg 

om te bepalen of projecten door deze mogelijkheid het budget na herverdeling volledig kunnen 

uitputten. Het is daarom niet uitgesloten dat er op een later moment nogmaals een herverdeling 

plaatsvindt.  

Procedure 

• In januari 2021 hebben alle organisaties met een lopend KA1 mbo Call 2020 contract een e-

mail ontvangen met een link naar een inventarisatie (online vragenlijst) voor het formeel

herverdelen van Call 2020 middelen. Via deze inventarisatie hebben alle contractanten kunnen

aangeven of zij middelen wilden retourneren en/of zij een beroep wilden doen op de extra

vrijgekomen middelen voor de betreffende actielijn.

• Van de 38 projecten die hebben gereageerd, hebben drie KA102-projecten aangegeven extra

budget te willen. 22 projecten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om budget terug te

geven. De overige projecten hebben noch budget teruggeven noch aangevraagd.

• De verzoeken die binnen de daarvoor aangegeven deadline zijn ontvangen, zijn allen

gehonoreerd. De wijze van verdeling van het bedrag over de projecten stond gelijk aan de wijze

van verdeling bij de initiële toekenning van deze Call (zoals beschreven in het document

“Nationaal Evaluatie Comité Erasmus+; Lerende mobiliteit (KA1) Call 2020 Middelbaar

beroepsonderwijs”, d.d. 7 juli 2020.

• In totaal is er € 2.627.581,00 van het budget teruggegeven, waarvan € 57.818,- binnen KA102

en € 2.569.763,- binnen KA116. Er is voor € 99.120,00 extra budget gevraagd binnen KA102,

waardoor er in totaal € 2.528.461,00 beschikbaar budget overblijft.

• Een deel (€ 1.247.430,-) van het beschikbare budget is overgeheveld naar de actielijn KA2 mbo

voor toekenning project van de reservelijst.

• De geretourneerde en aanvullende middelen zijn op basis van dezelfde criteria en

wegingsfactoren toebedeeld aan de projecten die een beroep doen op de herverdeling.

• Het Nationaal Agentschap maakt een exact budgetvoorstel voor toekenning in de Europese Tool

die hiervoor gebruikt wordt. Daarin wordt per instelling een uitsplitsing gemaakt voor budgetten

op studentmobiliteit – uitgesplitst naar shortterm en longterm –, stafmobiliteit en organisational

support.

• Van het beschikbare budget dat is teruggekomen is de volgende berekening gemaakt, rekening

houdend met de criteria zoals hierboven genoemd:

o KA102: € 99.157,- extra toegekend en € 57.781 gaat af van de totale toekenning.

o KA116: € 2.843.605,- gaat af van de totale toekenning

• Het totale budget van € 14.080.571,- is als volgt onderverdeeld:

o KA102 (regulier) € 2.033.820,00 (14 %) 

o KA116 (Charter) € 11.094.077,00 (79 %) 

o Onbenut  €  952.674,00 (7 %) 

Op het besluit van de herverdeling staat evenals op het initiële besluit tot toekenning de 

mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Een geüpdatete versie van de voorlopige toekenningen, 

inclusief herverdeling, wordt gepubliceerd op de website van Erasmus+. 
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Bijlage I 

Bijgevoegd is de selectielijst met voorstel verdeling middelen. 

Procedure van het Nationaal Evaluatie Comité 

De besluitvorming van het Nationaal Evaluatie Comité kent de volgende procedure: 

1 Het comité neemt kennis van de uitkomsten van de procedure van herverdeling en het 

toekenningsvoorstel van het NA; 

2 Er wordt van het comité verwacht een besluit te nemen over de aangepaste toekenning, naar 

aanleiding van de herverdeling; 

3 Een geüpdatete versie van de voorlopige toekenningen, inclusief herverdeling, wordt 

gepubliceerd op de website van Erasmus+. 




