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Doelgroep 

Q: Voor wie is de top-up bedoeld? 

A: De top-up is bedoeld voor studenten met fysieke en mentale belemmeringen of 

gezondheidsproblemen en voor studenten die kampen met economische belemmeringen. 

Raadpleeg voor meer informatie de Nationale Kaders Top-up Hoger Onderwijs op de website van 

het Nationaal Agentschap Erasmus+.  

Q: Welke fysieke en mentale belemmeringen worden er geaccepteerd om in aanmerking te komen 
voor een top-up? Is bijvoorbeeld dyslexie een reden voor een top-up? 

A: Het is niet de bedoeling dat een instelling zelf beoordeelt of een bepaalde fysieke of mentale 
beperking wel of niet valt onder de criteria voor een top-up. Daarom geldt de volgende regel: alle 
belemmeringen die worden onderbouwd met een verklaring van een arts als zijnde een (officiële) 

beperking, komen in aanmerking. Een dyslexieverklaring is bijvoorbeeld ook zo’n geldig bewijs. Je 
kunt ook denken aan een kopie van een document met een officiële diagnose of een afschrift van 
een medisch dossier waaruit een belemmering blijkt. 

Q: Kunnen inkomende studenten binnen KA 171 Call 2022 met een economische belemmering ook 
in aanmerking komen voor de top-up? 

A: Op het moment van publicatie van deze FAQ is dit helaas nog niet mogelijk omdat deze 
studenten geen aanvullende DUO-beurs kunnen aanvragen. Wel wordt er met een verkenning 

gestart om te zien welke bewijslast aan deze studenten zou kunnen worden gevraagd om in 
aanmerking te komen voor de top-up. 

Q: Is het eigenlijk wel eerlijk dat een student die een DUO beurs ontvangt, ook in aanmerking 
komt voor een top-up? 

A: Een aanvullende DUO beurs zorgt er niet voor dat de student op gelijk niveau komt met een 
student die deze beurs niet nodig heeft. Het blijft een feit dat deze studenten uit economisch 
achtergestelde groepen komen. Een dergelijke achterstand wordt niet zomaar ingehaald met alleen 
een aanvullende beurs. Het is een steuntje in de rug. 

Q: Studenten ontvangen de aanvullende beurs van DUO voor de nominale duur van hun studie. 
Sommige studenten met economische belemmeringen ontvangen dus geen aanvullende beurs 
meer zodra ze langer over hun studie doen dan de nominale duur. Komen deze studenten nog in 

aanmerking voor de inclusie top-up? 

A: Ja, deze studenten komen in aanmerking voor de inclusie top-up. Voor studenten met 

economische belemmeringen geldt als bewijslast een toegekende aanvullende beurs van DUO, 
zijnde niet 0,= (nul) euro. Dit bewijs is voor de toekenning van de inclusie top-up nog geldig tot en 
met twee jaar na beëindiging van de studie. Hierbij is het niet van belang in welk jaar van de 
studie dit bewijs is afgegeven. Deze studenten kunnen dus een beschikking van DUO aanleveren 
uit de periode waarin zij de aanvullende beurs nog ontvingen.  

Hoogte van de top-up en combinatie met andere instrumenten 

Q: Hoe hoog is de top-up? 

A: De top-up bedraagt € 250 per maand voor lange mobiliteiten. Voor korte mobiliteiten bedraagt 
de top-up € 100 voor periodes van 5-14 dagen en € 150 voor periodes van 15-30 dagen. 
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Q: Kan de inclusie top-up worden gecombineerd met de stage top-up?  

A: Voor mobiliteiten van en naar Overseas Countries and Territories (OCT's) kunnen deze twee top-
ups niet met elkaar worden gecombineerd. Alle overige studenten die voor beide top-ups in 
aanmerking komen ontvangen € 250 + 150 = € 400 top-up per maand. 

Q: Kan de top-up gecombineerd worden met een inclusion support aanvraag? 

A: De top-up mag gecombineerd worden met een inclusion support aanvraag indien de aanvullende 
kosten niet dekkend zijn. Alle inclusion support aanvragen dienen op basis van real costs 
voorgelegd te worden aan het NA ter beoordeling. Indien toegekend, dan krijgt de zendende 
instelling € 100 extra Organisational Support.  

Q: Kan er reiskostenvergoeding worden toegekend aan studenten die de top-up ontvangen? 

A: Reiskosten moeten worden toegekend aan studenten met een inclusie top-up die op short 
mobility gaan of naar een partnerland (met uitzondering van regio 5 en 14). Daarnaast kunnen 
studenten de green travel top-up ontvangen, mits ze aan de voorwaarden van deze top-up 
voldoen. 

Bewijslast 

Q: Welke documenten dienen als bewijs voor de rechtmatige toekenning van de top-up? 

A: Bij studenten met een lichamelijke of mentale belemmering dient een doktersverklaring of een 
andere geldige gezondheidsverklaring als bewijs. Hieruit moet blijken dat de student een 
belemmering ervaart. Het is echter niet noodzakelijk dat hier benoemd wordt om welke 
belemmering het gaat. Bij studenten met economische belemmeringen dient een verklaring/bewijs 
van de toekenning (‘beschikking’) van een aanvullende beurs van DUO (zijnde meer dan 0 euro) 
als bewijs. Bij controles moet de instelling deze documenten aan het NA kunnen overhandigen. 

Q: Wat wordt er precies verstaan onder “andere geldige gezondheidsverklaring” en door wie kan 
die afgegeven worden? Is het ook goed als bijvoorbeeld een studentendecaan dat doet? 

A: U kunt denken aan een kopie van een document met een officiële diagnose of een afschrift van 
een medisch dossier waaruit een belemmering blijkt. Een verklaring van een studentendecaan is 
geen geldig bewijs. 

Q: Geldt er voor de studenten met economische belemmeringen een minimumbedrag aan 
aanvullende beurs van DUO dat zij moeten ontvangen om in aanmerking te komen voor de top-up? 

A: Elke student die recht op een aanvullende beurs van DUO heeft, heeft recht op de top-up, 
ongeacht de hoogte van de aanvullende beurs (zijnde groter dan 0 euro). 

Q: Waarom is er gekozen voor een doktersverklaring en een verklaring van de toekenning van een 
aanvullende beurs van DUO als bewijslast? 

A: Er is gekozen voor deze bewijslast omdat alle instellingen de top-up regeling op eenzelfde 
manier beschikbaar moeten stellen en beoordelen. Er is op dit moment geen andere bewijslast 
voorhanden die uniform en eenduidig kan worden beoordeeld. 

Q: Hoe zit het met de medische verklaring en de AVG? In verband met de privacyregels mag een 
instelling een dergelijke verklaring niet in het dossier opslaan. Hoe kunnen we het dan achteraf nog 

aantonen? 

A: Er zijn in Nederland twee relevante uitzonderingen op het verwerkingsverbod van 

gezondheidsgegevens. Beiden zijn gebaseerd op artikel 9(1) onder g van de AVG. De uitzondering 
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is in artikel 30 van de Uitvoeringswet in Nederland breed uitgelegd voor twee situaties. Er is een 
uitzondering als de verwerking noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke 
voorschriften die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van de 
betrokkene (artikel 30, eerste lid, onder a, van de UAVG). De andere uitzondering (artikel 30, 

tweede lid van de UAVG) is als verwerking noodzakelijk is voor het treffen van bijzondere 
voorzieningen (financieel en/of materieel) in verband met de gezondheidstoestand van de 
bursalen. 

Dit betekent dat op dit moment het NA geen rechtsgeldige grond heeft om af te zien van de eis dat 
een verklaring van een arts in het dossier aanwezig is. Omdat het NA begrijpt dat dit ondanks de 
gegeven uitzondering op het verwerkingsverbod wel degelijk problemen op kan leveren in verband 
met interne regels hieromtrent, zal een verdere juridische verkenning over de noodzaak van het 
opslaan van een medische verklaring plaatsvinden. Indien dit beleid tussentijds kan worden 
gewijzigd zal het NA dat laten weten. Tot die tijd dient een medisch bewijs in het dossier van de 

student aanwezig te zijn. 

Q: Is het noodzakelijk dat de medische verklaring vermeldt met welke belemmering een student te 
maken heeft? 

A: De arts hoeft in de verklaring niet te specificeren om welke belemmering het gaat. Alleen de 
constatering door een arts dat het een belemmering voor mobiliteit vormt is voldoende. 

Q: Is het noodzakelijk dat de bewijslast wordt verwerkt en bewaard door een medewerker van het 
International Office? 

A: In principe hoeft de bewijslast niet gezien te worden door een medewerker van een 
International Office. Instellingen kunnen voor een werkwijze kiezen waarbij de documenten worden 

verwerkt en gearchiveerd door bijvoorbeeld studentendecanen, studentenpsychologen of 
studentenartsen. Wel is het van belang dat de documenten door het NA kunnen worden ingezien 
bij periodieke controles. 

Implementatie 

Q: Is het verplicht om de top-up toe te kennen? 

A: Ja, vanaf de Call van 2021 is het verplicht om de top-up toe te kennen aan studenten die hier 
volgens de huidige regels en landelijke kaders recht op hebben en waarvan de bewijslast kan 

worden overlegd. 

Q: Moeten we ons als Caribisch Nederland ook houden aan de nationale kaders voor de top-up? 

A: Ja, deze nationale kaders voor de top-up gelden voor alle deelnemende instellingen, dus ook 
voor Caribisch Nederland. 

Q: Kan er niet beter pas vanaf Call 2022 gestart worden met de top-up voor studenten met 

economische belemmeringen? 

A: De top up regeling gaat in per Call 2021 en moet vanaf dan worden toegekend. 

Q: Er zijn hoger onderwijsinstellingen die in het verleden al een manier hadden gevonden om te 
beoordelen of studenten die niet in aanmerking komen voor een DUO beurs, wel in aanmerking 
komen voor extra steun, bijv. door het salaris van de ouders op te vragen. Zou dit mogelijk ook 
kunnen worden toegepast voor deze top-up? 

A: Nee, dat is niet mogelijk voor deze top-up. Het staat instellingen echter vrij om aan deze 
studenten vanuit andere (eigen) middelen extra financiële ondersteuning te bieden die los staat 

van Erasmus+. Daarover hoeft ook niet te worden gerapporteerd. 
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