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Inleiding 

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

is 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 2018 Middelbaar beroepsonderwijs”, d.d. 9 mei 2018.  

 

Het licht toe hoe de herverdeling van niet-bestede middelen binnen Call 2018 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 2018  

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

Call te herverdelen. Dit staat beschreven in de Guide for National Agencies (artikel 4.1.3.3). Voor 

Call 2018 betreft het middelen die initieel aan projecten zijn toegekend en vervolgens aan het NA 

zijn geretourneerd. Daarnaast heeft het Nationaal Agentschap besloten een extra bedrag van € 

100.000,- beschikbaar te stellen voor KA1 mbo. Dit extra bedrag is vrijgekomen op basis van 

uitputtingscijfers in de recent afgesloten Calls (2014-2016) binnen KA1. Het NA kiest hiermee voor 

overcommittering in 2018 met € 100.000,-.  

  

Het totaal beschikbaar budget voor KA1 mbo 2018 bedraagt nu € 12.711.221,- (initieel € 

12.611.199,-) 

 

Deze geretourneerde en extra middelen mogen volgens de Guide for National Agencies  alleen 

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, de zogenaamde ‘plafonds’. Dit laatste geldt zowel op 

het totaalbudget als op deelbudgetten van studenten en medewerkers.  
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Procedure 

• In februari 2018 hebben alle organisaties met een lopend KA1 mbo Call 2018 contract een e-

mail ontvangen met een link naar een inventarisatie (online vragenlijst). 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.  

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

gehonoreerd. Binnen enkele projecten werd meer extra budget aangevraagd dan op basis van 

de eerder genoemde plafonds toegekend kan worden. Zij ontvangen daarom niet het volledige 

extra aangevraagde budget. 

• De geretourneerde middelen zijn binnen de actielijn herverdeeld.  

 Teruggave KA102:   € 96.226 

 Teruggave KA116:  € 64.480 

• Daarna is het extra budget van € 100.000 verdeeld over KA102 en KA116, in dezelfde 

verhouding als bij initiële toekenning: respectievelijk 20%-80%.  

• Vervolgens werd geconstateerd dat de extra toekenning van € 20.000 binnen KA102 leidde tot 

niet-toegestane toename bij enkele projecten. Volledige toekenning zou leiden tot hogere 

toekenning dan de initiële aanvraag. Op basis van deze constatering is besloten om het restant 

(€ 6.232), dat niet herverdeeld kon worden binnen KA102, over te hevelen van KA102 naar 

KA116. 

 Extra middelen KA102:  € 13.768 

 Extra middelen KA116:  € 86.254 

De som van deze extra middelen is € 100.022. Dit bedrag moet namelijk opgebouwd worden 

uit unit-costs, waarmee niet gekomen kon worden tot het ronde bedrag van € 100.000. 

• De wijze van verdeling van geretourneerde en aanvullende middelen 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 2018 

Middelbaar beroepsonderwijs”, d.d. 9 mei 2018. Dit zijn onderstaande criteria, die vastgesteld 

zijn op basis van de ‘grant award’ criteria, zoals voorgeschreven in de Programmagids 

Erasmus+:  

 

 
Criteria Grant award 

(Programmagids) 

Geoperationaliseerde criteria 

KA102 

 

Geoperationaliseerde criteria 

KA116 

 

1.  

the number and duration 

of mobility periods 

applied for; 

Het aantal aangevraagde mobiliteiten x 

duur ervan binnen de aanvraag t.o.v. 

alle aangevraagde mobiliteiten x duur 

ervan  

(exclusief accompanying persons) 

Het aantal aangevraagde mobiliteiten 

x duur ervan binnen de aanvraag 

t.o.v. alle aangevraagde mobiliteiten 

x duur ervan  

(exclusief accompanying persons) 

2.  

the extent to which the 

proposal integrates long-

term mobility from 3 to 

12 months duration 

(ErasmusPro); 

Wel of niet aanwezigheid van longterm 

studentmobiliteiten 

(níet van toepassing als er alleen 

stafmobiliteit is aangevraagd) 

Wel of niet aanwezigheid van 

longterm studentmobiliteiten 

(níet van toepassing als er alleen 

stafmobiliteit is aangevraagd) 

3.  
the past performance of 

the applicant in terms of 

a) De final report score van de laatst 

vastgestelde toekenning (good 

a) De final report score van de laatst 

vastgestelde toekenning (good 
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Criteria Grant award 

(Programmagids) 

Geoperationaliseerde criteria 

KA102 

 

Geoperationaliseerde criteria 

KA116 

 

number of mobility 

periods, good quality in 

the implementation of 

activities and sound 

financial management, in 

case the applicant has 

received a similar grant 

in previous years; 

quality in the implementation of 

activities) 

 

b) Budgetuitputting laatste 2 

vastgestelde toekenningen (sound 

financial management) 

quality in the implementation of 

activities) 

 

b) Budgetuitputting laatste 2 

vastgestelde toekenningen (sound 

financial management) 

4.  

the total national budget 

allocated for the mobility 

action. 

 

a De score van de aanvraag in 

huidige call 
b Niet van toepassing 

c Het aantal studenten in de instelling 

t.o.v. de andere instellingen binnen 

de beschikbare middelen 

b) Het aantal studenten in de instelling 

t.o.v. de andere instellingen binnen 

de beschikbare middelen 

c) Hoogte van de meest recente 

toekenning óf max. € 25.000 indien 

het een nieuwe aanvrager betreft 

c) Hoogte van de meest recente 

toekenning 

d) Keuze om alle boven de threshold 

scorende aanvragen een voorlopige 

toekenning te gunnen 

d) Keuze om alle boven de threshold 

scorende aanvragen een voorlopige 

toekenning te gunnen 

 

• 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. 

• Het totale budget na herverdeling van Call 2018 bedraagt € 12.711.221,-, en is als volgt 

onderverdeeld: 

 KA102 (regulier) € 2.536.061,-  

 KA116 (Charter) € 10.175.160,-  

 

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+. 


