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Betreft: Verzoekschrift nr. 2696/2013, ingediend door Olga Sayago Solano (Spaanse 
nationaliteit), over Erasmusbeurzen in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is een Spaanse studente met een Erasmusbeurs voor 2013/2014. In dit verband 
protesteert zij tegen de beslissing van de Spaanse regering om de aanvullende beurs, ter 
waarde van ongeveer tachtig euro per maand, te schrappen. Zij beweert dat deze beslissing de 
situatie van veel Erasmusbeurshouders die reeds op eigen kosten in het buitenland studeren, in 
gevaar zou kunnen brengen. De Europese beurs dekt in de praktijk namelijk niet de kosten die 
verbonden zijn aan een verblijf aan een Europese universiteit.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Erasmusstudenten krijgen in het kader van het Erasmus+-programma een beurs uit de EU-
begroting om te helpen de hogere kosten te dragen die studie- of opleidingsperioden in het 
buitenland met zich meebrengen. De Europese Commissie moedigt de lidstaten ook aan om 
bijkomende financiering ter beschikking te stellen naast de EU-begroting, om de beurs van de 
EU aan te vullen en/of meer studenten te financieren. Het besluit over welk bedrag ze 
hiervoor uittrekken berust echter volledig bij de lidstaten binnen de context van hun nationale 
budgettaire mogelijkheden, en de Europese Unie is niet bevoegd om regels vast te stellen voor 
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deze bijkomende steun. 

Tijdens het academiejaar 2013-2014 heeft de Spaanse regering besloten de cofinanciering te 
verlagen omwille van budgettaire beperkingen. Er werd echter besloten de financiering van 
studenten die zich reeds in het buitenland bevonden ten tijde van de wijziging niet te 
verminderen. 

Vanaf het academiejaar 2014-2015 is het bedrag van de studiebeurs, in het kader van het 
nieuwe Erasmus+-programma, eerlijker en transparanter dan het geval was tijdens het vorige 
programma. Het precieze bedrag dat een student ontvangt uit de EU-begroting, en dat zich 
bevindt tussen het door de Europese Commissie vastgestelde minimum- en maximumbedrag, 
wordt op jaarbasis vastgelegd door de nationale agentschappen, in overeenstemming met de 
nationale autoriteiten, op basis van de vraag en het niveau van de nationale cofinanciering. 

Tijdens het academiejaar 2014-2015 kunnen Spaanse studenten in het kader van het 
Erasmus+-programma een EU-beurs krijgen die ligt tussen 200 en 300 euro per maand, 
aangevuld met 100 euro ingeval van mobiliteit in het kader van stages of wanneer het gaat om 
studenten met een kansarme sociaaleconomische achtergrond. Het is niet de bedoeling dat dit 
totaalbedrag alle kosten dekt van een periode in het buitenland, wel is het de bedoeling een 
bijdrage te leveren in het licht van de verhoogde kosten. Dit bedrag ligt hoger dan de 
voorgaande jaren en komt ongeveer overeen met het EU-gemiddelde tijdens het academiejaar 
2011-2012. 

Bovendien wordt voor de nationale cofinanciering in Spanje geopteerd voor een andere 
aanpak dan voorheen. In plaats van een bedrag ter beschikking te stellen bovenop de EU-
beurs (die hoger ligt dan in het verleden), worden bijkomende vormen van mobiliteit 
gefinancierd, op basis van specifieke criteria. Deze nieuwe methode zou moeten zorgen voor 
volledige transparantie voor studenten met betrekking tot het bedrag van hun beurs vóór de 
uitwisseling, en zou wijzigingen in de loop van hun verblijf in het buitenland moeten 
voorkomen.

Conclusie

De Commissie heeft geen gezag over de lidstaten wat betreft de vraag of en hoe ze 
cofinanciering verstrekken aan mobiele studenten. In het geval van Spanje heeft de regering 
de mobiliteit van Spaanse studenten ondersteund, en zal ze dit blijven doen in het kader van 
Erasmus+, ondanks de budgettaire beperkingen in het land. Niet alle lidstaten bieden een 
aanvulling op de EU-financiering, en de Commissie is ingenomen met de inspanningen van 
de Spaanse regering om Spaanse studenten zoveel mogelijk kansen te bieden. Tegelijkertijd 
zijn de studiebeurzen in het kader van het nieuwe Erasmus+-programma eerlijker en 
transparanter geworden.


