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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-004053/2014 

aan de Commissie 
Artikel 117 van het Reglement 

Saïd El Khadraoui (S&D) 

Betreft: Erasmus+ : medefinanciering vrijwilligerswerk 

In het Youth in Action programma erkende de Europese Commissie vrijwilligerswerk in de 
boekhouding als inbreng in natura. Zo konden jongerenorganisaties vrijwilligerswerk inbrengen als 
medefinanciering én konden ze meedingen naar een Europese beurs. Helaas blijkt deze 
administratieve mogelijkheid niet meer te bestaan in het nieuwe programma Erasmus+.  

Artikel 127 (2) van de nieuwe financiële regels van het Erasmus+ programma is voor interpretatie 
vatbaar: De bevoegde ordonnateur mag bijdragen in natura als medefinanciering aanvaarden, indien 
dit noodzakelijk of passend wordt geacht. Wanneer medefinanciering in natura wordt aangeboden ter 
ondersteuning van subsidies van kleine bedragen en de bevoegde ordonnateur heeft besloten dit te 
weigeren, dient hij te motiveren waarom dit onnodig of ongepast is. 

Door deze persoonlijke interpretatie mogelijk te maken zien vele jongerenorganisaties door de bomen 
het bos niet meer en zijn ze volledig overgeleverd aan de gunst van het nationale agentschap. Zo kan 
er oneerlijke behandeling en afgunst ontstaan. 

Opnieuw vrijwilligerswerk automatisch toestaan als medefinanciering zodat jongerenorganisaties een 
beurs kunnen aanvragen, is noodzakelijk. De administratieve rompslomp van het inbrengen van 
vrijwilligerswerk als medefinanciering afwegen tegen de meerwaarde voor de jongerenorganisatie kan 
niet de bedoeling zijn en is in strijd met de Europese waarden waar wij voor staan. 

1. Hoe denkt de Commissie dit artikel toe te passen zonder dat er oneerlijke behandeling kan 
ontstaan?  

2. Hoe monitort de Commissie de werking van deze nieuwe financiële regels?  

3. Welke rol speelt het nationale agentschap in de interpretatie van artikel 127 (2) en in de 
monitoring?  

4. Wanneer zal er een eerste evaluatie van Erasmus+ worden opgezet?  

5. Waarom roept de Commissie administratieve redenen in als uitleg voor het afdanken van een 
regel die jongerenorganisaties een hart onder de riem kan steken?  


