
   

Verdere voorwaarden en proces Mobiliteitsbudget 
Om gebruik te maken van je mobiliteitsbudget vul je het ‘aanvraagformulier mobiliteitsbudget’ in. 

Op het aanvraagformulier geef je aan welk bedrag je wilt besteden aan studiekosten, outplacement 
en/of een algemeen begeleidingstraject. Dit bedrag wordt gereserveerd. Het resterende 
bedrag blijft staan of wordt bruto uitgekeerd.  
 

1. Ik wil mijn budget (deels) besteden aan studiekosten, outplacement of een algemeen 
begeleidingstraject.   

  
Voorwaarden  

• Je kunt het budget, na vooraf verkregen schriftelijke toestemming, aanwenden voor:  
o Studiekosten voor een studie/cursus die wezenlijk bijdraagt aan versterking van je 

arbeidsmarktpositie;  
o Outplacementkosten waarbij onder andere de volgende opties mogelijk zijn: 

sollicitatietraining, assessment, loopbaanbegeleiding, coaching, begeleiding bij het 
opstellen van een ondernemingsplan en het opstarten van een onderneming;  

o Een algemeen begeleidingstraject mits onbelaste vergoeding van dit traject 
mogelijk is. 

• De besteding van je budget moet bijdragen aan het verbeteren van je arbeidsmarktpositie. 
• Het is mogelijk om het budget voor één of meerdere van de genoemde bestedingsdoelen 

aan te wenden. 
• De opleiding moet plaatsvinden bij een erkend opleidingsinstituut  
• Betaling vindt rechtstreeks plaats aan de dienstverlener/onderwijsinstelling op basis van 

deugdelijke nota’s;  
• Als de kosten hoger zijn dan het beschikbare budget dienen de meerkosten rechtstreeks 

aan jou gefactureerd te worden;  
• Het budget kan niet worden gebruikt voor o.a. aanschaf computer, reis-en parkeerkosten, 

verblijfskosten, studietijd of studiereizen;  
• De besteding moet voldoen aan de fiscale richtlijnen zodat deze onbelast kan plaatsvinden;  
• De activiteiten in het kader van het mobiliteitsbudget vinden in eigen tijd plaats.  

 
Proces  
Je ontvangt een bericht of de aanvraag is goedgekeurd. Je dient zelf zorg te dragen voor inschrijving, 
aanmelding bij de dienstverlener/onderwijsinstelling. Als de aanvraag is goedgekeurd wordt het 
budget ter hoogte van de offerte gereserveerd voor het door jouw opgegeven bestedingsdoel. 
Eenmaal gereserveerd budget kan later niet meer worden uitbetaald. Zorg ervoor dat een eventuele 
nieuwe aanvraag voor een ander outplacementtraject, opleiding of begeleidingstraject binnen 6 
maanden na de einddatum van je contract ingediend is. Als er na 6 maanden geen aanvraag is 
ontvangen, zal het gehele (resterende) mobiliteitsbudget met de eerst mogelijke salarisbetaling als 
een brutobedrag worden uitgekeerd.  Wanneer je dit direct uitgekeerd wilt hebben kan je dit 
aangeven op het formulier. 
 



   

LET OP! Mocht de uiteindelijke rekening van de studiekosten, outplacement en/of 
begeleidingstraject anders zijn dan aangegeven op het aanvraagformulier dan vindt geen 
verrekening plaats. Als de rekening hoger uitvalt, betekent dit dat je zelf dit verschil dient bij te 
betalen. Als de rekening lager uitvalt, betekent dit dat het restant van het eenmaal gereserveerde 
bedrag niet wordt uitgekeerd. Het is daarom belangrijk om bij je aanvraag een zo correct mogelijk 
prijsopgave te doen.   
 

2. Ik wil mijn gehele (resterende) budget als bruto uitkering ontvangen. 
  
Je ontvangt een bericht ter bevestiging van de bruto uitkering van je mobiliteitsbudget. Uitbetaling 
vindt plaats tegelijk met de beëindigingsvergoeding, of als deze al is uitbetaald, bij de eerst 
mogelijke salarisbetaling na ontvangst van het formulier. Uitbetaling van het budget is 
onherroepelijk, eenmaal uitbetaald kan het budget niet meer aangewend worden voor andere 
doeleinden.  
 
 


