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LITERAIR GRENSVERKEER   

Subsidiereglement 2022  

1 WAT IS LITERAIR GRENSVERKEER?1 

Deze subsidieregeling wil leesbevorderende of literaire projecten/initiatieven ondersteunen die de 
duurzame uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld stimuleren tussen de verschillende 
delen van het Nederlandse taalgebied. In het bijzonder willen de projecten het grensoverschrijdende 
potentieel van de Nederlandstalige (kinder- en jeugd)literatuur vergroten doorheen het taalgebied 
en/of de professionele samenwerking tussen verschillende delen van het taalgebied versterken.  

2 WIE KAN EEN SUBSIDIE AANVRAGEN? 

Organisaties die beschikken over rechtspersoonlijkheid in Nederland, Vlaanderen, Suriname of het 
Caribisch gebied (zowel commercieel als niet-commercieel) kunnen een subsidieaanvraag indienen. 
Dossiers van feitelijke verenigingen of natuurlijke personen zijn onontvankelijk.  

Organisaties die in Vlaanderen of Nederland al structurele werkingsmiddelen ontvangen (bv. 
cultuurcentra, bibliotheken, kunstenorganisaties, socioculturele organisaties, literaire organisaties, 
tijdschriften, bibliotheken enz.) kunnen alleen een subsidie aanvragen in het kader van dit 
subsidiereglement als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

 Het initiatief waarvoor de aanvraag wordt ingediend is waardevol/bijzonder en maakt geen deel 
uit van de reguliere gesubsidieerde werking. (Regelmatig terugkerende projecten worden 
beschouwd als behorend tot de reguliere gesubsidieerde werking, tenzij een nieuwe editie van 
een project zich op het vlak van inhoud en/of regionale spreiding duidelijk onderscheidt van 
eerdere edities.) 

 Bestaande activiteiten worden uitgebreid naar gebieden over de grens. De organisatie toont in 
haar aanvraag ook aan dat er in die betreffende delen behoefte is aan de activiteit waarvoor ze de 
aanvraag indient. Er moet ook samengewerkt worden met een partner over de grens die 
inhoudelijk en financieel betrokken is bij de aanvraag.  

Voor kosten die al door andere subsidiegevers, sponsors e.d. worden gedragen is geen subsidie 
mogelijk. 

3 VOOR WELKE PROJECTEN KUN JE SUBSIDIE AANVRAGEN? 

Je kunt subsidie aanvragen voor projecten in België (meer specifiek in het Nederlandse taalgebied 
van België of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad), in Nederland, in Suriname of in het Caribisch 
gebied. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om: 

 

1 Literatuur Vlaanderen werkt voor de uitvoering van dit subsidiereglement samen met het Nederlands 

Letterenfonds en de Taalunie. Literatuur Vlaanderen staat in voor de administratieve verwerking van de dossiers 

en voor de uitbetaling van de subsidie. De beoordeling van de aanvragen gebeurt door een gemengde Vlaams-

Nederlandse adviescommissie. 
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 het bevorderen van de bekendheid van de Nederlandstalige literatuur (auteurs, illustratoren, 
vertalers, literaire activiteiten enz.) in de andere delen van het taalgebied; 

 het stimuleren van contacten, informatie- en expertise-uitwisseling bij professionals in het 
letterenveld tussen de delen van het Nederlandse taalgebied.   

 het ontwikkelen van literaire projecten met een bijzondere of vernieuwende opzet in het kader 
van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. 

De projecten/initiatieven voldoen aan de volgende eigenschappen: 

 Ze hebben minstens een bovenlokaal bereik en grensoverschrijdende mogelijkheden.  
 Ze werken met een doordacht en origineel concept, dat verschillende vormen kan aannemen (bv. 

manifestaties of professionele activiteiten, websites, digitale platformen, publicatiereeksen, 
netwerkmomenten enz.). 

Meer bepaald wil het reglement prioriteit geven aan nieuwe initiatieven die: 

 hiervoor met partners samenwerken die zorgen voor een lokale inbedding; 
 een ruimte voor doordachte en organische uitwisseling creëren.  

Volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 

 kleinschalige projecten met een lokaal karakter; 
 eenmalige voorleesmomenten of lezingen door auteurs; 
 boekpresentaties met louter promotionele doeleinden; 
 verkooptentoonstellingen.  
 projecten met een eenzijdige focus op de eigen artistieke ontwikkeling en literaire productie 

(bijvoorbeeld: nieuwe theaterproducties met grensoverschrijdende tournee). 

Als aanvrager kies je zelf hoelang het project/initiatief loopt. De looptijd moet echter wel vallen 
binnen de periode van 1 oktober 2022  tot 1 oktober 2023. Als deze begrenzing in de tijd een 
probleem zou vormen, of als je hier vragen over hebt, dan kun je contact opnemen met Literatuur 
Vlaanderen.  

4 HOEVEEL SUBSIDIE KUN JE KRIJGEN? 

Een subsidie voor een project literair grensverkeer bedraagt per project minimaal 5.000 euro en 
maximaal 12.500 euro.  

5 HOE VRAAG JE EEN SUBSIDIE AAN? 

 WAT IS DE DEADLINE VOOR 2022? 

 De deadline voor het indienen van je aanvraag is 2 mei 2022. 
 De looptijd van het project moet echter wel vallen binnen de periode van 1 oktober 2022 tot 1 

oktober 2023. 

 SUBSIDIE AANVRAGEN 

Stuur je aanvraag naar info@literatuurvlaanderen.be. Zorg ervoor dat het geheel overzichtelijk en 
volledig is. Alle documenten zitten in één samengevoegde pdf. Dien je je aanvraag te laat in, dan kun 
je geen subsidie krijgen. De datum van je mail geldt als bewijs. 

 WELKE DOCUMENTEN ZITTEN IN JE DOSSIER? 

In de gebundelde pdf die je via mail bezorgt zitten minstens de volgende documenten: 

 een aanvraagformulier via het sjabloon van Literatuur Vlaanderen (te vinden op 
www.literatuurvlaanderen.be); 

mailto:info@literatuurvlaanderen.be
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/organisatoren/subsidies-voor-literair-grensverkeer
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 een inhoudelijk luik (een toelichting bij het programma, het concept, de beoogde doelgroep, de 
promotie enz.); 

 de intentieverklaring(en) van de partner(s) met wie je samenwerkt; 
 als je een tentoonstelling organiseert: een plan of schets van de tentoonstelling; 
 een gedetailleerde kosten- en opbrengstenbegroting: een realistische, goed uitgewerkte, 

sluitende begroting (je vindt een sjabloon voor de begroting op www.literatuurvlaanderen.be); 
 een toelichting bij de begroting. 

Subsidies zijn bedoeld om het geplande project mee mogelijk te maken, maar kunnen niet de 

enige bron van inkomsten zijn. Het is aan te raden om ook bij plaatselijke overheden (stad of 

gemeente, provincie enz.) subsidies aan te vragen voor het project en/of sponsoring (in natura) te 

verwerven.  

Als aanvrager moet je minimaal 25% van de inkomsten uit andere bronnen halen (entreegelden, 

sponsoring, inbreng van andere subsidieverstrekkers enz.). 

Geef in je dossier zoveel mogelijk relevante informatie. Zo kan de adviescommissie zich een 
nauwkeurig beeld vormen van de aanvraag. Literatuur Vlaanderen kan aanvullende informatie 
opvragen indien nodig.

6 HOE BEOORDELEN WE JE DOSSIER? 

Je aanvraag wordt beoordeeld door de ad-hocadviescommissie literair grensverkeer. Die 
adviescommissie is als volgt samengesteld: 

 twee leden van bestaande adviescommissies van Literatuur Vlaanderen; 
 twee leden van de Raad van Advies van het Nederlands Letterenfonds; 
 afwisselend een voorzitter uit Vlaanderen en een voorzitter uit Nederland. 

Op literatuurvlaanderen.be vind je de samenstelling van de commissie voor 2022 terug. 

 BEOORDELINGSCRITERIA 

De adviescommissie houdt bij de advisering onder meer rekening met de volgende 
beoordelingscriteria: 

 de uitstraling (in het letterenveld en/of door publieksbereik); 
 de grensoverschrijdende opzet (Nederland, Vlaanderen, Suriname, Caribisch gebied) in 

programmering, inhoud, organisatie en publieksbereik; 
 de geografische spreiding van de initiatieven; 
 de omvang, de aard en het bereik van de beoogde doelgroep;  
 de kwaliteit en realiteitszin van de begroting, met aandacht voor de financiële inbreng van 

partners; 
 de haalbaarheid van het voorgestelde plan en de kwaliteit, expertise en knowhow van de 

organisatie; 
 de samenwerking met andere gelijkaardige initiatieven in het literaire en/of culturele veld en de 

inhoudelijke en financiële inbreng van de projectpartners; 
 de aandacht voor een goede en correcte honorering van de deelnemende auteurs; 
 de aandacht voor inclusie, zowel wat betreft programmering als publieksbereik; 

Literatuur Vlaanderen hecht belang aan een brede en rijke weerspiegeling van de maatschappij in 

het literaire aanbod en spoort organisaties aan om actief en duurzaam bij te dragen aan 

diversiteit en inclusie. (Meer informatie vind je op elkverhaaltelt.org.) Aandacht voor specifieke 

doelgroepen en uitdagende, minder vanzelfsprekende of nieuwe vormen van literatuur is een 

pluspunt. Inclusie betekent dat iedereen welkom is, ongeacht socio-economische of culturele 

afkomst, gender, seksuele voorkeur, lichamelijke of verstandelijke beperking. 

 de noodzaak van een subsidie om het initiatief te organiseren.  

https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/organisatoren/subsidies-voor-literair-grensverkeer
https://www.literatuurvlaanderen.be/adviescommissie-literair-grensverkeer
https://elkverhaaltelt.org/
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De interne werking van Literatuur Vlaanderen, vroeger Vlaams Fonds voor de Letteren, wordt geregeld door het 

oprichtingsdecreet van 30 maart 1999 (Belgisch Staatsblad 27 augustus 1999), het decreet van 30 april 2004 

houdende wijziging van het oprichtingsdecreet (Belgisch Staatsblad 29 juni 2004), het Huishoudelijk Reglement 

van 26 januari 2022 en de specifieke reglementeringen per subsidievorm. Deze teksten zijn op verzoek 

verkrijgbaar bij Literatuur Vlaanderen of raadpleegbaar op www.literatuurvlaanderen.be.  

 

7 HOE WORDT HET SUBSIDIEBEDRAG BEPAALD? 

De adviescommissie literair grensverkeer brengt over de ingediende dossiers een geïntegreerd advies 
(met zakelijke en kwalitatief-inhoudelijke elementen) uit bij het Beslissingscollege, dat zijn 
gemotiveerde besluit schriftelijk meedeelt aan de aanvrager. Je ontvangt het besluit normaal gezien 
binnen de twee maanden na de uiterste indiendatum voor de subsidieronde.  

Een subsidie voor een project literair grensverkeer bedraagt per project minimaal 5.000 euro en 
maximaal 12.500 euro. De subsidie kan nooit groter zijn dan het verwachte verlies. 

8 WANNEER WORDT DE SUBSIDIE BETAALD? 

Na mededeling van het besluit wordt 90% van het subsidiebedrag uitbetaald.  

Wijzigt het concept van het project/initiatief grondig ten opzichte van de omschrijving in de 

oorspronkelijke aanvraag? Wordt het project/initiatief afgelast? Houdt de organisatie op te 

bestaan? Breng  Literatuur Vlaanderen dan zo snel mogelijk op de hoogte. Ingrijpende wijzigingen 

kunnen een impact hebben op de toegekende / toe te kennen subsidie. 

Binnen drie maanden na afloop van het project dien je een werkingsverslag en financieel verslag in. 
Op basis daarvan controleert Literatuur Vlaanderen het gebruik van de subsidie. Bij goedkeuring van 
het werkingsverslag wordt het saldo van 10% uitbetaald. Literatuur Vlaanderen kan aanvullende 
informatie opvragen over de bezorgde afrekening. 

Als uit het financieel verslag een positief resultaat blijkt, dan wordt het openstaande saldo niet 

uitbetaald en kan de al uitbetaalde subsidie (gedeeltelijk) teruggevorderd worden. 

9 WELKE VERPLICHTINGEN HEB JE? 

Op alle promotie- en documentatiemateriaal (folders, affiches, brochures, enz.) en op de website van 
het project/initiatief waarvoor je in het kader van deze subsidieregeling een subsidie ontvangt, moet 
vermeld worden dat de organisator een subsidie voor literair grensverkeer ontvangt van Literatuur 
Vlaanderen, het Nederlands Letterenfonds en de Taalunie, samen met de logo’s van deze drie 
organisaties. 

10 WAT KUN JE DOEN ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET HET BESLUIT? 

Je kunt bezwaar indienen tegen het besluit van het Beslissingscollege binnen de 30 dagen nadat je dat 
besluit ontving. Stel een brief of mail op waarin staat waarom je niet akkoord gaat met het besluit. 
Stuur die naar info@literatuurvlaanderen.be (of naar Generaal Van Merlenstraat 30, 2600 Berchem) 
ter attentie van de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen. Je kunt vragen of je voor deze 
commissie kunt verschijnen.  

Wat doet de Beroepscommissie en hoe gaat die te werk? Dat lees je op de website van het Literatuur 
Vlaanderen. Je kunt het document ook opvragen bij Literatuur Vlaanderen. 

 

 

http://www.literatuurvlaanderen.be/
mailto:info@literatuurvlaanderen.be

