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1 HOE WERKT DE BEROEPSCOMMISSIE? 

De Beroepscommissie is bevoegd voor inhoudelijke bezwaren tegen de besluiten van het 
Beslissingscollege. De Beroepscommissie gaat na of de adviescommissie(s) en aansluitend het 
Beslissingscollege alle relevante elementen voor de besluitvorming hebben meegenomen, of ze 
consistent hebben geadviseerd en gemotiveerd, en of ze het aanvraagdossier hebben getoetst aan de 
beoordelingscriteria die zijn opgesomd in het subsidiereglement dat van toepassing is. Ze onderzoekt 
alle onderdelen van het dossier: ook contextuele gegevens, budget, beslissingen over gelijkaardige 
dossiers of andere elementen die ze relevant vindt. Op basis daarvan beslist ze autonoom om het 
besluit van het Beslissingscollege te bevestigen of geheel of gedeeltelijk te herzien. De raad van 
bestuur moet vervolgens de beslissing van de Beroepscommissie bekrachtigen. 

 GELIJKHEIDSBEGINSEL 

Het gelijkheidsbeginsel bepaalt dat alle aanvraagdossiers op dezelfde manier behandeld moeten 
worden. Vanwege dit beginsel kan de Beroepscommissie geen nieuwe elementen meenemen die in 
het bezwaarschrift of in de hoorzitting aan bod komen. Het bezwaarschrift mag geen nieuwe 
artistiek-inhoudelijke noch nieuwe zakelijke elementen bevatten.  

De Beroepscommissie zal op basis van het initiële aanvraagdossier bekijken of de advisering en de 
beslissing over de aanvraag correct gebeurden. Het bezwaarschrift bevat de nodige argumenten 
waaruit volgens jou (de aanvrager) zou blijken dat het beoordelingsproces niet zorgvuldig is gebeurd. 

 HOORZITTING 

Als je een bezwaarschrift indient, kun je vragen om gehoord te worden door de Beroepscommissie. 
Meer informatie daarover vind je onder punt 7. 

 BEOORDELING EN BESLUIT 

De Beroepscommissie beslist autonoom om het besluit van het Beslissingscollege te bevestigen of 
geheel of gedeeltelijk te herzien. Onder punt 6 lees je meer over de elementen die ze daarbij in 
overweging neemt.  

Het besluit van de Beroepscommissie moet vervolgens bekrachtigd worden door de raad van bestuur. 
Daarover lees je meer onder punt 8. 

2 WIE ZIT ER IN DE BEROEPSCOMMISSIE? 

De Beroepscommissie bestaat uit vier leden en een voorzitter, die deskundig zijn op literair en/of 
juridisch vlak en die geen deel uitmaken van de beslissings-, bestuurs- of adviesorganen van 
Literatuur Vlaanderen. Zij worden door de raad van bestuur voor vier jaar benoemd. Hun mandaat 
kan niet worden verlengd. 

Het lidmaatschap van de Beroepscommissie is onverenigbaar met een ambt of mandaat dat via 
openbare verkiezing toegankelijk is. 

Als de voorzitter afwezig is, worden zijn rol en bevoegdheid overgenomen door het langst zittende 
lid. 
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3 AANWEZIGHEID TEAM LITERATUUR VLAANDEREN 

Een lid van het team van Literatuur Vlaanderen, aangeduid door de directeur, is aanwezig tijdens de 
vergaderingen en hoorzittingen voor het notuleren en opstellen van het verslag. De 
Beroepscommissie kan vragen dat de voorzitter van een adviescommissie of een lid van het team van 
Literatuur Vlaanderen aanwezig is om toelichting te geven bij de behandeling van een 
aanvraagdossier. 

De Beroepscommissie zal de directeur vragen om op haar vergadering aanwezig te zijn om er 
toelichting te geven over de budgettaire context en er alle inlichtingen te verschaffen die de 
commissie kunnen helpen bij de beoordeling van en besluitvorming over het bezwaar (zoals 
bijvoorbeeld informatie over reglementering, toelichting over gelijkaardige dossiers, signalen in 
verband met interne inconsistentie enz.). Hij neemt echter geen deel aan de beraadslaging, noch aan 
de besluitvorming. 

4 WAT IS DE TIMING VOOR BEZWAARSCHRIFTEN? 

 WANNEER DIEN JE JE BEZWAARSCHRIFT IN? 

Als reactie op het gemotiveerde besluit van het Beslissingscollege (indien van toepassing aangevuld 
met een nadere motivering die jij als aanvrager hebt opgevraagd en ontvangen) kun je een 
inhoudelijk bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen. Dat doe je 
binnen de 30 dagen na de mededeling van het gemotiveerde besluit (of de nadere motivering) per 
brief of mail.  

Als de uiterste indiendatum van het bezwaarschrift valt op een zaterdag, zondag of wettelijke 
feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Als aanvrager kun je vragen 
om gehoord te worden door de Beroepscommissie. 

Bezwaarschriften die ingediend worden meer dan 30 dagen na de mededeling van de brief met het 
gemotiveerde besluit van het Beslissingscollege (indien van toepassing aangevuld met een nadere 
motivering die jij als aanvrager hebt opgevraagd en ontvangen) zijn onontvankelijk. 

 WANNEER BEHANDELT DE BEROEPSCOMMISSIE JE BEZWAARSCHRIFT? 

Na indiening behandelt de Beroepscommissie je bezwaarschrift binnen een redelijke termijn. De 
bepaling van de behandelingsdatum gebeurt door de Beroepscommissie. Uitstel is mogelijk als je 
daarom vraagt. Als je bij een hoorzitting niet aanwezig bent op de meegedeelde datum, kan de 
Beroepscommissie een beslissing nemen zonder jou gehoord te hebben, tenzij je aantoont dat je door 
overmacht belet was. In dat geval zul je opnieuw uitgenodigd worden voor de hoorzitting op een 
ander moment. 

Na behandeling van het bezwaarschrift en na bekrachtiging van het besluit door de raad van bestuur, 
brengt de Beroepscommissie je op de hoogte van haar eindbeslissing. 

5 WAT IS EEN GEMOTIVEERD BEZWAARSCHRIFT? 

Als je een gemotiveerd bezwaarschrift indient, moet je alle relevante bewijsmiddelen leveren. De 
stukken die je ter sprake brengt en die niet bij je oorspronkelijke aanvraag gevoegd waren, moet je 
volledig indienen. De Beroepscommissie in haar geheel en individuele leden kunnen via de voorzitter 
om bijkomende informatie vragen. Het team van Literatuur Vlaanderen zal instaan voor het 
opvragen van deze bijkomende informatie. 

6 HOE BEOORDEELT DE BEROEPSCOMMISSIE JE BEZWAARSCHRIFT? 

De Beroepscommissie beoordeelt het bezwaarschrift op basis van onder meer volgende stukken, in 
de mate dat ze relevant zijn voor de behandeling: 
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 het reglement van de betrokken (subsidie)regeling; 
 de aanvraag zoals ingediend, met aanvullingen zoals bezorgd door de aanvrager of opgevraagd 

door het team van Literatuur Vlaanderen; 
 het advies van de adviescommissie of het team van Literatuur Vlaanderen aan het 

Beslissingscollege; 
 de beslissingsbrief en, indien van toepassing, de nadere motivering; 
 het overzicht van de tegelijkertijd genomen besluiten in dezelfde regeling (ter beoordeling van de 

horizontale consistentie); 
 het beschikbare budget voor de betrokken subsidieregeling; 
 indien van toepassing: de historiek van vorige aanvragen van de indiener van het bezwaarschrift; 
 het gemotiveerde bezwaarschrift en alle bezorgde bijlagen; 
 indien van toepassing: het wederwoord van de adviescommissie, het Beslissingscollege en/of de 

bijkomende toelichting van het team van Literatuur Vlaanderen op het gemotiveerde 
bezwaarschrift; 

 indien van toepassing: de hoorzitting van de voorzitter of een vertegenwoordiger van de 
adviescommissie die het advies formuleerde; 

 indien van toepassing: de hoorzitting van de persoon/organisatie die het bezwaarschrift 
indiende; 

 alle andere gegevens, documenten of informatie die de Beroepscommissie noodzakelijk acht 
voor een grondige en objectieve behandeling van het bezwaar. 

7 HOORZITTING 

Als je een bezwaarschrift indient, kun je vragen om gehoord te worden door de Beroepscommissie. 
Tijdens de hoorzitting kun je een nadere toelichting geven bij je bezwaarschrift. De leden van de 
Beroepscommissie kunnen jou informatieve vragen stellen. Je mag je laten vertegenwoordigen of 
bijstaan door een persoon naar keuze. De identiteit van die persoon moet je wel vooraf schriftelijk 
meedelen aan een medewerker van Literatuur Vlaanderen. 

De Beroepscommissie zal de voorzitter of een lid van de betrokken adviescommissie eveneens 
uitnodigen voor een hoorzitting. De hoorzitting van een vertegenwoordiger van de adviescommissie 
vindt plaats vóór jouw hoorzitting (tenminste als je hebt aangegeven dat je gehoord wilt worden door 
de Beroepscommissie). Op die manier kan de adviescommissie de context waarbinnen een advies tot 
stand is gekomen aan de Beroepscommissie verduidelijken. Een advies komt immers tot stand op 
basis van een concreet aanvraagdossier, maar ook in relatie tot de andere aanvraagdossiers en tot het 
beschikbare subsidiebudget. De adviescommissie kan ook schriftelijk te reageren op het 
bezwaarschrift en/of specifieke vragen van de Beroepscommissie.  

8 HOE WORDT HET BESLUIT GENOMEN? 

De beslissing over het bezwaarschrift wordt bij consensus genomen. Komt een dergelijke consensus 
niet tot stand, dan legt de voorzitter een voorstel van beslissing ter stemming voor. Bij een staking 
van stemmen geeft zijn stem de doorslag. Wordt het voorstel verworpen, dan formuleert hij een 
andersluidend voorstel, dat ter stemming wordt voorgelegd. Enkel de voorzitter en de leden van de 
Beroepscommissie zijn stemgerechtigd, leden van het team van Literatuur Vlaanderen niet. 

De raad van bestuur controleert of de eindbesluiten van de Beroepscommissie in overeenstemming 
zijn met de beheersovereenkomst, de jaarlijkse begroting, het jaarlijkse actieplan en het 
meerjarenplan. Als deze controle geen onoverkomelijke tegenspraken aan het licht brengt, 
bekrachtigt de raad van bestuur de eindbesluiten en brengt ze die ten uitvoer. In het geval van een 
onoverkomelijke tegenspraak ligt de eindbeslissing bij de raad van bestuur. 
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9 HOE WORD JE OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN HET BESLUIT? 

Na bekrachtiging door de raad van bestuur word je op de hoogte gebracht van het besluit van de 
Beroepscommissie. Je ontvangt daarbij ook een motivering die is opgesteld op basis van het door alle 
leden van de Beroepscommissie goedgekeurde verslag. 

Het besluit wordt ondertekend door de voorzitter van de Beroepscommissie (in naam van de 
Beroepscommissie) en door de directeur van Literatuur Vlaanderen. 

Het besluit met de motivering wordt ter informatie meegedeeld aan het Beslissingscollege en aan de 
adviescommissie die advies uitbracht over de aanvraag. 

10 WAT ALS JE HET NIET EENS BENT MET HET BESLUIT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE? 

Het oprichtingsdecreet van Literatuur Vlaanderen (vroeger het Vlaams Fonds voor de Letteren) van 
30 maart 1999 bepaalt dat de aanvrager voor inbreuken van formele of procedurele aard beroep kan 
aantekenen bij de Adviserende Beroepscommissie voor Culturele Aangelegenheden (ABCA). Deze 
Beroepscommissie is opgeheven bij decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de 
Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de gevallen waarin vroeger de ABCA bevoegd was, is 
dan ook alleen een beroep tot nietigverklaring mogelijk bij de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Het verzoekschrift tot nietigverklaring moet samen met alle processtukken per 
aangetekend schrijven verstuurd worden naar de griffie van de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, en dat binnen 60 dagen nadat de bestreden 
beslissing per brief werd meegedeeld. Op hetzelfde ogenblik stuurt de verzoekende partij een kopie 
van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij. 

Als je het niet eens bent met het besluit van de Beroepscommissie, kun je een beroep tot 
nietigverklaring indienen bij de Raad van State. Dat moet je, zoals hierboven aangegeven, binnen 60 
dagen na mededeling van de bestreden beslissing per aangetekend schrijven versturen.  

11 VERSLAG WERKING BEROEPSCOMMISSIE 

Het jaarverslag van Literatuur Vlaanderen bevat telkens een beknopt overzicht van de 
werkzaamheden van de Beroepscommissie. 

De Beroepscommissie kan op eigen initiatief of op vraag van de raad van bestuur adviezen 
formuleren voor aandachtspunten, reglementswijzigingen of andere gewenste acties. Ze doet dit op 
basis van elementen uit de behandelde dossiers.

 


