
De coronacrisis die begin maart 2020 in België uitbrak had 
een aanzienlijke impact op de financiële situatie van auteurs, 
illustratoren en vertalers. Om dit gedeeltelijk op te vangen, 
kreeg Literatuur Vlaanderen van Vlaams minister van Cultuur 
Jan Jambon middelen ter beschikking uit het noodfonds voor 
de compensatie van de coronaschade in de cultuursector. 

Er kon compensatie worden aangevraagd voor drie vormen 
van misgelopen inkomsten: minder auteursrechten, minder 
inkomsten uit de verkoop van nieuw werk en geannuleerde 
lezingen. Literatuur Vlaanderen engageerde zich om de 
compensatie op een correcte manier te verdelen, volgens de 
afspraken die hierover vooraf gemaakt werden met minister 
Jambon. De compensatie dekt niet het volledige verlies, maar 
is bedoeld als een gedeeltelijke tegemoetkoming. 

Coronacompensatie  
voor auteurs, illustratoren  
en vertalers in 2020

439 AANVRAGERS

Auteursrechten 331

344

192

Nieuw werk

Auteurslezingen
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2Auteursrechten

Auteurslezingen

Aanvragers dienden hun inkomsten uit auteursrechten van 
de voorbije drie jaar (2017, 2018 en 2019) in. Op basis van het 
gemiddelde van die drie bedragen werden ze in een bepaalde 
categorie ingedeeld. Per categorie werd er een forfaitair 
bedrag bepaald.

Aanvragers konden aangeven hoeveel lezingen geannuleerd werden en welk 
bedrag ze daardoor misliepen. Van dat bedrag wordt 60% gecompenseerd, 
met een plafond van ¤ 2.500 per aanvrager. 

Nieuw werk

Aanvragers gaven aan hoeveel nieuwe titels van 
hen tussen 1 januari 2019 en 31 augustus 2020 
verschenen/werden opgevoerd. Per titel krijgen ze 
een forfaitair bedrag van ¤ 250, met een plafond 
van 5 titels of ¤ 1.250 per aanvrager. 

Compensatie vast bedrag per categorie 

categorie van  tot compensatie  
per aanvrager

aantal 
aanvragers totaalbedrag

0 € 400 reële schade 25  € 5.625 

1 € 401 € 1.000 € 400 42  € 16.800 

2 € 1.001 € 2.004 € 400 46  € 18.400 

3 € 2.005 € 4.080 € 700 52  € 36.400 

4 € 4.081 € 8.160 € 1.000 60  € 60.000 

5 € 8.161 € 16.320 € 1.600 52  € 83.200 

6 € 16.321 € 1.600 54  € 86.400 

TOTAAL 331 € 306.825

Aantal aanvragers met aantal boeken

boeken aanvragers totaalbedrag 
per categorie

1 boek 183  € 45.750 

2 boeken 69  € 34.500 

3 boeken 30  € 22.500 

4 boeken 17  € 17.000 

5 boeken 11  € 13.750 

meer dan  
5 boeken

34  € 42.500 

TOTAAL 344 € 176.000

Aantal aanvragers 192

TOTAALBEDRAG COMPENSATIE € 175.393

2/3



3/3

Totale compensatie

439 auteurs, illustratoren en vertalers vroegen compensatie aan.
Zij zullen in totaal ¤ 658.218 ontvangen, of gemiddeld ¤ 1.499,36  
(mediaan ¤ 1.250). 

Totaal auteursrechten € 306.825

Totaal nieuw werk € 176.000

Totaal auteurslezingen € 175.393

ALGEMEEN TOTAAL € 658.218

Totaal aantal aanvragen 439

Gemiddelde compensatie per aanvrager € 1.499,36
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