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Wegwijs op  
Mijn Literatuur Vlaanderen

Vanaf het najaar van 2020 vraag je een projectsubsidie bij Literatuur Vlaanderen 

online aan. Via het digitale portaal Mijn Literatuur Vlaanderen kun je subsidies 

aanvragen voor jouw organisatie en beheer je lopende aanvragen. Deze handleiding 

maakt je wegwijs in het proces: vanaf het aanmaken van een profiel over het 

aanvragen van subsidie en het ontvangen van een besluit tot en met de eventuele 

uitbetaling van het saldo. Over de hele lijn houdt Literatuur Vlaanderen je via het 

portaal op de hoogte.

SUBSIDIE AANVRAGEN VIA MIJN LITERATUUR VLAANDEREN

https://www.mijnliteratuurvlaanderen.be/
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1. MAAK EEN PROFIEL AAN

 — Wil je je registreren als nieuwe gebruiker? Klik op de aanmeldpagina op Nog geen profiel? 

en vul het formulier in. 

 — We raden je aan om je professionele e-mailadres te gebruiken. Via dit e-mailadres houden 

we je op de hoogte van je lopende aanvraagdossiers. 

ACTIVATIELINK

 — Na de registratie ontvang je een e-mail met een activatielink.

 — Niets ontvangen? Kijk zeker ook in je map met ongewenste e-mail.

 — Klik op de link in de e-mail om je profiel te activeren. 

 — Je kunt vervolgens zelf een wachtwoord instellen. 

PROFIEL BEHEREN

 — Voorlopig kun je via het portaal enkel een aanvraag indienen voor een literaire manifestatie. 

Dat doe je als contactpersoon van een organisatie.

 — Voor andere subsidieregelingen – bijvoorbeeld werkbeurzen – kun je enkel als natuurlijke 

persoon een aanvraag indienen. 

ROL KIEZEN

 — Je raadpleegt Mijn Literatuur Vlaanderen altijd in een bepaalde rol: ofwel als persoon, ofwel 

als contactpersoon van een organisatie.

 — Je wijzigt je rol door rechtsboven op je naam te klikken en vervolgens in het menu te kiezen 

voor Wijzig rol (persoon/organisatie).

 — Voor je bezoek aan Mijn Literatuur Vlaanderen raden we je aan om de 

webbrowser Google Chrome te gebruiken. 

 — Als je een aanvraag hebt ingediend maar je wilt nog wijzigingen in je dossier 

aanbrengen, start dan geen nieuwe aanvraag. Neem contact met ons op via het 

portaal. We stellen je aanvraagdossier dan opnieuw open voor aanvullingen en/

of wijzigingen. 

 — Als je problemen hebt, mail dan naar info@literatuurvlaanderen.be.  

We helpen je graag verder.

TIPS

mailto:info%40literatuurvlaanderen.be?subject=
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CONTACTPERSOON WORDEN VAN EEN ORGANISATIE

 — Klik in het startscherm Persoon/organisatie op Kies je organisatie.

 — Vul de naam van je organisatie in of het ondernemingsnummer en klik op Zoek.

 — Klik op Link naast de naam van je organisatie. Stuur daarna een mail naar   

info@literatuurvlaanderen.be, zodat we je verzoek kunnen bevestigen.

 — Als je je organisatie niet vindt, klik dan op de knop Organisatie toevoegen.

EEN NIEUWE ORGANISATIE TOEVOEGEN

 — Klik op het startscherm op Kies je organisatie.

 — Klik daarna op de knop Nieuwe organisatie.

 — Vul het formulier in en klik op Opslaan. 

 — Je bent nu gekoppeld aan de organisatie als contactpersoon en beheerder.

 — Ga naar de startpagina en wijzig je rol naar Contactpersoon van een organisatie.

 — Je kunt de details van de organisatie aanpassen door rechts bovenaan op je naam te klikken 

en dan Mijn organisatie te selecteren in het menu.

 — Vul ook het adres en de bankgegevens aan.

mailto:info%40literatuurvlaanderen.be?subject=
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2. DIEN EEN NIEUW AANVRAAGFORMULIER IN

 — Kies eerst je rol door in het aanvraagportaal rechts bovenaan op je naam te klikken en 

vervolgens Wijzig rol (persoon/organisatie) te selecteren.

 — Klik bovenaan op het tabblad Nieuwe aanvraag.

 — Selecteer de subsidieregeling waarvoor je wilt aanvragen. 

 — Vind je de juiste subsidieregeling niet? Wijzig je rol door rechts bovenaan op je naam te 

klikken. 

 — Voorlopig kun je via het portaal enkel een aanvraag indienen voor een literaire manifestatie. 

Dat doe je als contactpersoon van een organisatie.

 — Controleer je persoonlijke gegevens bovenaan het formulier. Als je deze gegevens wilt 

veranderen, ga dan naar je profiel. 

 — Volg de instructies op het formulier.
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 — Je kunt het formulier tijdens het bewerken opslaan door onderaan op  

Aanvraag tussentijds opslaan te klikken.

 — Wanneer je alles hebt ingevuld, kun je het formulier indienen via de knop  

Aanvraag indienen.

 — Je aanvraag is ingediend en wordt zichtbaar onder het tabblad Lopende aanvragen. 

Het dossier krijgt de status Aanvraag ingediend. Je ontvangt hiervan geen 

ontvangstbevestiging via e-mail. 

3. AANVRAAG IN BEHANDELING

 — De status verandert naar Aanvraag in behandeling als Literatuur Vlaanderen je 

aanvraag inhoudelijk zal nakijken op volledigheid en duidelijkheid.

 — Je ontvangt een bericht in je postvak op Mijn Literatuur Vlaanderen en een melding 

per mail van deze statuswijziging. 

 — Je kunt het postvak op Mijn Literatuur Vlaanderen raadplegen door rechtsboven op de 

envelop te klikken.
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 — Als er elementen van het dossier niet duidelijk zijn of ontbreken, neemt Literatuur 

Vlaanderen contact met je op. Hou hiervoor de envelop rechtsboven in de gaten. 

Je krijgt ook een melding op je e-mailadres wanneer er een nieuw bericht voor je 

klaarstaat op Mijn Literatuur Vlaanderen.

 — Als je aanvraag volledig is, behandelt de bevoegde adviescommissie je dossier.

 — Het Beslissingscollege neemt vervolgens op basis van de motivatie van de 

adviescommissie een besluit over je dossier.

 — De doorlooptijd van het dossier kun je terugvinden in het reglement van de 

subsidieregeling.

4. AANVRAAG GOEDGEKEURD / GEWEIGERD 

AANVRAAG GOEDGEKEURD

 — Na een positief besluit van het Beslissingscollege verandert de status van je dossier 

naar ‘Aanvraag goedgekeurd’. Je ontvangt een bericht in de inbox op het portaal 

(envelop rechtsboven) en een melding per mail.

 — Je kunt nu je dossier openen en het officiële subsidiebesluit in het dossier 

downloaden. 

 — Als je het niet eens bent met het besluit, kun je tot 30 dagen na ontvangst van dat 

besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

AANVRAAG GEWEIGERD

 — Na een negatief besluit van het Beslissingscollege verandert de status van je dossier 

naar ‘Aanvraag geweigerd’. Je krijgt hiervan een melding in de inbox op het portaal 

(envelop rechtsboven) en een melding per mail.

 — Je kunt nu je dossier openen en het officiële subsidiebesluit in het dossier 

downloaden. 

 — Als je het niet eens bent met het besluit, kun je tot 30 dagen na ontvangst van dat 

besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

5. BEZWAARSCHRIFT INDIENEN

 — Ben je het niet eens met het besluit van het Beslissingscollege? Dan kun je een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

 — Onder de rubriek Bezwaar indienen kun je je gemotiveerd bezwaarschrift uploaden.

 — Druk onderaan op de knop Dien je bezwaarschrift in.

 — We sturen een mail over het verloop van de bezwaarprocedure. Hou je mailbox dus 

goed in de gaten.

 — Na het besluit van de Beroepscommissie verandert de status naar Besluit 
Beroepscommissie. Je krijgt hiervan een melding in de inbox op het portaal  

(envelop rechtsboven) en een bericht via mail.

 — Vervolgens kun je je dossier openen en het besluit van de Beroepscommissie 

downloaden.
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6. INHOUDELIJK EN FINANCIEEL VERSLAG

 — Als het besluit over je aanvraag positief is, ontvang je 90% van de subsidie na de 

mededeling van dat besluit. 

 — De status van je dossier zal na afloop van je project veranderen naar Dien inhoudelijk 
en financieel verslag in. 

 — Je ontvangt een bericht op het portaal en een melding per mail om het verslag in te 

dienen.

 — Vervolgens dien je het inhoudelijk en financieel verslag van je project in op het portaal. 

 — Literatuur Vlaanderen controleert de uitgaven en kan altijd meer informatie opvragen 

over de afrekening. 

 — Als Literatuur Vlaanderen je verslag goedkeurt, krijg je het resterende saldo van de 

subsidie. In het subsidiereglement vind je meer informatie over de uitbetaling van de 

subsidie. 

7. OVERZICHT AANVRAGEN
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