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LITERAIRE ORGANISATIES 

Subsidiereglement 2023-2027 

1 WAT IS EEN LITERAIRE ORGANISATIE? 

Literatuur Vlaanderen steunt literaire organisaties die auteurs ondersteunen in hun artistieke en 
professionele ontwikkeling en/of literatuur toegankelijk maken voor een breed publiek. Ze verbinden 
auteurs en lezers met elkaar en stimuleren de ontwikkeling, creatie, presentatie en verspreiding van 
en reflectie over literatuur in al haar genres. Literaire organisaties hebben een permanente en 
professionele werking met een bovenlokale betekenis en bereik. Ze beschikken over expertise en 
knowhow en zorgen voor dynamiek in het literaire veld.  

2 BELEIDSPRIORITEITEN 2023-2027 

In de beleidsperiode 2023-2027 staan voor Literatuur Vlaanderen vijf beleidsprioriteiten centraal. 
Niet elke organisatie hoeft in dezelfde mate in te zetten op deze prioriteiten. Het is belangrijk dat je 
als organisatie je eigen identiteit beschrijft en motiveert. Ook wat buiten de beleidsprioriteiten van 
Literatuur Vlaanderen valt kan een plek krijgen in je werking. Bovendien staan de prioriteiten 
uiteraard niet los van elkaar: ze werken onderling op elkaar in en versterken samen het literaire veld.  

1. LITERAIRE INNOVATIE 

Literaire innovatie brengt nieuwe stemmen, nieuwe verhalen en nieuwe verhaalvormen aan het 
licht. Literatuur bestaat steeds meer buiten het boek, in fluïde en hybride vormen, waar de grenzen 
tussen literaire creatie, promotie en presentatie wegvallen. Sommige auteurs brengen literatuur op 
een podium, anderen maken de cross-over met niet-literaire kunstvormen. Tentoonstellingen en 
evenementen creëren een literaire beleving buiten het boek, digitale ontwikkelingen zorgen voor 
nieuwe dragers voor literaire content, auteurs verzamelen zich in literaire collectieven… Een literaire 
organisatie kan makers helpen bij het ontwikkelen, creëren, promoten en/of presenteren van 
innovatieve vormen van literatuur.  

2. TALENTONTWIKKELING VAN LITERAIRE MAKERS 

In een bloeiend literair landschap moeten auteurs, vertalers en/of illustratoren zich artistiek kunnen 
ontwikkelen. Via talentontwikkeling kunnen literaire organisaties zich inzetten om hen te 
ondersteunen in hun ontplooiing, en dat in verschillende fases van hun carrière. Specifieke aandacht 
gaat uit naar wie nu geen steun vindt binnen de reguliere subsidieregelingen: literaire makers die 
inzetten op innovatie of literatuur buiten het boek, nieuwe stemmen die zorgen voor een 
diversifiëring van het aanbod…  

De literaire organisatie kan talentontwikkeling bij literaire makers op verschillende manieren voor 
stimuleren:  

 met omkadering (makers krijgen tijd, ruimte en begeleiding om zich literair te ontwikkelen); 
 met een gesteund proces (makers krijgen de kans om te experimenteren én te falen); 
 met meer zichtbaarheid (makers krijgen de kans hun werk te presenteren aan publiek en 

collega’s); 
 met steun bij het opbouwen van een netwerk (makers kunnen een professioneel netwerk 

opbouwen met collega’s, uitgevers en andere organisaties, dat uitwisseling en creatief 
ondernemerschap stimuleert).  
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3. LITERAIR ONDERNEMERSCHAP 

Literaire organisaties kunnen niet alleen een bijzondere rol uitoefenen in de artistieke ontwikkeling 
van literaire makers, maar ook in hun professionalisering als literair ondernemer. Een auteur heeft 
een steeds meer hybride beroepspraktijk waardoor er meer nood is aan organisatorische, 
productionele en/of zakelijke ondersteuning. Het ontwikkelen van cursussen en opleidingen of het 
opnemen van een rol als (zakelijke) coach zijn maar een paar voorbeelden van hoe een literaire 
organisatie auteurs kan ondersteunen in de professionele groei van hun vakmanschap.  

4. NIEUWE LITERAIRE DOELGROEPEN EN PUBLIEKSPARTICIPATIE 

Literatuur brengt mensen bij elkaar. Literaire organisaties kunnen die synergie versterken door een 
breed publiek te bereiken met hun werking en de draagkracht van de (lokale) gemeenschap te 
versterken. Door expliciete zorg voor het toegankelijk maken en het actief betrekken van diverse 
publieken, waarbij aandacht gaat naar meer kwaliteit en een grotere intensiteit, kunnen 
verschillende en nieuwe doelgroepen literatuur beleven.  

Daarnaast kunnen literaire organisaties de participatie van het publiek bij het artistiek proces of 
product faciliteren. Hierbij is de betrokkenheid van de diverse doelgroepen en de procesmatige 
benadering even belangrijk als het artistieke resultaat. De participatieve methodes kunnen van 
sociaal-artistieke of kunst-educatieve aard zijn, maar ook leesgroepen en leesbevorderingsmethodes 
kunnen dit proces vormgeven.  

5. INTERNATIONAAL PERSPECTIEF  

De Nederlandstalige boekenmarkt is te klein voor auteurs, uitgevers en andere professionelen om te 
overleven. Een internationale blik brengt niet alleen extra inkomsten op, maar is ook belangrijk voor 
het persoonlijke en artistieke ontwikkelingstraject van de maker. 

Literaire organisaties kunnen hiertoe bijdragen door internationale ontmoetingen te organiseren (op 
en naast het podium) en netwerken op te zetten met buitenlandse organisaties. 

Meer specifiek, gelinkt aan talentontwikkeling, kan worden nagedacht over residentieprogramma’s 
op maat. Die vertrekken van de specifieke behoefte bij auteurs, met als doel hen te ondersteunen in 
wat ze op een bepaald moment nodig hebben in hun carrière (schrijfresidentie, netwerkmoment, 
research, creatieve input, internationale masterclasses). 

3 TRANSVERSALE AANDACHTSPUNTEN 

Het beleid van Literatuur Vlaanderen vertrekt vanuit een aantal uitgangspunten:  

 fair pay: een eerlijke vergoeding voor makers (het charter fair practices juist is juist van oKo, 
richtlijnen voor auteursvergoedingen door LOLV in overleg met VAV, rapport Ongelijk maar 
eerlijk); 

 een inclusieve werking (het charter inclusie elk verhaal telt van het BoekenOverleg); 
 een veilige werkomgeving waar grensoverschrijdend gedrag geen plaats heeft (met duidelijke 

interne procedures, informatie over meldpunten als de Genderkamer van de Vlaamse overheid 
en het meldpunt grensoverschrijdend gedrag van de VAV); 

 goed cultureel bestuur (de bestuurscode cultuur 2020 van o.a. deBuren, Universiteit Antwerpen 
en Cultuurloket). 

Literatuur Vlaanderen verwacht dat de gesubsidieerde literaire organisaties hier in hun werking 
aandacht voor hebben. Hierbij geldt het principe: pas toe of leg uit.  

 

https://www.juistisjuist.be/
https://deburen.eu/download/20210305-ongelijk-maar-eerlijk-a8a0b.pdf/20210305_Ongelijk-maar-eerlijk/original
https://deburen.eu/download/20210305-ongelijk-maar-eerlijk-a8a0b.pdf/20210305_Ongelijk-maar-eerlijk/original
https://elkverhaaltelt.org/
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/gender
https://auteursvereniging.be/wat/missie/individueel/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag/
https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container28663/files/Bestuurscode%20Cultuur%20(digitaal).pdf?_ga=2.207259603.1743232344.1619789677-616428123.1618901933
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4 FUNCTIES 

Literaire organisaties kiezen een of meer van de functies die Literatuur Vlaanderen hieronder 
opsomt. Ze verantwoorden in hun aanvraagdossier de keuze van de functie(s). De functie(s) die een 
organisatie op zich neemt, bepalen mee haar DNA en profiel. Het is een manier om de unieke positie 
van de organisatie te benadrukken.  

Een literaire organisatie hoeft niet elke functie te vervullen. Het is beter één of twee functies 
volwaardig uit te oefenen, dan meer versnipperd in te zetten op alle functies. Er is daarom geen 
verband tussen het aantal opgenomen functies en het subsidiebedrag.  

Mogelijke functies zijn: 

 Creatie en ontwikkeling: het stimuleren en ondersteunen van de creatie van nieuwe literaire 
producten, literaire experimenten (bijvoorbeeld nieuwe presentatievormen) of kruisbestuivingen 
met andere kunsten door en bij literaire makers; 

 Presentatie, spreiding en participatie: het presenteren van (bestaande) literaire producten of 
het tonen van literaire programma’s aan een breed en divers publiek in eigen huis of in heel 
Vlaanderen, het ontwikkelen en toepassen van een visie en processen die bijdragen tot de 
participatie van brede en diverse publieken (eventueel in samenwerking met lokale partners);  

 Dienstverlening en ondersteuning: het verlenen van inhoudelijke, organisatorische, 
productionele, zakelijke en/of juridische steun aan literaire makers en/of collectieven; 

 Reflectie en kritiek: het reflecteren over literatuur of het beoefenen van literatuurkritiek en het 
toegankelijk maken van deze reflectie of kritiek voor een publiek; 

 Informatie en documentatie: het inventariseren en ontsluiten van informatie over literatuur, 
een bepaald segment van het literaire veld of een specifiek literair genre. 

5 WIE KAN EEN SUBSIDIE AANVRAGEN? 

Organisaties die literatuur centraal stellen in hun werking, kunnen een aanvraag indienen als 
literaire organisatie bij Literatuur Vlaanderen.  

Je organisatie moet beschikken over een rechtspersoonlijkheid naar Belgisch recht met een niet-
commercieel karakter (zoals de vereniging zonder winstoogmerk en de instelling van openbaar nut). 
De maatschappelijke zetel van je organisatie moet gevestigd zijn in het Vlaams gewest of in het 
Brussels Hoofdstedelijke Gewest.  

Deze organisaties komen niet in aanmerking voor subsidies: 

 literaire organisaties met een lokaal publieksbereik: zij kunnen ondersteuning aanvragen op 
gemeentelijk niveau; 

 organisaties met een wetenschappelijke inslag; 
 organisaties die van de Vlaamse overheid al een werkingssubsidie ontvangen of bij de Vlaamse 

overheid een aanvraag ingediend hebben voor het geheel van hun werking in het kader van 
bijvoorbeeld het Kunstendecreet, het Erfgoeddecreet, het decreet Bovenlokaal Jeugdwerk, het 
decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk of het Participatiedecreet.  

Krijgt je organisatie een subsidie toegekend, dan moet ze:  

 het artistieke of inhoudelijke beleid toevertrouwen aan een artistieke of inhoudelijke leiding. 
Deze persoon moet formeel verbonden zijn aan je organisatie; 

 het zakelijke beleid toevertrouwen aan een zakelijke leiding. Deze persoon moet formeel 
verbonden zijn aan je organisatie. Het artistieke en zakelijke beleid kunnen aan eenzelfde 
persoon worden toevertrouwd; 

 een boekhouding voeren conform de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding 
en de jaarrekening van ondernemingen. Dit betekent dat er een dubbele boekhouding gevoerd 
moet worden, met jaarlijkse balans en resultatenrekening, geen kasboekhouding; 
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 minimaal 20% eigen inkomsten verwerven binnen het totaal van de inkomsten. Afhankelijk van 
de specifieke werking van je organisatie kan er een ander percentage afgesproken worden in de 
samenwerkingsovereenkomst. Onder eigen inkomsten vallen alle inkomsten met uitzondering 
van de subsidies van Literatuur Vlaanderen en subsidies van andere overheden, maar inclusief 
de inkomsten uit buitenlandse fondsen, steun in natura en mediasponsoring verworven in een 
werkingsjaar; 

 een goede balans nastreven tussen personeels- en overheadkosten enerzijds en kosten die 
verbonden zijn aan het realiseren van de doelstellingen en het uitwerken van de inhoudelijke 
werking anderzijds. Literatuur Vlaanderen hanteert een richtcijfer van minimaal 30% van de 
totale kosten die moeten worden ingezet op de inhoudelijke werking (waarin personeelskosten 
niet meegeteld worden). 

6 AANVRAAGPROCEDURE 

1. CONCEPTNOTA 

Literatuur Vlaanderen geeft organisaties vrijblijvend de kans om een korte conceptnota (max. 2 tot 3 
pagina’s) te schrijven, voorafgaand aan hun definitieve subsidieaanvraag. Op die manier kunnen ze 
tijdig feedback krijgen op hun voorlopige plannen en deze eventueel aanpassen in hun definitieve 
aanvraagdossier.  

De conceptnota beschrijft de prioriteiten die je organisatie stelt en geeft aan welke functies ze in het 
literaire veld vervult (zie beleidsprioriteiten 2023-2027). De adviescommissie literaire organisaties en 
manifestaties leest en bespreekt de conceptnota. Vervolgens koppelt ze haar feedback terug in een 
gesprek met je literaire organisatie. Samen met je organisatie denkt de adviescommissie graag na 
over het unieke DNA van je organisatie en de beleidslijnen voor de periode 2023-2027.  

2. DEADLINES 

Je mailt je conceptnota naar info@literatuurvlaanderen.be uiterlijk op één van deze twee deadlines: 

 1 oktober 2021 met een gesprek in oktober of november; 
 1 februari 2022 met een gesprek in februari of maart. 

Na het indienen van je conceptnota nodigen we je uit voor een gesprek met (een deel van) de 
adviescommissie literaire manifestaties en organisaties en het team van Literatuur Vlaanderen. 

Je definitieve aanvraagdossier dien je uiterlijk op 1 april 2022 in bij Literatuur Vlaanderen. Je mailt je 
aanvraag in een gebundelde pdf naar info@literatuurvlaanderen.be.  

Laattijdige aanvragen zijn onontvankelijk. De datum van je e-mail geldt als bewijs.  

3. SAMENSTELLING DOSSIER  

Je definitieve aanvraag bestaat uit: 

1. EEN AANVRAAGFORMULIER VOLGENS HET SJABLOON VAN LITERATUUR VLAANDEREN 
 

2. EEN INHOUDELIJK PLAN 

Schrijf een helder maar beknopt inhoudelijk plan voor de komende meerjarige periode waarin de 
eigenheid van je organisatie duidelijk wordt. Geef ten minste: 

 een duiding van de algemene artistieke/inhoudelijke visie, met aandacht voor de eigen identi-
teit en de uniciteit van je organisatie en een verwijzing naar de beleidsprioriteiten 2023-2027 
waar relevant; 

 een omschrijving en verantwoording van de mix van functies die je organisatie vervult: crea-
tie en ontwikkeling, presentatie en participatie, dienstverlening en ondersteuning, reflectie 
en kritiek of informatie en documentatie; 

mailto:info@literatuurvlaanderen.be
mailto:info@literatuurvlaanderen.be
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 de positionering van je organisatie in het literaire en brede culturele veld; 
 een artistiek/inhoudelijk en organisatorisch plan met een overzicht van de voorlopig ge-

plande activiteiten in het eerste werkingsjaar; 
 een gedetailleerd communicatiebeleidsplan; 
 enkel voor literaire organisaties die voor het eerst aanvragen: een overzicht en evaluatie van 

de voorbije werking (met een beknopt activiteitenverslag van de voorbije jaren). 

3. EEN ZAKELIJK PLAN 

Schrijf een helder maar beknopt zakelijk plan voor de komende meerjarige periode. Geef ten 
minste: 

 een heldere toelichting bij de zakelijke werking van je organisatie: 
− een toelichting bij de manier waarop er eigen inkomsten worden verworven; 
− een toelichting bij de taakverdeling, competenties, anciënniteit en tewerkstellingsgraad 

van het personeel; 
− een overzicht van de samenstelling van de raad van bestuur; 

 een gedetailleerde kosten- en opbrengstenbegroting voor 2023 met een evenwicht tussen kos-
ten en opbrengsten en een transparante toelichting; 

 de hoofdlijnen van de kosten- en opbrengstenbegroting voor de jaren 2024-2027 en een toe-
lichting, bij grote verschillen met de begroting voor 2023 ook een heldere uitleg; 

 enkel voor literaire organisaties die voor het eerst aanvragen: de meest recente balans en re-
sultatenrekening. 

Literatuur Vlaanderen kan aanvullende informatie opvragen indien nodig.  

7 BEOORDELING 

De adviescommissie literaire manifestaties en organisaties beoordeelt de aanvraagdossiers op 
inhoudelijke kwaliteit, zakelijk beheer en maatschappelijke en literaire relevantie. De commissie 
kijkt bij de beoordeling ook naar het geheel van het literaire landschap en houdt daarbij rekening met 
eventuele (inhoudelijke en geografische) overlappingen tussen literaire organisaties en (inhoudelijke 
en geografische) lacunes in het landschap. Indien wenselijk kan de adviescommissie literaire 
manifestaties en organisaties een inhoudelijk deeladvies opvragen bij een andere adviescommissie 
van Literatuur Vlaanderen.  

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

 literaire, culturele en maatschappelijke relevantie, profilering en positionering (met aandacht 
voor eigen DNA en beleidsprioriteiten 2023-2027), landelijke en/of internationale uitstraling; 

 keuze, invulling en inbedding van de gekozen functies in de werking; relevantie en kwaliteit van 
de specifieke activiteiten en ingezette instrumenten per functie; 

 langetermijnvisie, professionaliteit en doelgerichtheid van de werking, haalbaarheid van de 
voorgestelde plannen; 

 samenwerking en netwerking met artistieke en niet-artistieke actoren in binnen- en/of 
buitenland; 

 publieksbereik, publiekswerking en communicatiestrategie, publieksverbreding en -
diversifiëring, inzetten op kansengroepen; 

 kwaliteit en realiteitszin van de begroting, balans tussen personeels-/overheadkosten (max. 70%) 
en de kosten voor de realisatie van de doelstellingen/inhoudelijke werking (min. 30%), balans 
tussen eigen inkomsten (min. 20%) en subsidies van Literatuur Vlaanderen; 

 de mate waarin en de manier waarop de ambities en plannen van je organisatie in het verleden in 
de praktijk werden omgezet; 

 de plaats (inhoudelijk en geografisch) van je organisatie in een evenwichtig en divers 
samengesteld literair veld. 
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8 VASTSTELLING EN UITBETALING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG 

1. SUBSIDIEBESLISSING 

De adviescommissie literaire manifestaties en organisaties geeft binnen de perken van de algemene 
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap en binnen het beschikbare budget van Literatuur 
Vlaanderen over de ingediende dossiers een geïntegreerd advies (met zakelijke en kwalitatief-
inhoudelijke elementen) aan het Beslissingscollege, dat zijn gemotiveerd besluit schriftelijk meedeelt 
aan de aanvrager. Deze mededeling gebeurt in principe binnen de drie maanden na de uiterste 
indiendatum van de subsidieronde. Het bestuur bekrachtigt de subsidiebeslissing en brengt ze ten 
uitvoer.  

2. BEOORDELING 

De commissie beoordeelt de aanvraagdossiers op hun intrinsieke artistieke kwaliteit en praktische 
haalbaarheid, zoals bepaald onder de beoordelingscriteria en beleidsprioriteiten voor de periode 
2023-2027. De commissie streeft naar een literair middenveld waarin functies, beleidsprioriteiten en 
literaire genres evenwichtig vertegenwoordigd zijn in het veld in zijn geheel. Het advies van de 
commissie wordt mee bepaald door de kwaliteit van het individuele dossier en door de noodzaak en 
het belang van de organisaties voor een gezond, evenwichtig en divers samengesteld literair veld. 
Wegens een beperkt budget is het mogelijk dat niet alle aanvragen (volledig) gehonoreerd worden. 

3. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

Literatuur Vlaanderen sluit met de literaire organisaties die een subsidie ontvangen in de periode 
2023-2027 een samenwerkingsovereenkomst af voor dezelfde periode. De 
samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op het inhoudelijke advies van de adviescommissie 
literaire manifestaties en organisaties. Het Beslissingscollege formuleert op basis van dat advies een 
voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst en het bestuur beslist over de 
samenwerkingsovereenkomst. 

De verleende werkingssubsidie heeft betrekking op de integrale reguliere werking van de organisatie 
en de jaarlijks terugkerende activiteiten en realisaties en de daarmee samenhangende kosten en 
opbrengsten. De subsidie kan nooit groter zijn dan het verwachte tekort. 

4. VIJFJARIGE SUBSIDIE 

De adviescommissie literaire manifestaties en organisaties evalueert jaarlijks de werking van de 
literaire organisaties. De raad van bestuur bevestigt, binnen de perken van de voor Literatuur 
Vlaanderen ingeschreven kredieten in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap, jaarlijks het subsidiebedrag. Het subsidiebedrag wordt voor vijf jaar vastgelegd op 
voorwaarde dat de financiële afrekeningen worden ingediend en goedgekeurd door Literatuur 
Vlaanderen en dat de organisatie blijft voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden. Als de 
voorwaarden niet vervuld zijn, kan Literatuur Vlaanderen overgaan tot verlaging, inhouding, 
terugvordering of stopzetting van de meerjarige subsidie. De sanctie moet in redelijke verhouding 
staan tot de vastgestelde inbreuken. De organisatie kan een inhoudelijk bezwaarschrift indienen 
tegen deze beslissing. 

5. UITBETALING 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in schijven: 30% in januari, 30% in april en 30% in juni. Het 
saldo van 10% wordt uitbetaald na indiening en goedkeuring van het werkingsverslag, met balans en 
resultatenrekening van de rechtspersoon. Op basis van het verslag controleert Literatuur Vlaanderen 
de aanwending van de subsidie. Literatuur Vlaanderen kan aanvullende informatie opvragen over de 
afrekening. 
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6. TUSSENTIJDSE EVALUATIE 

Literatuur Vlaanderen zal tussentijdse evaluatiemomenten organiseren voor de literaire organisaties 
die een meerjarige subsidie ontvangen. Literaire organisaties dienen daartoe jaarlijks op 1 april de 
volgende documenten in: 

 Het actieplan van het lopende jaar, met daarin minstens: 
− een korte opsomming van de activiteiten die je organisatie in het lopende jaar plant (als 

hier al een zicht op is); 
− een korte opsomming van de communicatie-acties die je organisatie in het lopende jaar 

plant; 
− een gedetailleerde begroting met kosten en opbrengsten voor het lopende jaar. 

 Het werkingsverslag van het voorbije jaar, met daarin minstens: 
− een Exceloverzicht van de activiteiten die in het afgelopen subsidiejaar gerealiseerd 

werden op basis van het sjabloon van Literatuur Vlaanderen; 
− een inhoudelijke toelichting bij de voor jouw organisatie belangrijkste activiteiten uit het 

afgelopen subsidiejaar (beperk je tot een drietal projecten). Geef meer informatie over 
hoe het project tot stand is gekomen, hoe je samenwerkt met partners, hoe het project de 
missie en visie van je organisatie in de praktijk brengt, of je als organisatie tegen 
bepaalde zaken aanloopt, enzovoort; 

− een inhoudelijke toelichting bij de communicatiestrategie van het afgelopen subsidiejaar. 
Geef meer informatie over wie je wilt bereiken, hoe je dat doet, wat werkt en wat niet 
werkt; 

− een gedetailleerd financieel verslag over het werkingsjaar (bij voorkeur naar analogie 
van de eerder opgestelde begroting) en een toelichting daarbij, de balans en 
resultatenrekening van het afgelopen jaar en een overzicht van de uitbetaalde 
auteurshonoraria; 

− als de subsidie van Literatuur Vlaanderen minstens 100.000 euro bedraagt: het verslag 
van een erkende accountant (die niet betrokken mag zijn bij de dagelijkse artistieke, 
organisatorische en/of zakelijke werking van de gesubsidieerde organisatie), met 
commentaar bij de balans en de resultatenrekening van de organisatie. 

De adviescommissie literaire manifestaties en organisaties ontvangt het actieplan en werkingsverslag 
en de eventuele opmerkingen van Literatuur Vlaanderen over het financiële verslag. Literatuur 
Vlaanderen beslist op basis van het werkingsverslag over het al dan niet betalen van het 
subsidiesaldo.  

7. RESERVEOPBOUW 

Een organisatie die van Literatuur Vlaanderen een meerjarige subsidie ontvangt, kan een reserve 
aanleggen. Die wordt in de balans opgenomen als een onderdeel van het eigen vermogen en bestaat 
uit: 

 de rekening 13: bestemde fondsen (toe te lichten bij de financiële afrekening); 
 de rekening 14: overgedragen resultaat. 

Een organisatie die een meerjarige subsidie van Literatuur Vlaanderen ontvangt kan onbeperkt een 
reserve aanleggen met eigen opbrengsten. De reserve die kan aangelegd worden met 
subsidiemiddelen van Literatuur Vlaanderen is beperkt. De reserve met eigen opbrengsten en de 
reserve met subsidies van Literatuur Vlaanderen moet apart worden opgenomen in de balans en 
duidelijk worden toegelicht in de begroting/afrekening.  

De verhouding tussen de reserve uit eigen middelen en die met middelen van 

Literatuur Vlaanderen wordt per subsidiejaar bepaald door de verhouding tussen de 

subsidie en de andere inkomsten van de organisatie. Stel dat je organisatie in 2023 60% 

aan inkomsten heeft verworven uit andere middelen en 40% inkomsten uit de subsidie 

van Literatuur Vlaanderen, en je organisatie heeft een positief resultaat van 20.000 
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euro, dan is 12.000 euro daarvan reserve opgebouwd met eigen middelen en 8.000 

euro reserve opgebouwd met middelen van Literatuur Vlaanderen. 

Een organisatie die in de periode 2023-2027 een meerjarige subsidie ontvangt, kan binnen dezelfde 
periode slechts een beperkte reserve met subsidiemiddelen van Literatuur Vlaanderen aanleggen. De 
gecumuleerde opgebouwde reserve op het einde van de subsidieperiode (of meer concreet op het 
einde van het werkingsjaar 2027) kan maximaal 20% van het toegekende subsidiebedrag van dat 
laatste werkingsjaar bedragen. Binnen de meerjarige subsidieperiode kan de reserve hoger zijn dan 
20% van de toegekende subsidie, op voorwaarde dat deze reserveopbouw duidelijk gemotiveerd 
wordt. Zowel binnen de beleidsperiode als op het einde van de beleidsperiode licht de organisatie de 
opbouw en aanwending van de reserves duidelijk toe.  

Als een organisatie op het einde van de beleidsperiode een reserveopbouw met middelen van 
Literatuur Vlaanderen heeft die hoger is dan de vermelde 20%, dan kan de organisatie een 
gemotiveerd bestemmingsplan indienen bij Literatuur Vlaanderen. Dat bestemmingsplan bestaat uit: 

 een inhoudelijke toelichting over de besteding van de reserve; 
 een timing en toelichting over de wijze waarop de reserve besteed zal worden. 

Literatuur Vlaanderen neemt een beslissing over het ingediende bestemmingsplan. Als het 
bestemmingsplan goedgekeurd wordt, dan rapporteert de organisatie jaarlijks over de aanwending 
van de bestemming in haar werkingsverslag. Als het bestemmingsplan niet wordt goedgekeurd, dan 
wordt het openstaande subsidiesaldo niet uitbetaald en kan de reeds uitbetaalde subsidie 
(gedeeltelijk) worden teruggevorderd. Als de organisatie het goedgekeurde bestemmingsplan niet 
getrouw uitvoert, kan Literatuur Vlaanderen overgaan tot een terugvordering van de eerder betaalde 
subsidie. 

Als de organisatie in de volgende meerjarige subsidieperiode (die start in 2028) geen subsidie meer 
ontvangt als literaire organisatie, dan is de reserve in de eerste plaats bedoeld voor het voldoen van 
arbeidsrechtelijke verplichtingen.  

9 SUBSIDIEVERPLICHTINGEN 

Gesubsidieerde organisaties vermelden op hun website, op promotie- en documentatiemateriaal 
(folders, affiches, brochures, enz.) van hun activiteiten en in publicaties Literatuur Vlaanderen als 
subsidiegever, samen met het logo van Literatuur Vlaanderen. Je kunt het logo downloaden op de 
website van Literatuur Vlaanderen.  

Literatuur Vlaanderen verwacht dat de gesubsidieerde literaire organisaties deelnemen aan het 
Overleg Literaire Organisatoren. 

10 INFORMATIEVERPLICHTING BIJ INGRIJPENDE WIJZIGINGEN IN HET DOSSIER 

Als de activiteiten van de jaarwerking grondig gewijzigd worden ten opzichte van de omschrijving in 
de oorspronkelijke aanvraag, dan moet je Literatuur Vlaanderen hiervan zo snel mogelijk op de 
hoogte te brengen. Ingrijpende wijzigingen kunnen een impact hebben op de toegekende / toe te 
kennen subsidie. 

11 HARDHEIDSCLAUSULE 

Het dagelijks bestuur van Literatuur Vlaanderen kan beslissen om af te wijken van dit reglement als 
de toepassing ervan niet overeenstemt met de belangrijkste doelstellingen, of leidt tot een onredelijk-
heid of onrechtvaardigheid. 

https://www.literatuurvlaanderen.be/logo-literatuur-vlaanderen
https://www.literatuurvlaanderen.be/logo-literatuur-vlaanderen
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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 20 januari 2021 en de specifieke reglementeringen per subsidievorm. Deze teksten zijn op verzoek 

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

12 BEZWAARPROCEDURE 

Als reactie op het gemotiveerde besluit van het Beslissingscollege kan de aanvrager binnen de 30 
dagen na mededeling per brief een gemotiveerd inhoudelijk bezwaarschrift indienen bij de 
Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen. De aanvrager kan vragen om gehoord te worden door 
de Beroepscommissie. 

Informatie over de precieze opdracht en werkwijze van de Beroepscommissie is beschikbaar op de 
website en kan worden opgevraagd bij Literatuur Vlaanderen. 

 

 

http://www.literatuurvlaanderen.be/
https://www.literatuurvlaanderen.be/beroepscommissie

