
 

  

 

LITERAIRE TIJDSCHRIFTEN 

Subsidiereglement 2022-2025 

 

 

1 INLEIDING 

Literatuur Vlaanderen ondersteunt waardevolle en kwaliteitsvolle tijdschriften waarin literatuur centraal 
staat. Literaire tijdschriften kunnen enkel een meerjarige subsidie aanvragen. Voor de periode 2022-2025 is 
het subsidiebedrag maximaal 40.000 euro per jaar. Van de toegekende subsidie moet minimaal 50% 
gebruikt worden om auteurs, illustratoren en vertalers te vergoeden.  

2 WAT IS EEN LITERAIR TIJDSCHRIFT? 

⋅ Een literair tijdschrift is een onafhankelijk platform waarin verschillende vormen van en teksten over 
literatuur aan bod kunnen komen vanuit een autonome en (esthetisch en ethisch) samenhangende 
poëtica.  

⋅ Een literair tijdschrift biedt redactioneel begeleide publicatiekansen voor zowel beginnende als 
gevestigde auteurs, illustratoren, recensenten en vertalers.  

⋅ Een literair tijdschrift is ook een ontmoetingsplaats voor auteurs en illustratoren, vertalers, redacteurs 
en lezers en biedt een vrijplaats voor reflectie en experiment. De literaire praktijk en/of het literair 
erfgoed wordt door deze ontmoetingen vanuit nieuwe invalshoeken belicht of geactualiseerd. 

⋅ Een literair tijdschrift biedt niet enkel de mogelijkheid om de diversiteit aan stemmen uit eigen land te 
vergroten, maar ook mogelijkheden om teksten van en over minder gekende auteurs uit het buitenland 
te ontsluiten naar een nieuw publiek.  

⋅ Tijdschriften zijn meer dan hun fysieke of digitale verschijningsvorm. Door de presentatie van 
nummers, bijvoorbeeld gekoppeld aan een voorstelling of debat, en de (mede-)organisatie van lezingen 
of literaire evenementen, zoeken tijdschriften het directe contact op met (potentiële) lezers. Op die 
manier zorgen ze ervoor dat de inhoud van het tijdschrift tot leven komt en onder de aandacht wordt 
gebracht van een zo ruim mogelijk publiek. 

Deze beschrijving van een literair tijdschrift is niet exhaustief of strikt bepaald, maar geeft aan welk type 
tijdschriften in aanmerking kunnen komen voor een subsidie.  

3 WIE KAN EEN SUBSIDIE AANVRAGEN? 

Enkel tijdschriften die literatuur als voornaamste inhoud presenteren aan hun leespubliek kunnen een 
aanvraag als literair tijdschrift indienen bij Literatuur Vlaanderen. 

Tijdschriften kunnen een subsidieaanvraag indienen als ze voldoen aan volgende formele voorwaarden: 

⋅ Het tijdschrift beschikt over rechtspersoonlijkheid naar Belgisch recht en wordt uitgegeven in het 
Nederlands. (Een aantal bijdragen kan of mag ook anderstalig zijn.) 

⋅ Het tijdschrift heeft een maatschappelijke zetel die gevestigd is in het Vlaamse Gewest of in het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

⋅ Er wordt een dubbele boekhouding gevoerd met jaarlijkse balans en resultatenrekening conform de 
bepalingen van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen (dus 
geen kasboekhouding). 

⋅ Het tijdschrift wordt niet uitgegeven door een organisatie die structureel gesubsidieerd wordt door de 
Vlaamse Gemeenschap (bijvoorbeeld via het Erfgoed- of Kunstendecreet) voor een bedrag gelijk aan of 
hoger dan 300.000 euro per jaar. 

⋅ Het tijdschrift wordt niet uitgegeven door een organisatie die al een structurele subsidie ontvangt van 
Literatuur Vlaanderen. 

Als aan deze voorwaarden niet voldaan is, dan is het dossier onontvankelijk en wordt het niet voorgelegd 
aan de adviescommissie. 



 

  

Bovendien komen volgende tijdschriften niet in aanmerking voor een subsidie: 

⋅ tijdschriften met een te beperkte focus (bv. op één onderwerp of één auteur); 
⋅ tijdschriften met een overwegend wetenschappelijk opzet waarvan de redactie hoofdzakelijk bestaat uit 

wetenschappelijke medewerkers of academici en/of dat teksten bevat in technische termen of jargon. 

4 WAARVOOR KAN EEN TIJDSCHRIFT ONDERSTEUNING KRIJGEN? 

De subsidie is in de eerste plaats bedoeld als bijdrage om de vergoedingen aan auteurs, illustratoren en 
vertalers te financieren. Minstens 50% van het subsidiebedrag moet hiervoor voorzien worden. Daarnaast 
kan maximaal 50% van de subsidie worden gebruikt voor redactionele begeleiding, promotiekosten en 
beheerskosten. 

Als je subsidie aanvraagt voor je tijdschrift, dan verwacht Literatuur Vlaanderen dat je een verdienmodel 
hanteert dat je in staat stelt om de kosten voor druk en distributie (of in het geval van digitale tijdschriften: 
de kosten voor de digitale ontsluiting van de content) zelf te dragen via inkomsten uit verkoop, 
fondsenwerving en/of samenwerking met partners.  

Van fysieke tijdschriften moeten er jaarlijks minstens twee nummers verschijnen. Per jaargang worden niet 
meer dan 600 pagina’s in totaal gesubsidieerd. 

5 HOEVEEL SUBSIDIE KUN JE KRIJGEN? 

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 40.000 euro per tijdschrift per jaar. 

6 HOE VRAAG JE EEN SUBSIDIE AAN? 

 WAT IS DE DEADLINE? 

Een subsidieaanvraag voor de subsidieperiode 2022-2025 moet ten laatste op 1 oktober 2021 digitaal 
ingediend worden. Dien je het dossier te laat in, dan kun je geen subsidie krijgen. De verzenddatum van je 
e-mail geldt als bewijs. 

 WELKE DOCUMENTEN ZITTEN ER IN JE DOSSIER? 

Het dossier moet minstens de volgende onderdelen bevatten: 

⋅ het volledig ingevulde aanvraagformulier op basis van het sjabloon van Literatuur Vlaanderen; 
⋅ een actieplan met een redactionele visietekst voor de komende meerjarige periode waarin de 

eigenheid van het tijdschrift wordt verduidelijkt; 

Literatuur Vlaanderen zet in de periode 2021-2025 in op een aantal beleidsprioriteiten, die ook 
(deels) door de tijdschriften ingevuld kunnen worden: talentontwikkeling van literaire makers, 
literaire innovatie, literair ondernemerschap, breed bereik van verschillende doelgroepen en 
literatuur in een internationaal perspectief. Niet elk tijdschrift hoeft in dezelfde mate in te zetten op 
alle beleidsprioriteiten: het is vooral belangrijk om je eigen DNA te beschrijven en motiveren. Je 
leest meer over de beleidsprioriteiten in het meerjarenplan 2021-2025 van Literatuur Vlaanderen.  

⋅ een volledig cijferoverzicht op basis van het sjabloon van Literatuur Vlaanderen met een overzicht van 
het bereik van je tijdschrift en een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven die betrekking 
hebben op het maken van het tijdschrift, eventueel aangevuld met een toelichting bij die cijfers; 

⋅ de balans- en resultatenrekening van het voorbije boekjaar 2020, opgesteld of goedgekeurd door een 
boekhouder; 

⋅ voor fysieke tijdschriften: de al verschenen nummers van jaargang 2021 (als deze nog niet eerder aan 
Literatuur Vlaanderen werden bezorgd) of minstens een nulnummer wanneer het om een nieuw 
initiatief gaat. 

 HOE STUUR JE JE DOSSIER OP? 

⋅ Stuur je aanvraag in een gebundelde pdf op naar info@literatuurvlaanderen.be. 
⋅ Voor fysieke tijdschriften: stuur zes exemplaren van elk nummer naar Literatuur Vlaanderen: 

https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/uitgevers/subsidie-voor-literaire-tijdschriften
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/uitgevers/subsidie-voor-literaire-tijdschriften
https://assets.literatuurvlaanderen.be/attachment/Literatuur%20Vlaanderen_aanzet%20meerjarenplan%202021-2025_0.pdf
https://assets.literatuurvlaanderen.be/attachment/Literatuur%20Vlaanderen_aanzet%20meerjarenplan%202021-2025_0.pdf
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/uitgevers/subsidie-voor-literaire-tijdschriften
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/uitgevers/subsidie-voor-literaire-tijdschriften
mailto:info@literatuurvlaanderen.be


 

  

− van alle verschenen nummers van jaargang 2021 (als ze nog niet eerder aan Literatuur Vlaanderen 
werden bezorgd); 

− van het nulnummer (wanneer het om een nieuw initiatief gaat). 

De fysieke exemplaren stuur je naar het volgende adres: Literatuur Vlaanderen, Generaal Van 
Merlenstraat 30, 2600 Antwerpen.  

7 HOE BEOORDELEN WE JE AANVRAAG? 

Bij de beoordeling van de dossiers wordt bekeken in welke mate de aanvragers voldoen aan de 
uitgangspunten van het reglement. 

De adviescommissie tijdschriften heeft aandacht voor volgende aspecten van de werking: 

⋅ de missie en de plaats van het tijdschrift in het tijdschriftenlandschap; 
⋅ de aandacht voor de uitbetaling van correcte honoraria aan auteurs en vertalers; 
⋅ de keuzes en accenten wat betreft genres en auteurs, met aandacht voor diversiteit, vernieuwing en 

kwetsbare genres; 
⋅ het inhoudelijke redactionele beleid en de vertaling hiervan in de concrete tijdschriftennummers; 
⋅ de samenstelling en werking van de redactie; 
⋅ de verhouding tussen de inhoudelijke bijdragen van de eigen kernredactie en van externe auteurs; 
⋅ het beoogde publieksbereik en de middelen die worden ingezet om dit publiek te bereiken; 
⋅ het tot stand brengen van synergiën op basis van (internationale) samenwerkingen met andere 

tijdschriften, culturele actoren en andere relevante partners; 
⋅ de transparantie en haalbaarheid van het financiële meerjarenplan; 
⋅ andere relevante elementen die van belang zijn bij het beoordelen van de aanvraag. 

Daarnaast wordt van de literaire tijdschriften verwacht dat ze aandacht besteden aan:  

⋅ het bereiken van een duurzaam publiek met onderbouwde keuzes op het vlak van publieksbereik;  
⋅ het gericht en doordacht benutten van mogelijkheden van digitalisering; 
⋅ het verhogen van de professionaliteit met aandacht voor beheersmatige en financiële transparantie; 
⋅ het inspelen op de diversiteit van de samenleving. 

Onze samenleving is divers en wordt voortdurend diverser: dat is een realiteit. Maar die diverse 
realiteit wordt niet overal weerspiegeld. Kenmerken als je socio-economische of culturele 
achtergrond, gender, seksuele voorkeur, lichamelijke of verstandelijke beperking bepalen 
(onbewust) hoe er naar je gekeken wordt en hoe gemakkelijk of moeilijk je toegang krijgt tot 
maatschappelijke domeinen als onderwijs, de arbeidsmarkt, het sociale en culturele leven enz. Ook 
de letteren- en boekensector is op vele vlakken nog te homogeen. Het charter voor inclusie biedt 
concrete handvaten om dit te verbeteren. De commissie leest dan ook graag in je aanvraag een 
reflectie op hoe je de diversiteit van de maatschappij in je tijdschrift toont en hoe je aan een inclusief 
platform werkt. 

Het is de bedoeling dat het door Literatuur Vlaanderen ondersteunde tijdschriftenveld een zo divers 
mogelijk geheel vormt, zowel op het vlak van gepubliceerde auteurs als op het vlak van doelpubliek en 
maatschappelijke diversiteit. De adviescommissie tijdschriften weegt de verschillende tijdschriften dus niet 
alleen op hun individuele waarde, maar ook op hun meerwaarde in het literaire veld. 

8 HOE VERLOOPT DE ADVISERING? HOE WORDT HET SUBSIDIEBEDRAG 
VASTGESTELD? 

Literatuur Vlaanderen oordeelt over de ontvankelijkheid van de dossiers. Als er stukken ontbreken of als er 
verduidelijking nodig is bij de cijfergegevens of bij het inhoudelijke luik van het dossier, kan Literatuur 
Vlaanderen extra informatie opvragen. Als de aanvrager niet binnen de gestelde deadline antwoordt op die 
vraag, dan kan Literatuur Vlaanderen de aanvraag onontvankelijk verklaren.  

De adviescommissie tijdschriften geeft een advies over het al dan niet toekennen van een subsidie voor 
2022-2025. Dat doet ze op basis van een beoordeling van volgende elementen: 

⋅ de ingestuurde of al eerder besproken tijdschriftennummers; 
⋅ indien van toepassing: het gebruik van eerder toegekende subsidie; 

https://elkverhaaltelt.org/
https://elkverhaaltelt.org/


 

  

⋅ het inhoudelijke actieplan gecombineerd  met de begroting.  

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 40.000 euro per tijdschrift per jaar. Om de hoogte van het jaarlijkse 
subsidiebedrag te bepalen, baseert de adviescommissie zich enerzijds op de eigen kwalitatieve inhoudelijke 
beoordeling en anderzijds op het beschikbare subsidiebudget voor de meerjarige periode.   

Het Beslissingscollege neemt op basis van de adviezen van de adviescommissie tijdschriften een definitieve 
beslissing en deelt deze uiterlijk drie maanden na de uiterste indiendatum mee aan de aanvrager. 

9 WANNEER ONTVANG JE HET SUBSIDIEBEDRAG? 

Aan het begin van ieder werkingsjaar wordt 90% van het toegekende subsidiebedrag uitbetaald. Het saldo 
van 10% wordt uitbetaald nadat het werkingsverslag en de financiële afrekening ingediend en goedgekeurd 
zijn.  

Vanaf 2022 dien je jaarlijks een beknopt werkingsverslag in op 1 maart. In het werkingsverslag verwacht 
Literatuur Vlaanderen ten minste de volgende elementen: 

⋅ een korte evaluatie van het afgelopen jaar en een toelichting bij de plannen voor het lopende jaar, op 
basis van het sjabloon van Literatuur Vlaanderen; 

⋅ een cijferoverzicht op basis van het sjabloon van Literatuur Vlaanderen (met informatie over het 
bereik van je tijdschrift, een financieel verslag van het afgelopen jaar, een begroting voor het lopende 
jaar en een lijst van uitbetaalde honoraria); 

⋅ de balans- en resultatenrekening van het voorbije boekjaar, opgesteld of goedgekeurd door een 
boekhouder.  

Naast het jaarlijkse werkingsverslag kan er ook altijd een gesprek gepland worden met het team van 
Literatuur Vlaanderen, (een deel van) de adviescommissie literaire tijdschriften en de redactie van je 
tijdschrift. Een gesprek kan plaatsvinden op initiatief van Literatuur Vlaanderen, de commissie of het 
tijdschrift. De redactie en de commissie kunnen zo met elkaar in gesprek gaan over de werking van het 
tijdschrift en eventuele uitdagingen bespreken. 

Literatuur Vlaanderen controleert hoe de toegekende subsidie werd ingezet en toetst het werkingsverslag 
aan het beleidsplan. Als uit het financieel verslag blijkt dat er onvoldoende kosten waren voor uitbetaalde 
honoraria, dan wordt het openstaande saldo niet uitbetaald en kan de al betaalde subsidie (gedeeltelijk) 
worden teruggevorderd.  

Literatuur Vlaanderen kan steeds bijkomende gegevens en verantwoordingsstukken opvragen 
over de ingediende documenten. Ook een administratieve inspectie ter plaatse en/of controle van 
de financiële bewijsstukken is mogelijk. 

10 WELKE VERPLICHTINGEN HEB JE? 

Gesubsidieerde tijdschriften vermelden Literatuur Vlaanderen als subsidiegever in hun tijdschrift, op hun 
website en op promotie- en documentatiemateriaal, samen met het logo. Dat kun je downloaden op 
www.literatuurvlaanderen.be.  

Van de gesubsidieerde literaire tijdschriften wordt verwacht dat ze deelnemen aan gemeenschappelijke 
initiatieven die opgezet worden of ondersteuning krijgen van Literatuur Vlaanderen. Literatuur Vlaanderen 
verbindt zich ertoe om de gesubsidieerde tijdschriften hierover tijdig te informeren. 

Breng Literatuur Vlaanderen zo snel mogelijk op de hoogte als elementen uit het dossier grondig 
gewijzigd worden ten opzichte van de omschrijving in de oorspronkelijke aanvraag. Ingrijpende 
wijzigingen kunnen een impact hebben op het subsidiebedrag. 

11 WAT KUN JE DOEN ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET HET BESLUIT VAN HET 
BESLISSINGSCOLLEGE? 

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

https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/uitgevers/subsidie-voor-literaire-tijdschriften
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/uitgevers/subsidie-voor-literaire-tijdschriften
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/uitgevers/subsidie-voor-literaire-tijdschriften
https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/uitgevers/subsidie-voor-literaire-tijdschriften
http://www.literatuurvlaanderen.be/
http://www.literatuurvlaanderen.be/
https://www.literatuurvlaanderen.be/beroepscommissie
https://www.literatuurvlaanderen.be/beroepscommissie
mailto:info@literatuurvlaanderen.be
mailto:info@literatuurvlaanderen.be


 

  

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 maart 2016 en de specifieke reglementeringen per subsidievorm. Deze teksten zijn op verzoek verkrijgbaar 
bij Literatuur Vlaanderen of raadpleegbaar op www.literatuurvlaanderen.be.  

 

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 het Literatuur Vlaanderen. 

 

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