
 

 

 

PRODUCTIESUBSIDIES VOOR UITGEVERS 

Subsidiereglement 2022 

 

 

1 WAT IS EEN PRODUCTIESUBSIDIE? 

Met productiesubsidies wil Literatuur Vlaanderen uitgevers stimuleren om waardevol en bijzonder 
literair werk te publiceren. In eerste instantie is de subsidie bedoeld voor kwaliteitsuitgaven met een 
beperkt verkooppotentieel die marktcorrigerende hulp kunnen gebruiken. Een productiesubsidie 
maakt het ook mogelijk om de verkoopprijs te drukken, om zo een grote(re) verspreiding van de 
uitgave mogelijk te maken. 

Bij het beoordelen van je aanvraag gaat bijzondere aandacht naar de manier waarop de geplande 

publicatie bijdraagt aan een breed, rijk en divers literair landschap.  

2 WIE KAN EEN PRODUCTIESUBSIDIE AANVRAGEN? 

Je kunt subsidie aanvragen als je een professionele uitgever bent: 

 van Nederlandstalig werk of vertalingen in het Nederlands; 
 met vestigingsplaats in België. 

Je uitgeverij moet: 

 over rechtspersoonlijkheid beschikken; 
 een onafhankelijke redactie hebben, die de auteurs actief begeleidt; 
 zelf het financiële risico van de publicatie dragen1; 
 voor actieve promotie en distributie zorgen naar boekhandels, bibliotheken, media enz. De 

voorgestelde publicaties krijgen een ISBN-nummer en worden opgenomen in Boekenbank en 
CB Online. De uitgever verzorgt een actieve aanbieding aan de boekhandel en hanteert de 
gebruikelijke leveringsvoorwaarden. Het passief te koop aanbieden van een titel op de 
website is onvoldoende. 

 de beschikbaarheid van de titels op langere termijn garanderen via e-boek of print-on-
demand;2 

 voor publicaties een contract afsluiten met de auteur(s) dat de belangrijkste richtlijnen van 
het modelcontract3 volgt:  

− Er is sprake van een duidelijke licentie of overdracht met vermelding van territorium en 
termijn. 

− De rechten die in licentie worden gegeven of overgedragen worden apart opgesomd; de 
lijst is volledig en concreet. 

 

1 Titels waarvoor de auteur zelf in de kosten participeert of waarvan de auteur tegen betaling een bepaald aantal 

exemplaren afneemt, komen niet in aanmerking. 

2 Voor geïllustreerde boeken en strips is publicatie als e-boek of beschikbaarheid via POD geen absolute vereiste, 

maar de publicatie moet alleszins beschikbaar gehouden worden als pdf.

3 Het ‘Modelcontract voor (oorspronkelijk Nederlandstalige) algemene uitgaven’ van de Vlaamse 

Auteursvereniging en de Groep Algemene Uitgevers van de Vlaamse Uitgevers Vereniging, of bij een Nederlandse 

uitgever het ‘Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk literair werk’ van de Nederlandse Vereniging van 

Letterkundigen en de Groep Algemene Uitgevers. Bij illustratoren gaat het om het ‘Modeluitgeefcontract voor 

illustratoren’ van de Vlaamse Auteursvereniging en de Groep Algemene Uitgevers en de Groep Kinder Uitgevers 

van de Vlaamse Uitgevers Vereniging.  



 

 

− De royalty’s voor elke exploitatiewijze worden opgesomd en de uitgever betaalt minimaal 
een regulier auteurshonorarium (het in de sector gangbare royaltypercentage in 
combinatie met de bijbehorende berekeningsbasis) dat stijgt naargelang de hoeveelheid 
verkochte exemplaren.   

− Afwijkingen van de basis-royaltyvergoedingen voor verkoop in Nederland en Vlaanderen 
kunnen uitzonderlijk worden overeengekomen, op voorwaarde dat de auteur daarvoor 
uitdrukkelijk toestemming gaf. 

− De auteur ontvangt minstens ieder kalenderjaar een gedetailleerde afrekening van de 
uitgever waarop per exploitatiewijze alle relevante gegevens worden vermeld.  

− De auteur heeft controlerecht en kan op verzoek inzage krijgen in de boekhouding van de 
uitgever. 

− Het terugnamerecht en het aankooprecht van de auteur worden expliciet vermeld in het 
contract. 

− Het contract bevat een beëindigingsclausule (artikel 12 van het modelcontract 
‘Beëindiging van de overeenkomst’). 

3 WELKE UITGAVES KOMEN IN AANMERKING? 

De productiesubsidie is bedoeld voor weinig commerciële maar waardevolle en bijzondere uitgaves 
in het Nederlands, zowel digitaal, op papier of als luisterboek. Het kan gaan om Nederlandstalig werk 
of om vertalingen in het Nederlands. Bijzondere aandacht gaat naar uitgaves die bijdragen aan 
(super)diversiteit in de literatuur en talentontwikkeling van auteurs/vertalers stimuleren.  

Deze genres komen wel in aanmerking voor een productiesubsidie: 

 (jeugd)romans; 
 poëzie; 
 theater; 
 geïllustreerde boeken; 
 strips; 
 bepaalde non-fictiewerken: essay, (auto)biografie, geïllustreerd non-fictiewerk of non-fictiewerk 

waarin foto’s of beeldmateriaal is opgenomen; 
 luisterboeken; 
 tekstedities van literair erfgoed. 

 publicaties in eigen beheer; 
 academische publicaties; 
 al dan niet bibliofiel werk met een zeer kleine oplage; 
 herdrukken; 
 kunst- en fotoboeken waarbij het tekstgedeelte zo sterk ondergeschikt is aan het beeldgedeelte 

dat het verwaarloosbaar wordt, of kunst- en fotoboeken die niet in de reguliere boekhandel 
verkrijgbaar zijn; 

 boeken met een praktische of therapeutische insteek, zoals ‘how to’-boeken, zelfhulpboeken, 
kookboeken, hobbyboeken, reisgidsen enz.;  

 bundelingen van eerder gepubliceerde columns, interviews of reportages. 

Geef je algemeen culturele of kunstkritische publicaties of culturele erfgoedpublicaties uit? Dan 

kun je een aanvraag indienen bij het Agentschap Kunsten & Erfgoed.  

 
4 https://www.vlaanderen.be/erkenning-en-subsidiering-van-kunstenaars-en-professionele-kunstenorganisaties  

https://www.vlaanderen.be/erkenning-en-subsidiering-van-kunstenaars-en-professionele-kunstenorganisaties


 

 

4 HOEVEEL SUBSIDIE KUN JE KRIJGEN? 

Een productiesubsidie bedraagt maximaal 6.000 euro.  

De productiesubsidie kan maximaal 50% bedragen van de kosten die in aanmerking komen binnen 
dit reglement (directe productiekosten, kosten voor redactie, kosten voor promotie5). Voor kleinere, 
onafhankelijke uitgeverijen die minder dan 15 titels per jaar uitgeven en geen beroep kunnen doen 
op centrale diensten van een groter concern, kan de productiesubsidie maximaal 75% van de 
bovengenoemde kosten bedragen. 

5 HOE VRAAG JE EEN PRODUCTIESUBSIDIE AAN? 

 WAT ZIJN DE DEADLINES VOOR 2022? 

 1 januari 2022: voor publicaties die verschijnen na 15 april 2022; 
 1 mei 2022: voor publicaties die verschijnen na 15 juli 2022; 
 1 september 2022: voor publicaties die verschijnen na 15 november 2022. 

 HOE STUUR JE JE DOSSIER OP? 

Bezorg je dossier per e-mail. Alle documenten zitten in één samengevoegde pdf.  

Stuur het inhoudelijke en het financiële luik van de aanvraag tegelijk in. Zorg ervoor dat het geheel 
overzichtelijk en volledig is. 

Dien je het dossier te laat in? Als de verschijningsdatum van de publicatie het toelaat, wordt je 
aanvraag tijdens de volgende aanvraagronde behandeld. Als dat niet het geval is, kun je geen subsidie 
krijgen. De verzenddatum van je e-mail geldt als bewijs. 

Per aanvraagronde kun je maximaal twee aanvraagdossiers indienen. In 2022 kun je maximaal 

vier keer een productiesubsidie toegekend krijgen. 

 WELKE DOCUMENTEN ZITTEN IN JE DOSSIER? 

EEN INGEVULD AANVRAAGFORMULIER 

Je vindt een blanco document op www.literatuurvlaanderen.be. Op het formulier geef je 
informatie over je uitgeverij en vermeld je de beknopte technische gegevens van de geplande 
publicatie. 

EEN VERANTWOORDINGSNOTA 

 Voor welke uitgave wil je subsidie aanvragen? Hoe past dit boek in de catalogus van je 
uitgeverij? 

 Waarom moet deze titel productiesubsidie krijgen? 
 Welke doelgroep(en) wil je met de publicatie bereiken? 
 Hoe zul je de promotie en distributie in Vlaanderen en Nederland aanpakken? Geef zoveel 

mogelijk informatie en wees specifiek. 

TITELINFORMATIE 

 Voeg de bio- en bibliografie toe van de auteur/vertaler/samensteller. 
 Voeg (een representatief deel van) het manuscript toe. Zo kan (kunnen) de 

adviescommissie(s) een inhoudelijk kwaliteitsoordeel vellen over de geplande publicatie. 

 
5 Zie het aanvraagformulier voor productiesubsidies op www.literatuurvlaanderen.be voor meer informatie over 

de kosten die in aanmerking komen.  

 

https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/uitgevers/productiesubsidie-voor-uitgevers
http://www.literatuurvlaanderen.be/


 

 

EEN BEGROTING 

Voeg bij je dossier een gedetailleerde en duidelijke begroting en licht deze helder toe. Je kunt dit 
volgens eigen model doen. De begroting moet zeker volgende elementen bevatten: 

 de directe productiekosten: 
− vormgeving en lay-out: ontwerp en uitvoering omslag en binnenwerk; 
− beeld- en overnamerechten; 
− beeldcorrectie, scanning en scanningscorrectie; 
− druk en afwerking (met inbegrip van offerte van de drukker); 
− voor luisterboeken: alle directe productiekosten die te maken hebben met de 

opname en het productieproces; 
− andere directe productiekosten.  

 de redactiekosten (ontwikkeling, begeleiding, redactie enz.); 
 de promotiekosten (boeklancering, gedrukt of digitaal promotiemateriaal enz.); 
 de bedrijfskosten (opslag en distributie, algemene overhead enz.); 
 het honorarium voor de auteur(s)/vertaler(s); 
 de verwachte omzet en de daarbij gehanteerde kortingen voor de tussenhandel; 
 de eventuele andere financieringsbronnen die worden ingezet (bv. crowdfunding, middelen 

van andere subsidieverstrekkers).  

HET UITGAVECONTRACT 

Voeg een kopie toe van het ondertekende contract tussen je uitgeverij en de auteur(s) of 
vertaler(s).  

Voor bloemlezingen voeg je volgende documenten bij je dossier: 

 een kopie van het ondertekende contract tussen de uitgeverij en de samensteller(s); 
 de ondertekende toestemming van de betrokken rechtenhouders (bijvoorbeeld een uitgeverij 

of auteur) voor de in de bloemlezing opgenomen werken. 

6 HOE BEOORDELEN WIJ JE AANVRAAG? 

Voor de beoordeling van je dossier doet Literatuur Vlaanderen een beroep op externe 
adviescommissies. Het genre van de geplande publicatie bepaalt welke adviescommissie(s) je dossier 
zal (zullen) beoordelen. 

De commissies houden bij de beoordeling van de dossiers rekening met de volgende criteria: 

 Wat is de (verwachte) literaire en artistieke kwaliteit van de publicatie? 
 Zijn de uitvoerders van het project (uitgever, auteur(s), vertaler(s)) professioneel en beschikken 

ze over de nodige ervaring? 
 Zet de uitgever voldoende in op redactionele begeleiding van de auteur?  
 Wat is het bijzondere karakter en de specifieke plaats van het project in de catalogus van je 

uitgeverij? 
 Is het promotie- en distributieplan sterk? 
 Is de ingediende begroting realistisch? 
 Wat is het financiële risico, het commerciële potentieel en het beoogde marktcorrigerende effect 

door de subsidie? 
 Heeft je uitgeverij vroeger al productiesubsidies ontvangen? Als dat het geval is: hoe werden ze 

ingezet?   
 Wat is het totale beschikbare subsidiebudget voor deze regeling? 
 In welke mate draagt deze publicatie bij aan de verscheidenheid en de diversiteit van het literaire 

landschap in Vlaanderen, over verschillende genres heen? 

https://www.literatuurvlaanderen.be/adviescommissies-genres


 

 

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.  

 

De commissies kunnen ook andere criteria in overweging nemen als ze vinden dat die van belang zijn 
om een zorgvuldige beslissing te kunnen nemen. 

7 HOE WORDT HET BEDRAG VAN JE SUBSIDIE BEPAALD? 

De adviescommissies geven een advies aan het Beslissingscollege. Dat college stuurt een besluit 
naar je uitgeverij. In het besluit staat waarom je de subsidie al dan niet krijgt. Als je subsidie krijgt, 
dan vermeldt de brief ook het toegekende subsidiebedrag. Je krijgt het besluit normaal binnen de 
twee maanden na de indiendatum.  

8 WANNEER STAAT DE SUBSIDIE OP JE REKENING? 

Literatuur Vlaanderen betaalt de subsidie nadat je volgende documenten hebt bezorgd:  

 de bewijsexemplaren van de publicatie; 
 de facturen die de directe productiekosten en andere kosten bewijzen. 

In sommige gevallen kan Literatuur Vlaanderen vóór publicatie een voorschot van maximaal 50% 
betalen. Als je een beroep wilt doen op deze mogelijkheid, dien je een gemotiveerd verzoek in. 

9 WELKE VERPLICHTINGEN HEB JE? 

 Vermeld Literatuur Vlaanderen als subsidiegever in de uitgave waarvoor je subsidie krijgt: 
- Vermeld ‘uitgegeven met productiesteun van Literatuur Vlaanderen’. 
- Neem het logo op. Dat vind je op www.literatuurvlaanderen.be.  

 Bezorg na publicatie zo snel mogelijk twee exemplaren aan Literatuur Vlaanderen.  
 Je mag de uitgave binnen het jaar na verschijning niet in prijs verlagen of in uitverkoop zetten. 
 Als het boek uitverkocht is, moet levering via print on demand (POD) of e-boek gegarandeerd 

worden. Voor geïllustreerde boeken en strips is beschikbaarheid als e-boek of via POD geen 
absolute vereiste, maar de publicatie moet alleszins beschikbaar gehouden worden als pdf. 

Zijn er belangrijke wijzigingen in je dossier? Meld dat zo snel mogelijk aan Literatuur Vlaanderen. 

Grote wijzigingen kunnen invloed hebben op de subsidie. 

10 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 
onredelijkheid of onrechtvaardigheid. 

11 BEZWAARPROCEDURE 

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 info@literatuurvlaanderen.be ter attentie van de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen. 
Je kunt vragen of je voor deze commissie  kunt verschijnen.  

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. 
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