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PROJECTBEURZEN LITERAIR VERTALERS 

Subsidiereglement 2019 

 

 

 

1 WAT IS EEN PROJECTBEURS? 

Een projectbeurs is een subsidie voor literair vertalers die hen betere kansen moet bieden om hun literaire 
werkzaamheden te realiseren. De literair vertaler kan een aanvraag indienen voor de vertaling van 
vreemdtalige literaire werken in het Nederlands met het oog op een publicatie in boekvorm of de opvoering 
door een regulier toneelgezelschap. De subsidie wordt uitgedrukt in een geldbedrag. 

2 WIE KOMT IN AANMERKING? 

 WELKE VERTALERS? 

Vertalers met een woonplaats in België komen in aanmerking voor een projectbeurs als zij:  

 ten minste twee literaire vertalingen in het Nederlands in boekvorm gepubliceerd hebben bij een 
reguliere uitgeverij1 (proza, poëzie, essay, non-fictie, theater, kinder- en jeugdliteratuur of strips) 
OF 

 ten minste twee toneelteksten in het Nederlands hebben vertaald, die zijn opgevoerd door een regulier 
theatergezelschap2. 

Deze vertalingen moeten verschenen of opgevoerd zijn vóór 1 februari 2019, 1 juli 2019 of 15 september 
2019 (afhankelijk van de aanvraagronde). 

Volgende werken/activiteiten komen nietnietnietniet in aanmerking: 

 indirecte vertalingen, d.w.z. vertalingen die niet rechtstreeks zijn gemaakt uit de taal waarin het 
oorspronkelijke werk is geschreven (verder steeds brontaal en brontekst genoemd); 

 boekpublicaties die niet in de reguliere boekhandel verkrijgbaar zijn; 
 uitgaven in eigen beheer; 
 gelegenheidsuitgaven met een selectieve verspreiding; 
 bibliofiele uitgaven of uitgaven met een beperkte oplage (minder dan 500 exemplaren); 
 publicaties van geringe omvang (indicatief: voor poëziebundels: minder dan 20 bladzijden, voor proza, 

essay en non-fictie: minder dan 20.000 woorden, voor kinderboeken: minder dan 7.000 woorden, voor 
theater: minder dan 6.000 woorden); 

 redactiewerk; 
 samenstellen van bloemlezingen of verzamelbundels met werk van meerdere vertalers; 

                                                                 

1111     De uitgeverij(en) van de gerealiseerde publicaties moeten aan minimumvoorwaarden voldoen. Daarbij wordt zowel gekeken 
naar de relatie tussen uitgeverij en boekhandel als naar de relatie tussen uitgeverij en auteur/vertaler. De voorgestelde 
publicaties hebben een ISBN-nummer. en zijn opgenomen in Boekenbank en CB Online. De uitgeverij verzorgt een aanbieding 
aan de boekhandel en hanteert de gebruikelijke leveringsvoorwaarden. Om deze voorwaarden te toetsen, kan Literatuur 
Vlaanderen informatie inwinnen bij de Vereniging Vlaamse Boekverkopers. 

Voor de desbetreffende uitgaven bestaat bovendien een vertaalcontract tussen uitgeverij en vertaler dat voldoet aan de eisen 
van het ‘Modelcontract voor de uitgave van de vertaling van een literair werk’, opgesteld door de GAU en de Nederlandse 
Auteursbond. Er wordt aan de vertaler een redelijk en gangbaar vertaaltarief betaald (in 2018 zijn de richttarieven: 6,5 eurocent 
per te vertalen woord voor proza en non-fictie, 2,29 euro per regel voor poëzie met een minimum van 40,19 euro per gedicht. 
Voor de richttarieven 2019: zie www.auteursbond.nl). De vertaler wordt door de uitgever redactioneel begeleid. Titels waarvoor 
de vertaler tegen betaling zelf in de productie-, promotie- of distributiekosten participeert of waarvan de vertaler een bepaald 
aantal exemplaren afneemt, komen niet in aanmerking. 

2222    Hieronder wordt verstaan: Nederlandstalige teksten die opgevoerd zijn door organisaties die projectsubsidies of 
werkingssubsidies ontvingen/ontvangen in het kader van het Kunstendecreet (Kunstendecreet 2 april 2004 en/of 
Kunstendecreet 4 december 2013). 
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 vertaalopdrachten voor theaterstukken waarvan de vertaling gehonoreerd wordt door de Afdeling 
Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap of door 
het Nederlandse Ministerie van OC&W; 

 de vertaling van academisch en wetenschappelijk werk, studie- en leerboeken enzovoort die niet voor 
een algemeen publiek geschreven zijn; 

 de vertaling van kunst- en fotoboeken waarbij het tekstgedeelte op een dusdanige manier 
ondergeschikt is aan het beeldgedeelte dat het verwaarloosbaar wordt; 

 de vertaling van ‘how to’-boeken: boeken die uitleggen hoe je een bepaalde activiteit goed moet 
uitvoeren (bijvoorbeeld kookboeken, naaiboeken, breiboeken, hobbyboeken, dieetboeken of reisgidsen; 
de opsomming is niet exhaustief). 

Literatuur Vlaanderen heeft een samenwerkingsverband met het Nederlands Letterenfonds. Ook het 
Nederlands Letterenfonds heeft een subsidieregeling voor literair vertalers. Vertalers met een woonplaats 
in Nederland moeten hun aanvraag indienen bij het Nederlands Letterenfonds. Een aanvraag voor een 
projectwerkbeurs voor literair vertalers (Nederlands Letterenfonds) dan wel een projectbeurs voor 
vertalers (Literatuur Vlaanderen) kan eenmalig en uitsluitend bij één van beide fondsen ingediend worden, 
ongeacht wanneer de aanvraag ingediend wordt/werd. Een tweede aanvraag van dezelfde vertaler voor 
hetzelfde vertaalproject wordt afgewezen. 

Informatie over de subsidieregelingen van het Nederlands Letterenfonds is te vinden op 
www.letterenfonds.nl. 

 VOOR WELKE VERTAALPROJECTEN KAN EEN BEURS AANGEVRAAGD WORDEN? 

Een projectbeurs is strikt verbonden aan een vertaalproject dat leidt tot een boekpublicatie of tot de 
opvoering van een toneelstuk. Een aanvrager kan per aanvraagronde meerdere projecten voorstellen. De 
vertaling mag pas in boekvorm verschijnen of opgevoerd worden nadat de subsidiebeslissing over de 
aanvraag bekend gemaakt wordt; vertalingen voor dossiers ingediend op 1 februari mogen verschijnen na 1 
mei; vertalingen voor dossiers ingediend op 1 juli mogen verschijnen na 1 oktober; vertalingen voor dossiers 
ingediend op 15 september mogen verschijnen na 15 december. Voor een project kan slechts éénmaal een 
aanvraag ingediend worden. Als de timing van de deadlines een probleem zou opleveren voor een 
specifieke subsidieaanvraag, dan kan de vertaler contact opnemen met Literatuur Vlaanderen, zodat er een 
oplossing gevonden kan worden. 

Voor de voorgestelde vertaalprojecten gelden dezelfde formele criteria als deze om voor een projectbeurs 
in aanmerking te komen (zie hierboven). 

3 AANVRAAGPROCEDURE 

 DEADLINE 

Projectbeurzen kunnen driemaal per jaar aangevraagd worden. De uiterste indiendata zijn 1 februari1 februari1 februari1 februari, 1 juli 1 juli 1 juli 1 juli 
en 15 september 201915 september 201915 september 201915 september 2019. De poststempel geldt als bewijs. 

 SAMENSTELLING AANVRAAGDOSSIER 

Het volledige dossier bevat een volledig ingevuld aanvraagformulier, een projectformulier (per gepland 
project), een inkomensverklaring en bijkomende documenten (zie verder). De formulieren zijn beschikbaar 
als download op de website van Literatuur Vlaanderen. 

De vertaler vermeldt in afzafzafzafzonderlijke getypte bijlagen onderlijke getypte bijlagen onderlijke getypte bijlagen onderlijke getypte bijlagen aanvullende gegevens. 
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INFORMATIEVE FORMULIEREN LITERATUUR VLAANDEREN 

AanvraagformulierAanvraagformulierAanvraagformulierAanvraagformulier: personalia van de vertaler Zes exemplaren 

Projectformulier: Projectformulier: Projectformulier: Projectformulier: gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde 
vertaalprojecten 

Eén formulier per project, in 
zes exemplaren 

Inkomensverklaring: Inkomensverklaring: Inkomensverklaring: Inkomensverklaring: uitsluitend voor gebruik door Literatuur 
Vlaanderen    

Eén exemplaar 

    

PERSOONLIJKE BIJLAGEN (BIJKOMENDE DOCUMENTEN) 

Vertaalcontract Vertaalcontract Vertaalcontract Vertaalcontract met de uitgever van de vertaling of met het 
opdrachtgevende theatergezelschap; intentieverklaringen worden niet 
aanvaard3.    

Eén kopie per project 

BrontekstBrontekstBrontekstBrontekst4444    van het te vertalen project    Eén exemplaar 

Kopie Kopie Kopie Kopie van 20 blz. uit de brontekst, met inbegrip van het fragment dat 
bij deze aanvraag wordt gevoegd (bij duovertalingen 20 blz. uit het stuk 
dat de aanvrager gaat vertalen) 

Eén exemplaar 

Inhoudelijke toelichting per project Inhoudelijke toelichting per project Inhoudelijke toelichting per project Inhoudelijke toelichting per project met informatie over (het literaire 
belang van) de brontekst en de auteur ervan, en de stijl van de 
brontekst. De vertaler motiveert de keuze om deze vertaling te maken 
en licht eventuele verwachte vertaalmoeilijkheden toe. 

De vertaler benoemt en motiveert de gekozen vertaalstrategievertaalstrategievertaalstrategievertaalstrategie. 
Vertalers die samenwerken met een of meer andere vertalers 
beschrijven ook de werkwijze, de werkverdeling en de meerwaarde van 
de samenwerking. Bij bloemlezingen of selecties lichten ze het 
selectiecriterium beknopt toe. 

In te dienen per project, 
telkens in zes exemplaren 

Vertaling van een fragment Vertaling van een fragment Vertaling van een fragment Vertaling van een fragment plus het daarbij horende fragment uit de 
brontekst van 1 blz. proza, essay en non-fictie of 3 blz. poëzie, theater, 
(geïllustreerde) kinderboeken en strips per voorgesteld project. De 
vertaler geeft een toelichting bij de vertaling van het fragment (keuze 
van het fragment, vertaalproblemen en (mogelijke) oplossingen, 
gemaakte vertaalkeuzes, vertaalstrategie). 

In te dienen per project, 
telkens in zes exemplaren 

Bibliografie Bibliografie Bibliografie Bibliografie met publicaties van de (voornaamste) vertalingen uit de 
periode 2014-2019, met vermelding van: auteur, titel, uitgeverij, jaar 
van uitgave, brontaal en genre (voor theaterteksten: het 
toneelgezelschap, plaats en jaar van opvoering), eventueel aangevuld 
met andere relevante informatie met betrekking tot vertalen (studies, 
bijscholingen, vertaalprijzen, eerder ontvangen subsidies, etc.).    

Zes exemplaren 

Voortgangsrapport Voortgangsrapport Voortgangsrapport Voortgangsrapport (indien van toepassing):    Vertalers die in 2016, 2017 
of 2018 een projectbeurs ontvingen van Literatuur Vlaanderen 
beschrijven de voortgang van de ingediende projecten. Omvang: max. 1 
blz. 

Zes exemplaren 

    

OPTIONELE BIJLAGEN 

Recensies of artikels Recensies of artikels Recensies of artikels Recensies of artikels over de brontekst (max. 5 blz. per project). In te dienen per project, 
telkens in zes exemplaren 

    
    

                                                                 
3333 Om in aanmerking te kunnen komen voor een projectbeurs moet er een vertaalcontract afgesloten zijn volgens de 
voorwaarden vermeld in voetnoot 1. Bij omvangrijke poëzie-uitgaven (bijv. verzamelde werken) en vertalingen van verhalende 
epiek, kan uitzonderlijk een royaltycontract worden toegestaan. Literatuur Vlaanderen verwacht echter dat de uitgever de 
vertaler vergoedt met een niet-terugvorderbaar voorschot op een royalty waarvan het percentage aansluit bij het 
auteurscontract. 

4444     Mocht dit problemen opleveren, dan neemt de aanvrager contact op met Literatuur Vlaanderen. In principe stuurt Literatuur 
Vlaanderen het met de aanvraag meegezonden exemplaar, zowel bij toekenning als bij afwijzing van een subsidie, niet aan de 
vertaler terug. Er wordt van uitgegaan dat de vertaler er afstand van heeft gedaan ten behoeve van Literatuur Vlaanderen. 
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Vertalers die voor het eerst een projectbeurs voor literair vertalers aanvragen en voordien geen 
stimuleringssubsidies voor literair vertalers bij Literatuur Vlaanderen aanvroegen, moeten bij hun eerste 
projectbeursaanvraag twee literaire vertalingen bezorgen, samen met 20 blz. uit het midden van de brontekst. 
De kwaliteit van die vertalingen zal getoetst worden door een externe beoordelaar. 

 
BELANGRIJK: Onvolledige dossiers zijn niet ontvankelijk. Aanvraagdossiers die na de uiterste indiendatum 
verstuurd zijn, worden in de volgende aanvraagronde behandeld, op voorwaarde dat de publicatiedatum van 
de vertaling dit toelaat. 

4 BEOORDELINGSCRITERIA 

Volgende criteria gelden bij de beoordeling van de aanvraag: 

 de te verwachten kwaliteit van de vertaling. Dit is het hoofdcriterium. Hiervoor steunt de 
adviescommissie op beoordelingen van eerder gepubliceerde of opgevoerde vertalingen, die ze vraagt 
aan externe deskundigen. Daartoe kan ze bij de aanvrager de brontekst opvragen. Ook de 
meegestuurde vertaling van het fragment speelt een rol in de beoordeling van de te verwachten 
kwaliteit. 

 de relatie tussen vertaling en brontekst. Deze is bepalend voor de kwaliteit van een vertaling. (Hoe gaat 
de vertaler om met stijl en toon, betekenis, woordgebruik, taalvariaties? Zijn er toevoegingen of 
weglatingen in de vertaling?) Ook wordt gekeken of de vertaling als een zelfstandige Nederlandse tekst 
kan functioneren. Welke vertaalstrategie heeft de vertaler gehanteerd en is hij trouw aan die strategie? 

 de literaire kwaliteit5 van de brontekst, het belang van de te vertalen auteur en de betekenis van de 
vertaling voor het Nederlandstalige lezerspubliek; 

 de haalbaarheid van het werkplan en de projecten; 
 de moeilijkheidsgraad van de brontekst; 

de mate waarin de aanvrager eventuele vroegere vertaalwerkplannen heeft gerealiseerd; 
 andere literaire en vertaalkundige criteria die naar het oordeel van de adviescommissie en het 

Beslissingscollege van belang zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.  

5 VASTSTELLING EN UITBETALING VAN DE WERKBEURSBEDRAGEN 

De adviescommissie Vertalingen in het Nederlands brengt advies uit over de ingediende dossiers bij het 
Beslissingscollege, dat zijn besluit schriftelijk meedeelt aan de aanvrager. Deze mededeling gebeurt in 
principe binnen de drie maanden na de uiterste indiendatum en gaat vergezeld van een algemene 
toelichting. De vertaler kan binnen de 30 dagen na mededeling van de beslissing een individuele motivering 
opvragen. 

Het toegekende subsidiebedrag wordt uitgedrukt in een geldbedrag. Een vertaalproject kan over meerdere 
jaren gespreid worden, naar gelang de omvang en het voorziene werkplan. Het literaire belang en de 
moeilijkheidsgraad van de brontekst, en ook de kwaliteit van eerder gepubliceerde vertalingen van de 
aanvrager, spelen mee bij de bepaling van de hoogte van de projectbeurs. Het literaire genre en de omvang 
van de brontekst worden bijkomend in aanmerking genomen. Na toekenning van een projectbeurs wordt 
een kopie van het aanslagbiljet inkomen 2017 (aanslagjaar 2018) opgevraagd, en indien van toepassing 

                                                                 
5555    Voor proza en kinder- en jeugdliteratuur wordt de literaire kwaliteit beoordeeld op elementen als stijl, compositie, taalgebruik, 
karaktertekening, inventiviteit, spanning, thematiek en verteltechniek. 

Voor (epische) poëzie wordt de literaire kwaliteit bepaald aan de hand van kenmerken zoals taalbehandeling, thematiek en 
motieven, versificatie, compositie, beeldspraak, ritme, zeggingskracht en stijl.  

Voor het genre essayistiek wordt de kwaliteit van het werk voornamelijk bepaald aan de hand van kenmerken zoals invalshoek 
en thematiek, taalbehandeling, inventiviteit, opbouw (structuur) en diepgang, zeggings- en overtuigingskracht (het gebruik van 
retorische procedés), de literaire kwaliteit en de schrijfstijl en het documentaire aspect. 

Voor non-fictie wordt de kwaliteit van het werk bepaald aan de hand van stijl, taalgebruik en narratieve en/of retorische 
technieken (zoals compositie, karaktertekening, inventiviteit, en verteltechniek), de grondigheid, diepgang en structuur waarmee 
de auteur de kennis over het onderwerp aanbrengt. 

Voor toneelliteratuur wordt de kwaliteit van het werk bepaald aan de hand van de literaire kwaliteit en de schrijfstijl (los van de 
opvoeringsgeschiedenis van de teksten), ritme en structuur, personagetekening, dramaturgie, invalshoek en thematiek, 
inventiviteit en diepgang, poëtische kracht en gelaagdheid, het potentieel van de tekst als ‘partituur’ van een voorstelling evenals 
andere aspecten die van belang zijn bij de literaire beoordeling van de toneelliteratuur als genre. 
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aanvullende gegevens over ontvangen honoraria en inkomsten via vennootschappen. Deze documenten 
dienen om het uit te betalen beursbedrag te bepalen, rekening houdend met de individuele inkomensgrens 
(cf. het berekeningsschema individueel netto-belastbaar inkomen). Bij de uitbetaling kan een vertaler-
auteur op jaarbasis maximaal 20.800 euro ontvangen aan werk- en projectbeurzen, rekening houdend met 
deze inkomensgrens. 

 BELASTINGVRIJSTELLING VOOR RIJKSINGEZETENEN 

Literatuur Vlaanderen is opgenomen in de lijst van instellingen erkend voor het toekennen van 
belastingvrije prijzen en subsidies, en dit met ingang van 1 januari 2004 (KB 28.02.2005, BS 08.03.2005). De 
vrijstelling geldt voor rijksingezetenen die een werkbeurs (strip)auteur, projectbeurs vertaler, 
stimuleringsbeurs auteur of stimuleringssubsidie vertaler ontvangen. Voor subsidies toegekend aan niet-
rijksingezetenen geldt onveranderd de fiscale regelgeving van het land van verblijf. 

 INDIVIDUELE INKOMENSGRENS 

Voor deze subsidieregeling geldt een individuele inkomensgrens van 40.800 euro in het aanslagjaar 2018 
(inkomen 2017, bepaald volgens het berekeningsschema als bijlage bij dit reglement). Boven een 
individueel netto-belastbaar jaarinkomen van 40.800 euro kan geen subsidie worden uitgekeerd. De 
honoraria – al dan niet bevrijdend belast als roerende inkomsten – die een vertaler ontvangt voor zijn of 
haar literaire arbeid, worden meegerekend voor het bepalen van de inkomensgrens (vertaalhonorarium 
en/of royalty’s van een uitgeverij enz.), eventuele toegekende werkbeurzen en schrijfsubsidies van andere 
overheden niet. Dit betekent dat eventuele in 2017 uitgekeerde projectbeurzen die in het netto-belastbaar 
inkomen van 2017 zijn opgenomen terug van het inkomen worden afgetrokken voor de bepaling van de 
inkomensgrens. 
 
De uitbetaalde subsidie kan nooit meer zijn dan het verschil tussen de inkomensgrens (40.800 euro) en het 
netto-belastbaar inkomen van de aanvrager in 2017, met een maximum van 20.800 euro. Als er bijvoorbeeld 
een projectbeurs van 15.600 euro toegekend wordt en het netto-belastbaar individueel inkomen 2017 
26.800 euro bedroeg, dan kan de uit te betalen subsidie maximum 14.000 euro bedragen (40.800 euro min 
26.800 euro). Het berekeningsschema is een hulpinstrument voor de aanvrager om het netto-belastbaar 
jaarinkomen te berekenen. Het moet niet met de aanvraag meegestuurd worden. 

 VERWACHTE INKOMENSWIJZIGING 2019 

Als het inkomen van 2019 naar verwachting lager zal liggen dan het netto-belastbaar inkomen van 2017 
(bijvoorbeeld omdat de vertaler zijn of haar beroepsbezigheden herschikte om zich beter op zijn of haar 
literair werk te kunnen toeleggen, of omdat de vertaler werkloos werd), dan wordt daarmee rekening 
gehouden bij de uitbetaling, mits voorlegging van een verklaring met de nodige bewijsstukken. Literatuur 
Vlaanderen zal achteraf controle uitoefenen op het werkelijke netto-belastbaar inkomen van 2019 van de 
aanvrager en zal zo nodig overgaan tot terugvordering van het te veel betaalde bedrag. 

 STRIKT VERTROUWELIJK 

De documenten in verband met het inkomen worden strikt vertrouwelijk behandeld: ze worden niet 
voorgelegd aan de adviescommissie noch aan het Beslissingscollege. De inkomensverklaring staat los van 
het advies en wordt enkel door Literatuur Vlaanderen gebruikt om het werkelijk uit te keren bedrag te 
berekenen op basis van het door het Beslissingscollege toegekende bedrag. 

 REGELING BIJ OVERLIJDEN 

Projectbeurzen zijn persoonlijk en kunnen niet aangevraagd worden door erfgenamen van de vertaler. Een 
al uitgekeerde projectbeurs wordt bij overlijden niet teruggevorderd. 
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Literatuur Vlaanderen is een onderdeel van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). De interne werking van 
het VFL 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.  

6 SUBSIDIEVERPLICHTINGEN 

De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan de 
bevoegde adviescommissie redelijkerwijs tot een besluit kan komen. 

 De vertaler moet de projectbeurs gebruiken voor de in de aanvraag omschreven vertaalprojecten. 
Wanneer een vertaalproject niet kan doorgaan, vervalt de aanspraak op de projectbeurs. De vertaler 
licht Literatuur Vlaanderen daar meteen over in. 

 Ook wanneer de vertaling wordt uitgesteld moet Literatuur Vlaanderen tijdig ingelicht worden. 

In de gepubliceerde boeken en dichtbundels waarvoor de vertaler een projectbeurs van Literatuur 
Vlaanderen ontving, moet Literatuur Vlaanderen als subsidiegever worden vermeld, samen met het logo (te 
vinden op www.literatuurvlaanderen.be). De vertaler brengt de uitgever hiervan zo snel mogelijk op de 
hoogte. Zodra het werk verschijnt, bezorgt hij/zij twee exemplaren aan Literatuur Vlaanderen. 

Bij de opvoering van een theatertekst gerealiseerd met een projectbeurs wordt Literatuur Vlaanderen op de 
affiche en in de folder als subsidiegever vermeld, samen met het logo (te vinden op 
www.literatuurvlaanderen.be). De auteur brengt het gezelschap hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. 
Zodra de tekst in première gaat, bezorgt hij/zij twee exemplaren van de vertaling aan Literatuur 
Vlaanderen. 

7 HARDHEIDSCLAUSULE 

Als de toepassing van deze regeling, gezien de hoofddoelstellingen van deze regeling leidt tot 
onbillijkheden of onrechtvaardigheden, dan kan het dagelijks bestuur van Literatuur Vlaanderen besluiten 
om af te wijken van datgene wat onder hoofdstukken 2 en 3 van dit reglement bepaald werd. 

8 BEZWAARPROCEDURE 

Aanvragers die een nadere motivering nadere motivering nadere motivering nadere motivering wensen van het over hun aanvraag genomen besluit, kunnen 
Literatuur Vlaanderen daar binnen de 30 dagen na datum van de mededelingsbrief schriftelijk om vragen. 
De nadere motivering wordt dan binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek opgestuurd. 

Als reactie op de nadere motivering van het besluit van het Beslissingscollege kan de aanvrager binnen de 
30 dagen na mededeling van de nadere motivering 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 opgevraagd worden bij Literatuur Vlaanderen. 

 

 

 


