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STIMULERINGSSUBSIDIE VOOR 

BEGINNENDE LITERAIR VERTALERS 

Subsidiereglement 2019 

 

 

 

1 WAT IS EEN STIMULERINGSSUBSIDIE? 

Literatuur Vlaanderen voert een aanmoedigingsbeleid voor beginnende Vlaamse literair vertalers. Hierbij 
wil Literatuur Vlaanderen inspelen op de specifieke positie van deze vertalers in het literaire veld. Dit 
houdt onder meer een langer aanlooptraject in, een ondersteuning via mentoraatprojecten en de 
aanmoediging van duovertalingen. 

Een stimuleringssubsidie bedraagt maximaal 5.000 euro. De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan de 
kwaliteit van de gerealiseerde vertaling in relatie tot de vertaalinspanning (waarbij de kwaliteit van de 
brontekst, het genre, de moeilijkheidsgraad en de omvang van het gerealiseerde vertaalproject in rekening 
worden gebracht). 

2 WIE KOMT IN AANMERKING? 

 WELKE VERTALERS? 

Beginnende literair vertalers met een woonplaats in België kunnen een stimuleringssubsidie aanvragen 
nadat ze hun eerste literaire vertaling(en) hebben gepubliceerd. De gepubliceerde literaire vertaling(en) 
kan/kunnen zowel in boekvorm als in de vorm van bijdragen in cultureel-literaire tijdschriften en/of 
verzamelbundels verschenen zijn. Ook de vertaling van een strip en van non-fictiewerk1111    komt in 
aanmerking. Ook niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen van theaterteksten, opgevoerd door een 
professioneel theatergezelschap, komen in aanmerking. Deze subsidie moet de vertaler de financiële 
slagkracht en extra motivatie geven om zich verder te bekwamen in het vak van het literair vertalen en zo 
zijn/haar positie op de literaire uitgeversmarkt te versterken. 
 
Literatuur Vlaanderen heeft een samenwerkingsverband met het Nederlands Letterenfonds. Vertalers met 
een woonplaats in Nederland moeten hun aanvraag indienen bij het Nederlands Letterenfonds. Ook het 
Nederlands Letterenfonds heeft een subsidieregeling voor (beginnende) literair vertalers. Een aanvraag 
voor een projectwerkbeurs voor literair vertalers (Nederlands Letterenfonds) dan wel een 
stimuleringssubsidie voor beginnende literair vertalers (Literatuur Vlaanderen) kan éénmalig en uitsluitend 
bij één van beide organisaties worden ingediend. 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. 

 AANTAL AANVRAGEN VOOR EEN STIMULERINGSSUBSIDIE 

Een stimuleringssubsidie kan maximaal vier keer worden aangevraagd en toegekend (ook als een vertaler 
uit meerdere brontalen vertaalt): tweemaal voor vertalingen in cultureel-literaire tijdschriften en/of in 
verzamelbundels en tweemaal voor vertalingen in boekvorm en/of voor theateropvoeringen. Als in het 

                                                                 

1111     De volgende non-fictiewerken komen niet in aanmerking voor een vertaalsubsidie: 

 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). 
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verleden al een aanvraag voor een stimuleringssubsidie in boekvorm is toegekend kunnen verder geen 
aanvragen voor vertalingen in tijdschriften of verzamelbundels aangevraagd worden. 

Bij vertalingen in cultureel-literaire tijdschriften of in verzamelbundels moeten er per aanvraag minstens 2 
publicaties verschenen zijn met een minimum van 6.000 woorden in totaal. Deze vertalingen moeten 
verschenen zijn in de periode die in 2019 loopt van 1 januari 2017 tot respectievelijk 1 februari, 1 juli of 15 
september 2019. 

Bij vertalingen in boekvorm (verschenen bij een reguliere uitgeverij) hebben publicaties indicatief een 
minimale omvang: voor proza, essay en literaire non-fictie ten minste 20.000 woorden, voor poëzie ten 
minste 20 bladzijden, voor kinder- en jeugdboeken ten minste 7.000 woorden. 

Als vertalers al minimaal twee titels in boekvorm op hun naam hebben staan, dan komen ze in aanmerking 
voor een projectbeurs, ook als ze voor het eerst titels uit een andere brontaal vertalen. 

Enkel vertalingen die rechtstreeks uit de brontaal zijn gemaakt komen in aanmerking voor subsidie. 
Vertalingen die via tussentalen tot stand zijn gekomen, zijn van deze regeling uitgesloten. 

Vertalers die in het verleden op formele of inhoudelijke gronden werden afgewezen voor een 
stimuleringssubsidie, kunnen pas opnieuw aanvragen als er sinds de afwijzing nieuw vertaald werk is 
gepubliceerd. 

 CRITERIA WAARAAN DE UITGEVERIJ/HET THEATERGEZELSCHAP/HET TIJDSCHRIFT MOET 

VOLDOEN 

Vertalingen in boekvorm moeten gepubliceerd zijn bij een reguliere uitgeverij en niet in eigen beheer, bij 
een self-publishingbedrijf, een printing-on-demand-aanbieder, een drukkerij of niet-reguliere uitgeverij. 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. 

Ook tijdschriften moeten aan een aantal criteria voldoen. Daarbij wordt onder meer gelet op redactioneel 
beleid, uitgever, oplage en verspreiding). 

Voor ongepubliceerde vertalingen van toneelteksten kan ook subsidie aangevraagd worden, op voorwaarde 
dat de tekst door een regulier theatergezelschap opgevoerd is. (Graag de speellijst toevoegen.) 

De publicatie in boekvorm moet in een oplage van minstens 500 exemplaren verschenen zijn. 
Gelegenheidsuitgaven, herdrukken en bewerkingen (behalve als deze als voldoende oorspronkelijk worden 
beoordeeld) komen niet in aanmerking. 

 VERGOEDINGEN VOOR VERTALINGEN 

De vertaler moet voor de vertaling een redelijk honorarium hebben ontvangen. Als de vertaling voor een 
Nederlandse uitgever gemaakt werd, dan moet er een contract afgesloten zijn dat voldoet aan de eisen van 
het ‘Modelcontract voor de uitgave van de vertaling van een literair werk’ van de GAU/Auteursbond. Voor 
vertalingen bij Vlaamse uitgeverijen moet een vergelijkbaar contract zijn afgesloten. Voor contracten die in 
2017 en 2018 afgesloten zijn, is voor proza en non-fictie 6,5 eurocent per te vertalen woord gangbaar; voor 
de vertaling van poëzie 2,29 euro per regel met een minimum van 40,19 euro per gedicht. Voor contracten 
die in 2019 worden afgesloten: zie www.auteursbond.nl. 

Voor publicaties in literair-culturele tijdschriften gelden dezelfde tarieven. Voor vertalingen van 
toneelteksten geldt het modelcontract tussen de Nederlandse Auteursbond en de Vereniging voor 
Nederlandse toneelgezelschappen. Voor toneelteksten voor Vlaamse gezelschappen moet een vergelijkbaar 
contract afgesloten zijn. 
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3 AANVRAAGPROCEDURE 

 DEADLINE 

Een beginnende vertaler kan drie keer per jaar een aanvraag indienen. In 2019 zijn de uiterste indiendata 
voor aanvragen voor een stimuleringssubsidie 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. Laattijdige aanvragen zijn onontvankelijk. 

 SAMENSTELLING AANVRAAGDOSSIER 

Om een zorgvuldige beoordeling van de aanvraag mogelijk te maken, verstrekt de vertaler de volgende 
gegevens: 
 
BIJ LITERAIRE VERTALINGEN IN BOEKVORM/THEATERTEKSTEN 

3 exemplaren van de debuutvertaling 

1 kopie van het contract met de uitgever of het toneelgezelschap 

2 kopieën van 20 pagina’s uit het midden van de brontekst (bij duovertalingen: 20 blz. uit het stuk van de 
brontekst dat de aanvrager vertaald heeft) 

6 exemplaren van het aanvraagformulier 

6 exemplaren van een bladzijde uit de vertaling en het overeenstemmende fragment uit de brontekst. De 
vertaler geeft een toelichting bij de vertaling van het fragment (keuze van het fragment, gehanteerde 
vertaalstrategie, vertaalproblemen in het fragment en gekozen oplossingen). 

 
BIJ LITERAIRE VERTALINGEN IN LITERAIR-CULTURELE TIJDSCHRIFTEN 

3 exemplaren van de debuutvertaling 

1 kopie van bewijs van betaling(en) 

2 kopieën van de gehele brontekst 

6 exemplaren van het aanvraagformulier 

6 exemplaren van een bladzijde uit elk vertaald artikel en het overeenstemmend fragment uit de 
brontekst. De vertaler geeft een toelichting bij de vertaling van het fragment (keuze van het fragment, 
gehanteerde vertaalstrategie, vertaalproblemen in het fragment en gekozen oplossingen). 

Het aanvraagdossier (formulier, boeken en bijlagen) moet volledig, gedateerd en ondertekend opgestuurd 
worden. 

De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking. Literatuur 
Vlaanderen kan indien nodig aanvullende informatie opvragen. Als de informatie onvolledig is en dat – na 
uitnodiging tot aanvulling – blijft, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 

In principe worden de beoordelingsexemplaren en de brontekst, zowel bij een positief als een negatief 
besluit, niet aan de vertaler teruggezonden en wordt ervan uitgegaan dat er afstand van is gedaan. 
Publicaties die om formele redenen niet in behandeling genomen worden, kunnen wel teruggestuurd 
worden, als de aanvrager daar uitdrukkelijk om vraagt binnen een maand na berichtgeving van dat besluit. 

4 BEOORDELINGSCRITERIA 

De aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie Vertalingen in het Nederlands. De 
adviescommissie beoordeelt de aanvraag op basis van:  

 de kwaliteit van de voor subsidie voorgelegde vertaling(en); 
 de literaire kwaliteit en moeilijkheidsgraad van de brontekst(en); 
 informatie over eventuele toekomstige literaire vertaalprojecten; 
 andere literaire en vertaalkundige criteria die van belang kunnen zijn voor het nemen van een 

zorgvuldige beslissing. 
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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.  

De adviescommissie kan voor haar beoordeling van het dossier een beroep doen op externe adviseurs om 
de vertaalkwaliteit van de ingestuurde vertalingen en de literaire kwaliteit van de brontekst te laten 
beoordelen. 

De kwaliteit van de vertaling staat bij de advisering voorop. Hierbij wordt gekeken of de vertaling als geheel 
en in details verantwoord en consequent is met betrekking tot de betekenis en de stijl, de registers en het 
woordgebruik, en of de vertaling als een zelfstandige Nederlandse tekst te waarderen is. Als de literaire 
kwaliteit of de vertaalkwaliteit onvoldoende wordt bevonden, dan komt de vertaling niet in aanmerking 
voor een stimuleringssubsidie. 
 
Na bespreking en onderlinge vergelijking van de aanvragen brengt de adviescommissie Vertalingen in het 
Nederlands binnen het beschikbare budget per aanvraag een eindadvies uit aan het Beslissingscollege van 
Literatuur Vlaanderen. Het Beslissingscollege deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de aanvrager. 

5 VASTSTELLING EN UITBETALING VAN DE WERKBEURSBEDRAGEN 

Literatuur Vlaanderen streeft ernaar om de definitieve beslissing door het Beslissingscollege binnen de drie 
maanden na de indiendatum schriftelijk bekend te maken. Een inhoudelijke motivering van het besluit 
wordt automatisch verstrekt. 

 UITBETALING VAN DE SUBSIDIE 

Het toegekende bedrag wordt overgeschreven op de door de aanvrager op het aanvraagformulier 
opgegeven bankrekening. Voor deze regeling geldt geen inkomensgrens. 

Als de aanvrager in de loop van de aanvraagprocedure overlijdt, kunnen erfgenamen geen aanspraak maken 
op uitbetaling van een stimuleringssubsidie. Als de stimuleringssubsidie al is uitbetaald, dan wordt de 
subsidie bij overlijden niet teruggevorderd. 

 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 voor beginnende literair vertalers ontvangen. Voor 
subsidies toegekend aan niet-rijksingezetenen geldt onveranderd de fiscale regelgeving van het land van 
verblijf. 

6 NADERE MOTIVERING EN BEZWAARPROCEDURE 

Als reactie op het inhoudelijk gemotiveerde besluit van het Beslissingscollege kan de aanvrager binnen de 
30 dagen na mededeling dit besluit per brief een gemotiveerd 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. 

 

 

 


