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WIJZIGINGEN IN HET VERTAALBELEID 

voor de regelingen vanaf 2023 

 

 

In 2023 voeren we een aantal wijzigingen door in de subsidiereglementen voor vertalers. We 
doen dit om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van alle betrokkenen, dat wil zeggen de 
vertalers zelf, maar ook de medewerkers van Literatuur Vlaanderen en de leden van de 
Beroepscommissie en de adviescommissie vertalingen in het Nederlands. Graag lichten we de 
wijzigingen hieronder toe. 

1 MINDER SUBSIDIECATEGORIEËN EN WOORDTARIEVEN 

De adviescommissie kent aan elk vertaalproject een categorie toe op basis van de criteria in het 
reglement. Tot nu toe werden er tien categorieën gehanteerd, die telkens corresponderen met 
een woordtarief. We stellen echter vast dat het voor de commissie vaak moeilijke afwegingen 
zijn, dat het parcours voor de vertaler enigszins onvoorspelbaar is en dat een lagere inschaling 
kan overkomen als een afwijzing van de vertaler, terwijl dat niet de bedoeling is. De inschaling 
is namelijk gebaseerd op de totaliteit van de criteria in het reglement, zoals de kwaliteit en 
moeilijkheidsgraad van de brontekst, en niet louter op de inschatting van de kwaliteit van de 
vertaler en de vertaling.   

Omdat we willen uitgaan van vertrouwen in de capaciteit en ervaring van de vertaler werken 
we vanaf nu met een systeem dat de aanvrager meer voorspelbaarheid en rust geeft in plaats 
van onzekerheid bij elke ronde. In plaats van de huidige tien categorieën, vereenvoudigen we 
tot drie categorieën. 

categorie tarief 
# aanvragen met 
positief gevolg 

# beoordelingen 

1 7 cent 2 t.e.m. 4 1 per jaar 

2 9 cent 5 t.e.m. 7 1 per 2 jaar 

3 11 cent 8 of meer 1 per 3 jaar 
 

Vertalers worden vanaf nu dus ingedeeld in een van die categorieën op basis van het aantal 
literaire vertalingen op hun naam. Wie na de toekenning van twee stimuleringssubsidies een 
vertaalproject voorlegt, belandt in categorie 1.  Wie een beurs krijgt toegekend, kent dus 
automatisch het woordtarief. Dat geldt ook voor de twee daaropvolgende projecten. Wanneer 
de commissie al voor vier vertalingen een subsidie heeft toegekend en ook de beoordelingen 
voldoende gunstig zijn, schuift de vertalers door naar categorie 2. Na zeven gehonoreerde 
aanvragen krijgt de vertaler toegang tot categorie 3.  

Opgelet: dit is geen ‘volautomatisch’ systeem waarin de adviescommissie geen rol meer speelt. 
De commissie blijft waken over de kwaliteit van de aanvraag, neemt bij elke nieuwe aanvraag 
ook kennis van het rapport van een externe beoordelaar over de inschatting van de brontekst 
en desgevallend ook een beoordeling van een vorige vertaling. Wanneer de commissie op basis 
van een of meerdere van deze elementen van mening is dat de aanvraag geen subsidie 
verdient, dan kan ze de “pauzeknop” indrukken. Dat betekent dat het project niet ondersteund 
wordt en dus ook niet mee wordt geteld in het aantal aanvragen met positief gevolg (zie kolom 
3).   
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De commissie blijft dus een cruciale rol spelen in de beslissing over de beurzen, maar zal zich 
minder moeten verliezen in een discussie over categorieën en woordtarieven. Belangrijk is ook 
dat de literaire kwaliteit van de bronteksten een absolute voorwaarde blijft. Aangezien het 
aantal beoordelingen van de vertalingen sterk afneemt, wort de kwaliteit van de aanvraag en 
de uiteenzetting over de vertaaluitdagingen des te belangrijker. In het geval van complexere en 
bovengemiddeld veeleisende projecten kan de commissie beslissen om een verhoging van 1 of  
2 eurocent toe te kennen boven op het tarief van de categorie waarin de vertaler zich bevindt. 
We nodigen de aanvrager uit om dat expliciet te vermelden in de aanvraag. 

2 MINDER BEOORDELINGEN VAN VERTAALD WERK 

Om de adviescommissie te helpen, doet Literatuur Vlaanderen in het huidige systeem een 
beroep op externe deskundigen. Enerzijds beoordelen zij de literaire kwaliteit en 
moeilijkheidsgraad van de te vertalen brontekst, anderzijds beoordelen zij eerder gerealiseerde 
vertalingen van de projectbeursaanvrager. Dat systeem botst op zijn limieten, omdat het voor 
bepaalde talen stilaan onmogelijk wordt om beoordelaars te vinden met voldoende afstand tot 
de vertaler die een aanvraag indient. Ook voor meer gangbare talen blijkt de poule van 
beschikbare beoordelaars niet altijd bijzonder uitgebreid. Daarom bouwen we het aantal 
beoordelingen geleidelijk aan af naarmate het aantal gunstige beoordelingen toeneemt.  

In het nieuwe systeem wordt van vertalers van de eerste categorie één boek per jaar 
beoordeeld, van de tweede categorie één boek per twee jaar en van de derde categorie één 
boek per drie jaar. Literatuur Vlaanderen neemt het initiatief om een vertaling ter beoordeling 
op te vragen bij de vertaler, afhankelijk van de categorie waarin de vertaler zich bevindt. Die 
beoordeling laten we uitvoeren door twee onafhankelijke experten om de intersubjectiviteit te 
verhogen. Wanneer die niet overeenstemmen in hun  oordeel, is het aan de commissie om een 
definitieve inschatting te maken. Als een vertaler wisselt van taal of genre, volgt sowieso een 
beoordeling. Een beoordeling van de brontekst blijft sowieso aangewezen om de commissie 
voldoende context te bieden bij het vertaalproject. Als de literaire kwaliteit als onvoldoende 
wordt ingeschaald, komt het vertaalproject niet in aanmerking voor een beurs. 

3 VEREENVOUDIGING VAN DE BEOORDELINGSFORMULIEREN 

De huidige formulieren zijn erg uitgebreid en bevatten tal van technische aanwijzingen voor de 
beoordelaars. Op die manier lokken ze nogal makkelijk detailkritiek uit, wat kan leiden tot 
onoplosbare discussies over vertaalkeuzes. De formulieren zijn nu overzichtelijker, met 
minder gedetailleerde aanwijzingen en meer vrijheid voor de beoordelaar door meer open 
vragen te hanteren.  

Nadat het Beslissingscollege de adviezen van de commissie vertalingen heeft bekrachtigd (of 
bijgestuurd), ontvangt de vertaler een brief van Literatuur Vlaanderen met daarin het bedrag 
van de subsidie. De brief bevat geen motivering bij dat tarief. Wel geven we aan dat vertalers 
een maand de tijd krijgen om een nadere motivering op te vragen. Die bestaat uit een 
samenvatting van de beoordelingen van de drie meest recente vertalingen, de beoordeling van 
de brontekst en het advies van de commissie. Aan dat document wordt een lijst toegevoegd met 
de opmerkingen van de beoordelaars over de vertalingen. De lijst is bedoeld om de 
transparantie te bevorderen en de vertaler nuttige feedback op tekstueel niveau te bieden, 
maar die opmerkingen lijken van vaak hun doel voorbij te schieten. Daarom sturen we die lijst 
vanaf nu niet meer automatisch mee. Uiteraard blijven de voorbeelden die de beoordelaars 
aanhalen wel een belangrijke bron van informatie voor de commissie en kunnen zij er ook uit 
putten om hun oordeel te onderbouwen, uiteraard met de nodige duiding en contextualisering. 
Literatuur Vlaanderen houdt vanzelfsprekend de volledige beoordeling wel bij. 
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4 VERVANGING VAN DE FRAGMENTVERTALING  

Om de kwaliteit en moeilijkheidsgraad van de brontekst in te schatten, maakt de 
adviescommissie gebruik van beoordelingsrapporten van onafhankelijke deskundigen. Het 
oorspronkelijke doel van de fragmentvertaling bestond erin om de adviescommissie uit de 
eerste hand een beeld te geven van de literaire kenmerken van de brontekst, als aanvulling op 
de bevindingen van de beoordelaar(s). Gaandeweg (en onbedoeld) groeide de 
fragmentvertaling echter uit tot een steeds  belangrijker onderdeel van de besprekingen, 
terwijl er meerdere criteria opgenomen zijn in het reglement (zoals de kwaliteit van eerdere 
vertalingen, de literaire kwaliteit, moeilijkheidsgraad en het belang van de brontekst en de 
kwaliteit en uitvoering van het huidige en eerdere werkplannen).  

Om de druk bij de vertalers weg te nemen, schrappen we die fragmentvertaling. Nog meer dan 
nu het geval is vragen we de vertaler in plaats daarvan om aan de hand van voorbeelden helder 
te omschrijven welke uitdagingen de brontekst stelt, zoals bijvoorbeeld stilistische kenmerken, 
registerverschillen, realia, verwijzingen, klankeffecten of de nood aan bijkomend onderzoek. 
We vragen hiervoor een toelichting van minstens 1.000  woorden (of twee A4’s) en maximaal 
2.000 woorden (vier A4’s). In het reglement staat duidelijk dat dit een belangrijk element vormt 
in het besluit van de commissie. In de aanvraag kunnen vertalers ook aangeven of ze een voor- 
of nawoord schrijven, of het vertaalproject een bovengemiddelde of uitzonderlijke 
moeilijkheidsgraad kent en tot slot of het project bijzondere inspanningen vraagt. Met die 
ingreep krijgt de vertaler dus een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de 
aanvraag.

 


