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AUTEURSLEZINGEN
Subsidiereglement 2021

1

WAAROM EEN AUTEURSLEZING?

Waarom niet eens een auteur, illustrator, striptekenaar, vertaler of slamdichter uitnodigen om te komen
vertellen over hun werk? Zij kunnen een publiek als geen ander begeesteren en warm maken om (meer) te
gaan lezen. Daarom ondersteunt Literatuur Vlaanderen organisatoren die een auteur uitnodigen met een
subsidie van 100 euro per lezing.
2

WELKE ORGANISATIES KUNNEN EEN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Volgende organisaties, met een maatschappelijke zetel in België, die een lezing plannen die plaatsvindt in
België, komen in aanmerking om een subsidie aan te vragen:

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

scholen (kleuter-, basis- en secundair onderwijs, hogescholen, centra voor volwassenenonderwijs,
instellingen voor kunstonderwijs enz.);
bibliotheken;
leesclubs;
socioculturele verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen;
zorginstellingen en organisaties uit de welzijnssector;
cultuur- en gemeenschapscentra;
organisaties voor kunsteducatie en sociaal-artistieke werking;
individuele (filialen van) boekhandels.

3

VOOR WELKE AUTEURS KUN JE SUBSIDIE AANVRAGEN?

⋅

Je kunt een subsidie aanvragen voor lezingen van auteurs van Nederlandstalig literair werk die in België
wonen en opgenomen zijn op de auteurslijst 1 van Literatuur Vlaanderen.
4

VOOR WELK SOORT LEZINGEN IS DE SUBSIDIE BEDOELD?
DEFINITIE

Literatuur Vlaanderen verstaat onder een auteurslezing een ontmoeting tussen één of meer auteurs en
lezers. Een lezing vertrekt vanuit bestaande literaire boeken, teksten, illustraties of selecties van literair
werk. De auteurslezing mag creatief ingevuld worden, bijvoorbeeld met voorlezen uit eigen werk, vertellen
over eigen werk, geïnterviewd worden over eigen werk, interactie met het publiek over het eigen werk,
gebruik van verschillende media op basis van de eigen publicatie of creatieve opdrachten vertrekkende
vanuit het literaire werk. Een gesubsidieerde lezing duurt minimaal één (les)uur.
ONLINE LEZINGEN

Je kunt ook subsidie aanvragen voor lezingen die online worden georganiseerd. De online lezing moet dan
wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
⋅
⋅

Ze wordt gegeven in opdracht van een specifieke organisator.
Ze wordt gegeven voor een select publiek.

1
Alle Vlaamse auteurs die gesubsidieerde lezingen geven, zijn opgenomen op de auteurslijst. De auteurslijst kun je raadplegen
op www.auteurslezingen.be. De criteria voor opname op de auteurslijst zijn terug te vinden in het document Criteria auteurslijst.
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Lezingen die niet in opdracht van een organisator worden gegeven en voor iedereen online toegankelijk
zijn (bijvoorbeeld voorleessessies via Facebook) komen niet in aanmerking. Ook de andere criteria uit dit
reglement blijven van kracht voor online lezingen.
LEZINGEN DIE NIET IN AANMERKING KOMEN

De volgende lezingen komen niet in aanmerking voor een subsidie:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

lezingen met uitsluitend commerciële doeleinden (signeersessies, verkoopacties, auteurspromoties
enz.);
lezingen georganiseerd door organisaties die een structurele subsidie van Literatuur Vlaanderen
ontvangen;
lezingen georganiseerd in het kader van een literaire manifestatie gesteund door Literatuur Vlaanderen
(voor literaire manifestaties is er een aparte subsidieregeling); 2
lezingen georganiseerd door organisaties die een werkingssubsidie ontvangen binnen het Kunsten- of
Cultureelerfgoeddecreet;
(schrijf)cursussen;
opnames van voorleessessies.
Ben je auteur en tegelijk organiserend lid van een vereniging? Je kunt dan geen subsidies aanvragen voor
lezingen die je zelf voor je eigen vereniging geeft.

5

VOOR HOEVEEL LEZINGEN KUN JE SUBSIDIE KRIJGEN?

Per jaar kun je als organisator voor maximaal 15 lezingen subsidie krijgen.
6

HOEVEEL SUBSIDIE KUN JE KRIJGEN?

De subsidie bedraagt 100 euro per lezing. Je kunt per jaar dus maximaal 1.500 euro subsidie krijgen (15 x
100 euro).
Literatuur Vlaanderen betaalt de subsidie niet aan jou, maar rechtstreeks aan de auteur. De subsidie is dus een
korting van 100 euro op het bedrag dat je als organisator zelf moet betalen.

7

HOEVEEL MOET JE ZELF BETALEN?

Als organisator moet je – naast de subsidie – een bijkomende vergoeding voorzien voor de auteur. Je betaalt
ook de vervoersonkosten van de auteur (treinticket of kilometervergoeding 3). De minimale eigen bijdrage is
afhankelijk van je type organisatie en in sommige gevallen ook van het doelpubliek van de lezing:
⋅
⋅
⋅

⋅

scholen: vervoersonkosten + minimaal 35 euro eigen inbreng voor het honorarium;
leesclubs: vervoersonkosten + minimaal 60 euro eigen inbreng voor het honorarium;
bibliotheken:
− vervoersonkosten + minimaal 35 euro eigen inbreng voor het honorarium (schoolpubliek);
− vervoersonkosten + minimaal 60 euro eigen inbreng voor het honorarium (algemeen publiek);
socioculturele organisaties, zorginstellingen, cultuur- en gemeenschapscentra, organisaties voor
kunsteducatie en sociaal-artistieke werking en boekhandels:
− vervoersonkosten + minimaal 35 euro eigen inbreng voor het honorarium (voor specifiek
doelpubliek in het kader van interculturaliteit of armoedebestrijding);
− vervoersonkosten + minimaal 60 euro eigen inbreng voor het honorarium (algemeen publiek).
Literatuur Vlaanderen kent enkel subsidie toe als het honorarium van de auteur maximaal 600 euro
bedraagt. Vraagt de auteur een hoger bedrag? Dan is er geen subsidie mogelijk.

2

De adviescommissie literaire manifestaties en organisaties kan doorverwijzen naar de subsidieregeling voor auteurslezingen
als de manifestatie niet voldoet aan de criteria zoals vermeld in het subsidiereglement voor literaire manifestaties.

3

Het bedrag van de kilometervergoeding wordt jaarlijks met ingang van 1 juli herzien door de Vlaamse minister bevoegd voor
Bestuurszaken. Op 1 juli 2020 bedraagt de kilometervergoeding voor wagens 0,3542 euro/km. De kilometervergoeding voor
verplaatsingen per fiets bedraagt 0,24 euro/km.
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8

HOE VERLOOPT DE BETALING?
LITERATUUR VLAANDEREN BETAALT DE AUTEUR

Literatuur Vlaanderen betaalt de totale vergoeding voor de lezing aan de auteur. Dat is de som van:
⋅
⋅
⋅

de subsidie (100 euro);
jouw bijdrage aan het honorarium;
de (vervoers)onkosten.
JIJ BETAALT LITERATUUR VLAANDEREN

Na afloop van de lezing vul je online een kort verslag in van de lezing. Vervolgens stuurt Literatuur
Vlaanderen jou een factuur voor je eigen bijdrage en de (vervoers)onkosten.
Betaal nooit rechtstreeks aan de auteur. Literatuur Vlaanderen regelt de betaling aan de auteur.
Als je de eigen bijdrage niet aan Literatuur Vlaanderen betaalt, dan zul je geen subsidieaanvragen meer kunnen
indienen.

9

WANNEER VRAAG JE SUBSIDIE AAN?

Je kunt op elk moment, het hele jaar door, een aanvraag voor een auteurslezing indienen.
⋅
⋅

Vraag minstens één maand voor de lezing aan. Als je je aanvraag te laat indient, kun je geen subsidie
krijgen.
Je kunt je aanvraag maximaal twaalf maanden voor de lezing indienen.

10 HOE VRAAG JE SUBSIDIE AAN?
Nadat je een auteur van de auteurslijst gekozen hebt, neem je contact op en maak je inhoudelijke,
praktische en financiële afspraken. Vraag bij de auteur na of je subsidie kunt aanvragen. Auteurs kunnen
namelijk ook maximaal vijftien gesubsidieerde lezingen per jaar geven.
Vervolgens dien je de aanvraag online in via www.auteurslezingen.be.
Heb je moeite met het online invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met team
auteurslezingen via info@auteurslezingen.be of 03/270 31 60.

11 HOE BEOORDELEN WIJ JE AANVRAAG?
Deze subsidies worden toegekend door het team van Literatuur Vlaanderen. Bij de beoordeling van de
aanvragen voor een gesubsidieerde auteurslezing houdt het team rekening met:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

inhoud, opzet en kwaliteit van de lezing;
leesbevorderend karakter van de lezing;
goede promotie voor de lezing;
voorbereiding van de doelgroep voor de lezing;
duidelijke afspraken tussen auteur en organisator over duur, inhoud en vorm van de lezing en over
praktische benodigdheden;
een degelijke vergoeding voor de auteur.

Het team van Literatuur Vlaanderen kan advies vragen aan de adviescommissie auteurslezingen als er
twijfel bestaat over bijvoorbeeld het beoogde doelpubliek, de besproken publicatie of het leesbevorderende
karakter van de lezing.
Als Literatuur Vlaanderen de aanvraag positief beoordeelt, dan verklaren de drie partijen (Literatuur
Vlaanderen, organisator en auteur) zich akkoord met de gemaakte afspraken.
Organiseer je een auteurslezing in een gemeente waar UiTPAS gebruikt wordt? Dan verwacht Literatuur
Vlaanderen dat je in samenspraak met de plaatselijke UiTPAS-verantwoordelijke een kansentarief en de
toekenning van UiT-punten voorziet. Deelnemer, aanbieder en lokale overheid dragen samen de kosten,
volgens de lokaal geldende verdeelsleutel van het kansentarief.
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Meer informatie op http://www.cultuurnet.be/nl/project/uitpas.

12 WANNEER WEET JE OF JE SUBSIDIE KRIJGT?
Als er een subsidie toegekend wordt voor de lezing, dan brengt Literatuur Vlaanderen auteur en organisator
per e-mail op de hoogte. Dit gebeurt wanneer de auteurslezing ook door de auteur online is goedgekeurd.
Als Literatuur Vlaanderen geen subsidie toekent, dan stuurt ze jou een e-mail met de motivatie voor die
beslissing.
Als je de regels van dit reglement niet volgt, kan Literatuur Vlaanderen de tussenkomst van 100 euro weigeren.
Literatuur Vlaanderen kan altijd bijkomende inlichtingen over de lezing inwinnen en/of de lezing bijwonen. Als jij
of de auteur de bijdrage voor een ander doel dan het honorarium voor de auteurslezing gebruikt, eist Literatuur
Vlaanderen onmiddellijke terugbetaling. Het is mogelijk dat Literatuur Vlaanderen hierdoor in de toekomst jouw
organisatie en/of de auteur niet meer ondersteunt.

13 WAT DOE JE ALS DE LEZING NIET DOORGAAT?
Als de lezing om een of andere reden niet doorgaat, dan moet je Literatuur Vlaanderen daarvan zo snel
mogelijk op de hoogte brengen. Als je de lezing laattijdig en eenzijdig annuleert, dan wordt met de drie
partijen (Literatuur Vlaanderen, de organisator en de auteur) naar een overeenkomst gezocht waarbij jij
een gepaste financiële compensatie voorziet voor de tijd die de auteur al in de voorbereiding van de lezing
heeft geïnvesteerd.
14 WAT NA AFLOOP VAN DE LEZING?
De dag na de lezing ontvangen zowel jij als de auteur een e-mail met de vraag om online een kort verslag in
te vullen over de lezing. Voor jou is dit verplicht, voor de auteur niet. Je vult het verslag ten laatste vijf
dagen na de lezing in.
Binnen de maand na ontvangst van het verslag regelt Literatuur Vlaanderen de betaling (zie punt 8).
Literatuur Vlaanderen regelt de betaling pas nadat ze jouw verslag ontvangen heeft. Zonder verslag betaalt
Literatuur Vlaanderen de auteur niet. Vul het verslag dus tijdig in, zodat de auteur zo snel mogelijk vergoed
kan worden.

15 WELKE VERPLICHTINGEN HEB JE?
Vermeld Literatuur Vlaanderen en auteurslezingen.be als subsidiegever met het logo op:
⋅
⋅

alle promotie- en documentatiemateriaal: folders, affiches, brochures enz.;
de website van de lezing.

Het logo van Literatuur Vlaanderen vind je op www.literatuurvlaanderen.be. Het logo van
auteurslezingen.be vind je op www.auteurslezingen.be.
16 WAT ALS JE GROTERE PLANNEN HEBT?
Plan je kort na elkaar verschillende auteurslezingen met een of meerdere auteurs die zijn opgenomen op de
auteurslijst (bijvoorbeeld een auteurstournee)? Neem dan contact op met Literatuur Vlaanderen via
info@auteurslezingen.be of 03 270 31 60. Je kunt een overkoepelende aanvraag indienen voor de
verschillende lezingen samen. De adviescommissie auteurslezingen beoordeelt die aanvraag.
Doe je méér dan alleen een auteur uitnodigen voor een of meerdere lezingen? Dan zijn er nog andere
manieren van ondersteuning.
⋅

Literatuur Vlaanderen heeft een subsidieregeling voor literaire manifestaties. Het subsidiereglement
met informatie over deadlines, samenstelling van het dossier en beoordelingscriteria vind je op
www.literatuurvlaanderen.be.
Je kunt niet voor hetzelfde project subsidies aanvragen voor een literaire manifestatie én voor auteurslezingen.
Als de aanvraag voor een literaire manifestatie niet voldoet aan de criteria die worden opgesomd in het
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subsidiereglement, dan kan de adviescommissie literaire manifestaties en organisaties de aanvraag
doorverwijzen naar de subsidieregeling auteurslezingen.

⋅
⋅

Ook voor leesbevorderingsprojecten biedt Literatuur Vlaanderen subsidiemogelijkheden. Het
subsidiereglement met informatie over deadlines, samenstelling van het dossier en beoordelingscriteria
vind je op www.literatuurvlaanderen.be.
Scholen kunnen voor culturele (inclusief literaire) projecten steun aanvragen bij CANON Cultuurcel
via het Dynamo3-programma. Meer informatie daarover is terug te vinden op
http://www.cultuurkuur.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.

