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1 WAT VERSTAAN WE ONDER LITERAIR GRENSVERKEER? 

Deze subsidieregeling is bedoeld om leesbevorderende of literaire projecten/initiatieven te 
ondersteunen die de duurzame uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld stimuleren 
tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied. In het bijzonder willen de 
projecten/initiatieven het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige (kinder- en 
jeugd) literatuur vergroten doorheen het taalgebied en/of de professionele samenwerking tussen 
verschillende delen van het taalgebied versterken. Het kan gaan om het bevorderen van de 
bekendheid van de Nederlandstalige literatuur (auteurs, illustratoren, vertalers, literaire 
activiteiten enz.) in de andere delen van het taalgebied of over het stimuleren van contacten, 
informatie- en expertise-uitwisseling bij professionals in het letterenveld tussen de delen van het 
Nederlandse taalgebied. De projecten/initiatieven hebben dus minstens een bovenlokaal bereik 
en grensoverschrijdende mogelijkheden. Bovendien kenmerken de projecten/initiatieven zich 
door een doordacht en origineel concept, dat verschillende vormen kan aannemen (bv. 
manifestaties of activiteiten, websites, digitale platformen, publicatiereeksen, netwerkmomenten 
enz.). Ten slotte wordt de voorkeur gegeven aan nieuwe grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties. 

Een subsidie voor een project literair grensverkeer bedraagt per project minimaal 5.000 euro en 
maximaal 12.500 euro.  

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) werkt voor de uitvoering van dit subsidiereglement 
samen met het Nederlands Letterenfonds en de Nederlandse Taalunie. Het Vlaams Fonds voor de 
Letteren staat in voor de administratieve verwerking van de dossiers en voor de uitbetaling van de 
subsidie. De beoordeling van de aanvragen gebeurt door een gemengde Vlaams-Nederlandse 
adviescommissie. 

2 WIE KAN EEN SUBSIDIE AANVRAGEN? 

Organisaties die beschikken over rechtspersoonlijkheid (zowel commercieel als niet-commercieel) 
kunnen een subsidieaanvraag indienen. Dossiers van feitelijke verenigingen of natuurlijke 
personen zijn onontvankelijk. Het project moet plaatsvinden in België (meer specifiek in het 
Nederlandse taalgebied van België of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad), in Nederland, 
in Suriname of in het Caraïbisch gebied.  

De aanvrager kiest zelf hoelang het project/initiatief loopt. De looptijd moet echter wel vallen 
binnen de periode van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020. Als deze begrenzing in de tijd een 
probleem zou vormen, of als u hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met het VFL. 

Per project moet één aanvraag ingediend worden. Als voor eenzelfde project verschillende 
individuele aanvragen worden ingediend, geldt voor elk van die aanvragen dat hij alleen 
ontvankelijk is als hij betrekking heeft op een voldoende zelfstandig deelprogramma en als dat 
deelprogramma een duidelijke eigen doelstelling nastreeft.  
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Organisaties die in Vlaanderen of Nederland al structurele werkingsmiddelen ontvangen (bv. 
cultuurcentra, bibliotheken, kunstenorganisaties, socioculturele organisaties, literaire 
organisaties, tijdschriften, bibliotheken enz.) kunnen alleen maar een subsidie aanvragen in het 
kader van dit subsidiereglement als de volgende voorwaarden vervuld zijn.  

 Het initiatief waarvoor de aanvraag wordt ingediend is waardevol/bijzonder en maakt geen 
deel uit van de reguliere gesubsidieerde werking. (Regelmatig terugkerende projecten worden 
beschouwd als behorend tot de reguliere gesubsidieerde werking, tenzij een nieuwe editie van 
een project zich op het vlak van inhoud en/of regionale spreiding duidelijk onderscheidt van 
eerdere edities.) 

 Bestaande activiteiten worden uitgebreid naar gebieden over de grens. De organisatie toont 
in haar aanvraag ook aan dat er in die betreffende delen behoefte is aan de activiteit waarvoor 
ze de aanvraag indient. Er moet ook samengewerkt worden met een partner over de grens die 
inhoudelijk en financieel betrokken is bij de aanvraag.  

Volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 

 kleinschalige projecten met een lokaal karakter; 

 eenmalige voorleesmomenten of lezingen door auteurs; 

 boekpresentaties met louter promotionele doeleinden; 

 verkooptentoonstellingen.  

Voor kosten die al door andere subsidiegevers, sponsors e.d. worden gedragen is geen subsidie 
mogelijk.  

3 AANVRAAGPROCEDURE  

DEADLINE 2019 

De deadline voor het indienen van uw aanvraag is vrijdag 14 juni 2019. 

Belangrijk: Het aanvraagdossier kan per e-mail of per post worden ingediend. Per e-mail volstaat 
één gebundelde digitale versie in pdf-formaat. Ook per post volstaat het om één exemplaar van 
het aanvraagdossier in te dienen. Laattijdige aanvragen zijn onontvankelijk. De poststempel of 
de verzenddatum van uw e-mail geldt als bewijs. 

SAMENSTELLING DOSSIER 

 een aanvraagformulier (volgens het VFL-formulier); 

 een inhoudelijk luik (een toelichting met betrekking tot het programma, het concept, de 
beoogde doelgroep, de promotie, e.d.); 

 een gedetailleerde kosten- en opbrengstenbegroting: een realistische, goed uitgewerkte, 
sluitende begroting. 

Subsidies zijn bedoeld om de geplande projecten mee mogelijk te maken, maar kunnen niet de 
enige bron van inkomsten zijn. Het strekt tot aanbeveling om ook bij plaatselijke overheden (stad 
of gemeente, provincie, enz.) subsidies aan te vragen voor het project en/of sponsoring (in natura) 
te verwerven. De aanvrager moet minimaal 25% andere inkomsten genereren (entreegelden, 
sponsoring, inbreng van andere subsidiënten, enz.).  

Om de adviescommissie toe te laten zich een nauwkeurig beeld te vormen van de aanvraag, vragen 
we u om zoveel mogelijk relevante gegevens te bezorgen en informatie te verstrekken. 
Bijvoorbeeld: Hoe past het initiatief binnen het profiel van de organisatie? Waarom wordt een 
aanvraag ingediend? Hoe komt de samenwerking met de partner tot stand? Waarin schuilt de 
meerwaarde van de samenwerking voor dit initiatief? 

Het VFL kan aanvullende informatie opvragen indien nodig. 
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4 WELKE PROJECTEN WILLEN WE BIJ VOORKEUR STIMULEREN? 

Initiatieven die inzetten op de uitwisseling van literaire expertise en/of knowhow of literaire 
projecten met een bijzondere of vernieuwende opzet.  

Meer bepaald wil het reglement prioriteit geven aan nieuwe initiatieven die:  

• duurzame verankering realiseren in het gebied over de grens; 

• hiervoor met partners samenwerken die zorgen voor een lokale inbedding; 

• een ruimte voor doordachte en organische uitwisseling creëren;  

• in de toekomst autonoom en zelfredzaam kunnen functioneren. 
 

Van initiatieven die steun krijgen binnen dit reglement wordt een focus verwacht op 

kennisuitwisseling in het literaire veld. Projecten met een éénzijdige focus op de eigen artistieke 

ontwikkeling en literaire productie komen niet in aanmerking. (Bijvoorbeeld: nieuwe 

theaterproducties met grensoverschrijdende tournee.) 

5 BEOORDELING 

De subsidieaanvragen worden beoordeeld door de ad-hocadviescommissie Literair Grensverkeer. 
In de adviescommissie zitten twee leden van bestaande VFL-adviescommissies en twee leden van 
de Raad van Advies van het Nederlands Letterenfonds. Daarnaast wordt er afwisselend een 
voorzitter uit Vlaanderen en een voorzitter uit Nederland aangeduid.  

De adviescommissie houdt bij de advisering o.a. rekening met de volgende beoordelingscriteria: 

 de uitstraling (in het letterenveld en/of door publieksbereik); 

 de Nederlands-Vlaamse opzet in programmering, inhoud, organisatie en publieksbereik; 

 de omvang, de aard en het bereik van de beoogde doelgroep;  

 de kwaliteit en realiteitszin van de begroting, met aandacht voor de financiële inbreng van 
partners in Nederland en Vlaanderen; 

 de haalbaarheid van het voorgestelde plan en de kwaliteit, expertise en knowhow van de 
organisatie; 

 de samenwerking met andere gelijkaardige initiatieven in het literaire en/of culturele veld en 
de inhoudelijke en financiële inbreng van de projectpartners; 

 de duurzaamheid van de samenwerking, zowel inhoudelijk als financieel; 

 de noodzaak van een subsidie om het initiatief te organiseren.  

Bij de beoordeling van de aanvragen houdt de adviescommissie ook rekening met: 

 de geografische spreiding van de initiatieven; 

 de kwaliteit, diversiteit, en relevantie van het voorgestelde programma, inspelend op de 
dynamiek in het literaire veld. 

6 VASTSTELLING EN UITBETALING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG 

 De adviescommissie Literair Grensverkeer brengt over de ingediende dossiers een 
geïntegreerd advies (met zakelijke en kwalitatief-inhoudelijke elementen) uit bij het 
Beslissingscollege, dat zijn gemotiveerde besluit schriftelijk meedeelt aan de aanvrager. Deze 
mededeling gebeurt in principe binnen de 3,5 maanden na de uiterste indiendatum voor de 
subsidieronde.  

 De subsidie kan nooit groter zijn dan het verwachte verlies. 

 Na mededeling van het besluit wordt 90% van het subsidiebedrag uitbetaald. Het VFL 
controleert het gebruik van de subsidie op basis van het werkingsverslag en financieel verslag. 
Bij goedkeuring van het werkingsverslag wordt het saldo van 10% uitbetaald. Het 
werkingsverslag moet uiterlijk drie maanden na afloop van het initiatief ingediend worden. 
Het VFL kan aanvullende informatie opvragen over de bezorgde afrekening. 
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Als na indiening van het financieel verslag een positief resultaat wordt vastgesteld, dan wordt 
het openstaande saldo niet uitbetaald en kan de al uitbetaalde subsidie (gedeeltelijk) 
teruggevorderd worden. De adviescommissie Literair Grensverkeer ontvangt het 
werkingsverslag en de eventuele opmerkingen van het VFL over het financiële verslag. 

7 SUBSIDIEVERPLICHTINGEN 

Op alle promotie- en documentatiemateriaal (folders, affiches, brochures, enz.) en op de website 
van het project/initiatief waarvoor de organisator in het kader van deze subsidieregeling een 
subsidie ontvangt, moet vermeld worden dat de organisator een subsidie voor literair grensverkeer 
ontvangt van het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Nederlands Letterenfonds en de Nederlandse 
Taalunie, samen met de logo’s van het VFL, het Nederlands Letterenfonds en de Nederlandse 
Taalunie. 

8 INFORMATIEVERPLICHTING BIJ INGRIJPENDE WIJZIGINGEN IN HET DOSSIER 

Als het concept van het project/initiatief grondig wijzigt ten opzichte van de omschrijving in de 
oorspronkelijke aanvraag, als het project/initiatief wordt afgelast of als de organisatie ophoudt te 
bestaan, dan moet de aanvrager het VFL hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
Ingrijpende wijzigingen kunnen een impact hebben op de toegekende / toe te kennen subsidie. 

9 BEZWAARPROCEDURE  

Als reactie op het gemotiveerde besluit van het Beslissingscollege kan de aanvrager binnen de 30 
dagen na mededeling per brief een gemotiveerd inhoudelijk bezwaarschrift indienen bij de 
Beroepscommissie van het Vlaams Fonds voor de Letteren. 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 
VFL-website en kan opgevraagd worden bij het VFL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De interne werking van het Vlaams Fonds voor de Letteren (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 16 maart 2016 en de specifieke reglementeringen per subsidievorm. Deze teksten zijn op 

verzoek verkrijgbaar bij het VFL of raadpleegbaar op www.vfl.be. 


