
 

Richtlijnen bij het invullen van het calculatieformulier 
- Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur 
 
Het calculatieformulier is als spreadsheet te downloaden van 
http://www.letterenfonds.nl/nl/subsidies en kan alleen worden ingediend door de 
uitgever/instelling die de desbetreffende publicatie uitgeeft. 
 
Alleen het eerste tabblad van het calculatieformulier – het uitgeversformulier – hoeft te worden 
ingevuld. De twee onderliggende formulieren (beoordelingsformulier en afrekenformulier) zijn 
bestemd voor de beoordeling van de aanvraag en de eventuele nacalculatie. Voor het 
calculatieformulier geldt dat alleen de blauwe vakken door de aanvrager worden ingevuld. Het 
spreadsheetprogramma berekent op basis daarvan de corresponderende waardes in de gele 
velden. Het ingevulde formulier dient te worden gemaild naar m.hoff@letterenfonds.nl. 
 
Honoraria 
De auteur of vertaler dient een redelijk honorarium c.q. royalty te ontvangen, dat vergelijkbaar is 
met die van de GAU/VvL-modelcontracten. Het Nederlands Letterenfonds vergoedt standaard 
een royalty van 10% als percentage van de verkoopprijs, excl. btw. In het geval dat de uitgever 
een hoger royaltypercentage noodzakelijk acht, dient dit in een aparte toelichting te worden 
onderbouwd. 
 
Bedrijfskosten/overhead 
Voor de bedrijfskosten – ontwikkeling concept, redactie/ productiebegeleiding, opslag/distributie, 
verkoop/promotie en overig – rekent het Nederlands Letterenfonds standaard met een all-in 
overheadpercentage van 40% van de netto-omzet. Dit is tegelijkertijd het maximumpercentage.  
 
Boekhandelskorting 
Volgens de richtlijnen van het Centraal Boekhuis wordt voor de boekhandelskorting in het 
binnenland een standaardpercentage van 42% gehanteerd. Om de uitgevers tegemoet te komen 
in de extra aanbiedingskortingen en verkoopacties, rekent het Nederlands Letterenfonds echter 
met een standaardpercentage van 45%.  
 
Verkoop 
Aangezien het Nederlands Letterenfonds rekening houdt met een eigen risico van de uitgever, 
wordt bij de begroting uitgegaan van een verkoop van 80% van de totale oplage, minus een 
standaard aantal presentexemplaren van 100. In het geval de oplage beneden de 1.000 
exemplaren ligt, is het standaard aantal presentexemplaren 50, en dient u het ‘calculatieformulier 
minder de 1.000’ te gebruiken.  
 
Verkoopprijs 
De verkoopprijs per exemplaar dient altijd hoger te zijn dan de productiekosten per exemplaar. 
 
Subsidies 
De uitgever wordt verzocht tijdig alle vormen van sponsoring die betrekking hebben op de 
publicatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd, aan het Nederlands Letterenfonds te melden. 
 
Toelichting 
Het Nederlands Letterenfonds gaat bij de calculaties uit van een aantal standaardpercentages. 
Uitgevers kunnen bij sommige velden een afwijkend percentage opvoeren, met dien verstande 
dat een hoger percentage in een aparte toelichting verantwoord dient te worden. Het Nederlands 
Letterenfonds beslist over de toekenning van het hogere percentage.  
 
Herdruk 
De subsidie geldt alleen voor de eerste druk van de uitgave waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd. Indien er binnen één jaar een herdruk of bijdruk verschijnt, kan het Nederlands 
Letterenfonds besluiten de subsidie terug te vorderen. 
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