Stichting Sociaal Fonds Auteurs

financiële ondersteuning van schrijvers en vertalers
Voorwaarden en procedure
Het Fonds is in 1994 opgericht met geld van het ministerie van OC&W en van de toenmalige
Vereniging van Letterkundigen onder de naam ‘Sociaal Fonds Letterkundigen’. Het doel was
ondersteuning geven aan schrijvers en vertalers, beoefenaren van de Nederlandstalige en
Friestalige Letterkunde.
Sinds 2019 is de naam veranderd in Sociaal Fonds Auteurs (hierna SFA).
Voor wie?
Professionele auteurs kunnen een beroep doen op het SFA wanneer zij tijdelijk niet in staat
zijn aan normale verplichtingen te voldoen doordat:
 een calamiteit heeft plaatsgevonden die gevolgen heeft voor de beroepsuitoefening;
 bepaalde werkzaamheden door bijvoorbeeld ziekte of ongeval tijdelijk niet kunnen
worden verricht en de inkomsten aanzienlijk zijn gedaald of geheel weggevallen;
 zich een inzinking in de productiviteit heeft voorgedaan;
 een aanvulling noodzakelijk is op kosten die niet volledig door een verzekering
worden vergoed.
Het bestuur stelt vast of de aard van de calamiteit zodanig is dat de aanvrager mogelijk voor
een bijdrage in aanmerking komt.
Inkomens- en vermogensnormen
In de afweging of een aanvrager voor een bijdrage in aanmerking komt, neemt het bestuur
ook de algemene financiële positie van de aanvrager mee. Over het algemeen geldt daarbij dat
voor alleenstaanden zonder kinderen het bruto-inkomen van het jaar voorafgaand aan het jaar
van de aanvraag maximaal € 25.000,- bedraagt.
Van deze norm kan afhankelijk van de calamiteit en de persoonlijke omstandigheden worden
afgeweken.
De aanvraag
Aanvragen moeten digitaal (gescand met uw handtekening) worden toegestuurd naar:
sociaalfonds@auteursbond.nl. Een aanvraag bevat:





het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier SFA;
een kopie van de meest recente aangifte Inkomstenbelasting (IB);
een kopie van de meest recente winst- en verliesrekening;
kopieën van contracten (eerste pagina, pagina met honorarium en pagina met
handtekeningen uitgever, producent etc./auteur) in de periode van 3 jaar voorafgaande
aan de aanvraag.

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.
Na ontvangst van uw aanvraag stuurt het secretariaat van het SFA u bericht met de termijn
waarop over uw aanvraag wordt beslist. Dat is doorgaans binnen vier weken.
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Toekenning
Het bedrag van de tegemoetkoming wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur
beoordeelt de aanvraag mede op basis van de beroepsmatigheid waarmee de auteur werkzaam
is. Aan een bijdrage kunnen in de toekomst geen rechten worden ontleend.
Aanvragers moeten rekening houden met het feit dat het fonds geen grote geldbedragen
uitkeert en dat het slechts eenmalige bijdragen in de kosten van levensonderhoud kan
aanbieden. Het fonds betaalt geen schulden en het beschikt niet over de mogelijkheden in
blijvende uitkeringen te voorzien.
Naar het aanvraagformulier
Meer informatie: sociaalfonds@auteursbond.nl
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