Compensatieregeling auteurs
Reglement

De Compensatieregeling auteurs is bedoeld voor auteurs die door de coronacrisis worden
belemmerd in hun professionele werkzaamheden en daardoor ernstige financiële problemen
ondervinden. Onder ‘auteurs’ dient te worden verstaan: zelfstandig werkende makers van
teksten, in de meest ruime zin van het woord: schrijvers en vertalers van boeken, dichters,
columnisten, essayisten, kinder- en jeugdboekenschrijvers, misdaadschrijvers, schrijvers en
vertalers van toneelstukken, scenaristen, non-fictie auteurs (inclusief freelance journalisten),
ondertitelaars en andere groepen makers van teksten.
Voor de regeling is een garantiebudget van maximaal € 400.000,- beschikbaar (te verdelen
tussen Stichting Steunfonds Auteurs en het Sociaal Fonds van de NVJ) en de regeling is
éénmalig. Er zijn drie aanvraagrondes. De laatste aanvraagronde sluit op 30 april 2021 en de
regeling zal niet worden verlengd. De commissie zal mede afhankelijk van het aantal
positieve beoordelingen en het maximumbudget pogen om een zo breed mogelijke groep
auteurs te laten profiteren van de regeling.

1. Er kan een aanvraag worden ingediend voor (gedeeltelijke) compensatie van ten
gevolge van de coronacrisis gederfde inkomsten uit zelfstandige werkzaamheden als
auteur.
2. Aanvragen kunnen worden ingediend door auteurs die aantoonbaar zelfstandig
werkzaamheden als schrijver of vertaler uitvoeren.
3. De auteur moet de aanvraag zelf doen.
4. Een aanvraag kan maximaal € 5.000 bedragen.
5. Er zijn drie aanvraagrondes. Ze sluiten op respectievelijk 30 september 2020, 31
januari 2021 en 30 april 2021. Een aanvraag die wordt afgewezen kan in een volgende
ronde opnieuw worden ingediend. Er kan per auteur maximaal een aanvraag worden
gehonoreerd.

6. De Compensatieregeling auteurs is bedoeld voor auteurs die door de coronacrisis
worden belemmerd in hun professionele werkzaamheden en daardoor ernstige
financiële problemen ondervinden. De aanvraag bestaat uit:
1.
Een ingevuld aanvraagformulier
2.
een nadere omschrijving van de van de inkomsten die de aanvrager
is misgelopen als gevolg van de coronacrisis, de gevolgen voor de
financiële situatie van de aanvrager en de gevolgen voor de
beroepspraktijk van de aanvrager;
3.
documenten (contracten, emails, etc.) waarmee de aanvrager kan
aantonen dat deze inkomsten zijn misgelopen, voor zover
aanwezig
4.
een CV of portfolio
Als de aanvraag wordt gehonoreerd, dient de aanvrager een kopie van een
legitimatiebewijs te overleggen.
7. De regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs. Aanvragen
worden beoordeeld door een adviescommissie die is aangesteld door het bestuur van
de stichting. Het bestuur bekrachtigt de adviezen van de commissie, tenzij het
bestuur oordeelt dat tegen de voorwaarden van de regeling is ingegaan.
8. De beslissing over de aanvraag wordt uiterlijk binnen vier weken na sluiting van de
indieningstermijn aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld.
9. Alle communicatie over de aanvraag verloopt via email met het bureau van de
Auteursbond.
10. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing over de aanvraag.
11. De auteur dient binnen zes maanden na de toekenning de Stichting Steunfonds
Auteurs met een beknopt financieel verslag te informeren.
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