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Regeling continuïteit beroepsuitoefening schrijvers en vertalers 
Reglement 

 
De Regeling continuïteit beroepsuitoefening schrijvers en vertalers is bedoeld voor 
schrijvers en vertalers die door de coronacrisis worden belemmerd in de voortgang van hun 
professionele werkzaamheden, en daardoor financiële problemen ondervinden, waardoor de 
continuïteit van hun beroepspraktijk onder druk staat. 
 
Onder schrijvers en vertalers 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, scenarioschrijvers, non-fictie auteurs (inclusief freelance journalisten, 
wanneer ze lid zijn van de Auteursbond), ondertitelaars en andere groepen makers van 
teksten.  
 
Getracht wordt om een zo breed mogelijke groep auteurs van de regeling te laten profiteren. 
 

1. Er kan een aanvraag worden ingediend voor een financiële bijdrage om de 
continuïteit van de beroepspraktijk van de aanvrager te helpen versterken. De 
aanvrager dient door de coronacrisis opdrachten en inkomsten te zijn misgelopen 
waardoor de continuïteit van de beroepspraktijk onder druk staat.  

 
2. Aanvragen kunnen worden ingediend door auteurs die aantoonbaar zelfstandig 

werkzaamheden als schrijver of vertaler uitvoeren, ofwel 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, scenarioschrijvers, non-
fictie auteurs (inclusief freelance journalisten, wanneer ze lid zijn van de 
Auteursbond), ondertitelaars en andere groepen makers van teksten. 
 

3. Een aanvraag kan ook worden ingediend door een aanvrager die eerder een bijdrage 
heeft gekregen op grond van een van de Steunregelingen Auteurs. 
 

4. De auteur moet de aanvraag zelf doen. 
 

5. Er kan een bijdrage worden aangevraagd van maximaal € 5.000. 
 



07-07-2021 
 

6. Een bijdrage op grond van de Regeling Continuïteit beroepsuitoefening schrijvers en 
vertalers kan worden aangevraagd vanaf maandag 12 juli 2021. De indieningstermijn 
sluit op 31 augustus 2021. De aanvragen worden vervolgens beoordeeld. De regeling 
zal niet worden verlengd. 

 
7. Een aanvraag dient te bestaan uit: 

a. een ingevuld aanvraagformulier (in online aanvraagmodule) 
b. een nadere omschrijving van de invloed van de coronacrisis op de 

opdrachtportefeuille en de inkomsten van de aanvrager, en de gevolgen voor 
financiële situatie van de aanvrager 

c. een nadere omschrijving van de staat van de zelfstandige beroepspraktijk van 
de aanvrager en met name de continuïteit ervan 

d. een nadere onderbouwing van het bedrag dat wordt aangevraagd 
e. Als de aanvrager eerder een bijdrage heeft gekregen op grond van een van de 

Steunregelingen Auteurs, dan dient te worden toegelicht waarom een tweede 
bijdrage nodig is. 

f. documenten (contracten, e-mails, etc.)waarmee de aanvrager zijn aanvraag 
kan onderbouwen 

g. een CV of portfolio 
 

8. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, dient de aanvrager een kopie van een 
legitimatiebewijs te overleggen. 

 
9. 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. 

 
10. De beslissing over de aanvraag wordt uiterlijk binnen vier weken na sluiting van de 

indieningstermijn aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld. 
 

11. Alle communicatie over de aanvraag verloopt via email met het bureau van de 
Auteursbond. 

 
12. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing over de aanvraag. 

 
13. De auteur dient binnen zes maanden na de toekenning de Stichting Steunfonds 

Auteurs met een beknopt financieel verslag te informeren. 
 


