
 

 
LIRA FONDS REGLEMENT  
 
Algemeen  

Stichting Lira (hierna: Lira) is de auteursrechtenorganisatie en belangenbehartiger voor 
schrijvers, vertalers en journalisten. Lira incasseert en verdeelt auteursrechtelijke vergoedingen 
ten behoeve van auteurs. Op de te verdelen gelden houdt Lira een percentage in ten behoeve 
van sociale, culturele en educatieve doeleinden. Lira stelt deze gelden volledig beschikbaar aan 
Stichting Lira Fonds (hierna: Lira Fonds), welke geregistreerd staat als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). De bestedingen van deze gelden door Lira Fonds worden in detail verantwoord 
in het jaarverslag van Lira Fonds.    

Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 9 lid 1 van de statuten van Lira Fonds. Dit reglement 
is van toepassing op de besteding van de door Lira beschikbaar gestelde gelden voor sociale, 
culturele en educatieve doeleinden en beschrijft de wijze waarop aanvragen kunnen worden 
ingediend en hoe deze worden beoordeeld. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van Lira 
Fonds, prevaleren de bepalingen van de statuten. 

 
I. Doelstellingen 

1. Lira Fonds stelt zich ten doel het in algemene zin bevorderen en ontwikkelen van het 
Nederlandse literaire, literair-dramatische en muzikaal-dramatische repertoire, alsook van 
andersoortige uit Nederlandse teksten bestaande of op Nederlandse teksten gebaseerde 
auteursrechtelijke beschermde werken, en het gebruik ervan, alsmede het behartigen van 
de sociale en maatschappelijke belangen van de schrijvers en vertalers van deze werken. 

2. Lira Fonds tracht dit doel onder andere te bereiken door het financieel ondersteunen van 
activiteiten en projecten. Subsidieaanvragen moeten betrekking hebben op activiteiten of 
projecten die passen binnen de onder lid 1 genoemde doelstellingen.  

 
II. Aanvragen 

1. Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend via de website van Lira Fonds 
(www.lirafonds.nl) of per e-mail aan lirafonds@cedar.nl. 

2. Er zijn per jaar in beginsel vijf aanvraagrondes. Aanvragen dienen uiterlijk op de via de 
website van Lira Fonds bekend gemaakte indieningsdata te zijn ingediend.  

3. Een aanvraag bevat tenminste een beschrijving van het project of de activiteit (inhoud, 
doelstelling, organisatie) en een sluitende begroting.  

4. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen aanvragen voldoende inhoudelijke 
kwaliteit hebben. Daarnaast dienen aanvragen in ieder geval te voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

a. De aanvrager moet een rechtspersoon zijn;  

b. In beginsel komen aanvragen door landelijke gezelschappen met een subsidie vanuit 
de basisinfrastructuur niet in aanmerking; 
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c. Bij individuele opdrachten moet het gaan om professionele auteurs; 

d. Bij schrijfopdrachten bedraagt het schrijfhonorarium tenminste het minimum tarief; 

e. Opdrachten en projecten betreffen werk(en) in de Nederlandse taal; 

f. De projectbegroting moet sluitend zijn; 

g. In beginsel treedt het Lira Fonds niet op als enige subsidiegever van een project 
en komen alleen aanvragen voor eenmalige projectsubsidies in aanmerking; 

h. Een aanvraag betreft niet het afdekken van ondernemersrisico; 

i. Aanvragen voor scenario’s voor (speel)films en televisieprogramma’s zijn nadrukkelijk 
uitgesloten. 

 
III. Behandeling aanvragen 

1. Het bestuur van Lira Fonds (hierna: het bestuur) besluit over de toekenning van de 
aanvragen.  

2. Het bestuur streeft ernaar binnen twee maanden na het verstrijken van de onder II.2 
genoemde indieningsdata op de aanvraag te besluiten. 

3. Het bestuur doet een schriftelijke mededeling van het besluit aan de indiener van de 
aanvraag.   

4. Tegen het besluit op een subsidieaanvraag is geen beroep mogelijk. 

 
IV. Adviescommissie 

1. Het bestuur kan een of meer deskundige adviescommissies instellen die het bestuur 
adviseren over aanvragen binnen een bepaald (vak)gebied.  

 
V. Betaling 

1. Het Lira Fonds verleent financiële ondersteuning in de vorm van garantiesubsidies, die 
worden voldaan na overlegging van een inhoudelijke en financiële verantwoording over 
het voltooide project. 

2. Onder bepaalde voorwaarden bestaat de mogelijkheid een voorschot te ontvangen van 
maximaal 50% van het toegewezen subsidiebedrag. 

3. Lira Fonds behoudt zich het recht voor om in geval van gebleken substantiële afwijkingen 
van de aanvraag een gedeelte van of het gehele bedrag niet uit te keren of terug te 
vorderen.  

 
VI. slotbepaling 

1. In alle gevallen waarin dit reglement en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.  

 

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 3 december 2019 en treedt in werking op 1 
januari 2020. 


