
 
 

 
 

 
Speciale situaties 
 
Meerdere auteurs, meerdere dagen 
Als u meerdere auteurs uitnodigt, stellen we meerdere contracten op, voor iedere auteur apart. Op 
ieder contract worden apart het honorarium, de reiskosten en de bemiddelings- en administratiekosten 
berekend. 
Bij een afspraak voor meerdere dagen, wordt per dag een contract opgesteld, ook dan met 
honorarium, reiskosten en bemiddelings- en administratiekosten op ieder contract. 
 
Speciale lezingen 
Vraagt u een auteur voor een lezing over een specifiek onderwerp, als presentator of als interviewer, 
dan ligt het honorarium, bijvoorbeeld in verband met de te verwachten voorbereidingstijd, in de meeste 
gevallen hoger dan bij een lezing over eigen werk. Het honorarium wordt in overleg met de auteur 
vastgesteld. 
 
Speciale voorstellingen 
Voor speciale voorstellingen vragen auteurs vaak een honorarium dat afwijkt van het honorarium bij 
een gewone lezing over eigen werk. Als er musici of acteurs meewerken aan een voorstelling, kan De 
Schrijverscentrale u informeren over de kosten die dat met zich meebrengt. 
Omdat De Schrijverscentrale alleen voor schrijvers contracten op mag stellen, worden die kosten over 
het algemeen door de musici (en/of acteurs) zelf in rekening gebracht. Dit gebeurt meestal d.m.v. 
aparte facturen (dus niet afkomstig van De Schrijverscentrale) achteraf. De Schrijverscentrale 
vermeldt wel in een toelichtende tekst op het contract wat de extra kosten zullen zijn. 
 
BTW-auteurs 
Auteurs zijn bij voordracht uit en over eigen werk (en signeren) vrijgesteld van BTW. 
Het merendeel van de contracten dat De Schrijverscentrale opstelt kan daarom zonder BTW-heffing 
over het auteursaandeel gemaakt worden. 
 
Uitzonderingen 
Er zijn echter uitzonderingen mogelijk, afhankelijk van de situatie/achtergrond van de auteur. Ook de 
aard en inhoud van de afspraak kan hierbij een rol spelen. 
Het kan zowel om het tarief van 6% als het tarief van 21% gaan. In die gevallen moet BTW berekend 
worden over het honorarium plus de reiskosten. 
 
Externe bijdragen 
De Schrijverscentrale heeft in sommige gevallen de mogelijkheid u met een bijdrage van externe 
partners tegemoet te komen in de kosten. De Schrijverscentrale zal u zelf op de hoogte stellen als 
hiervan sprake is, en u informeren over de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. 
Momenteel zijn dergelijke tegemoetkomingen vooral van toepassing voor bibliotheken, boekhandels 
en het Voortgezet Onderwijs. 
 
De externe partners zijn: 
Ministerie van OCW 
NBD | Biblion 
Nederlands Letterenfonds 

 


