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Samenvatting 

 

De Vereniging van Letterkundigen (VvL) behartigt de belangen van schrijvers en 

vertalers van boeken en theaterwerk. Een van de doelen van de VvL is de verbetering 

van de inkomenspositie van auteurs. Over de precieze inkomsten van auteurs is echter 

weinig bekend.  

Om die reden heeft de VvL samen met Stichting Lira aan Veldkamp gevraagd een 

onderzoek uit te voeren om in kaart te brengen hoe auteurs er financieel voor staan. 

Hierbij is gekeken naar de inkomsten uit schrijf- en vertaalwerkzaamheden en overige 

werkzaamheden in de jaren 2005 en 2006.  

 

Op basis van de briefing en overleg met de VvL is een vragenlijst opgesteld waarin 

aandacht is voor de tijdsbesteding van auteurs aan schrijf- of vertaalwerkzaamheden 

en hun inkomsten uit deze werkzaamheden. Er zijn in totaal N=1612 personen 

benaderd met de schriftelijke vragenlijst. Van de benaderden hebben N=391 

deelgenomen aan het onderzoek, waarmee de respons uitkomt op 24%. 

Wie schrijft wat? 

De twee grootste groepen zijn de auteurs tussen de 35 en 45 jaar en tussen de 45 en 

55 jaar. Twee op de tien ondervraagden zijn 55 jaar en ouder.  

 

De grootste groepen zijn de schrijvers van non-fictie en vertalers van boeken. 

Ongeveer een kwart van ondervraagden rekent zich tot de schrijvers van fictie of 

schrijvers van kinder- en jeugdboeken. De groepen dichters, schrijvers van tv- en 

filmscenario’s en schrijvers van theaterteksten zijn relatief klein. Veel ondervraagden 

rekenen zichzelf tot meerdere groepen auteurs. Met andere woorden, verschillende 

schrijf- en vertaalwerkzaamheden worden gecombineerd.  
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Tijdsbesteding 

Ongeveer een op de tien ondervraagden geeft aan nu geen tijd aan schrijf- of 

vertaalwerkzaamheden te besteden. Een klein deel besteedt meer dan 40 uur aan 

gewone schrijf- of vertaalwerkzaamheden. Gemiddeld besteedt men zowel in 2005 als 

2006 19 uur aan gewone schrijf- en vertaalwerkzaamheden. Vertalers van boeken 

besteden meer tijd hieraan, schrijvers van non-fictie en kinder- en jeugdboeken juist 

minder. 

 

Een meerderheid besteedt geen tijd aan andere schrijf- of vertaalwerkzaamheden. 

Gemiddeld besteedt men zowel in 2005 als 2006 2 uur aan andere schrijf- of 

vertaalwerkzaamheden. Schrijvers van non-fictie besteden meer tijd aan deze 

werkzaamheden, vertalers besteden hieraan minder tijd.   

 

Ook aan de aan schrijven of vertalen gerelateerde werkzaamheden wordt door een 

meerderheid geen tijd besteed. Het komt vrijwel niet voor dat deze werkzaamheden 

meer dan 16 uur in beslag nemen. Gemiddeld besteedt men zowel in 2005 als 2006 2 

uur aan werkzaamheden die aan schrijven of vertalen gerelateerd zijn. Schrijvers van 

kinder- en jeugdboeken besteden hieraan meer tijd. 

 

Naast de schrijf- of vertaalwerkzaamheden neemt ander werk een deel van de tijd in 

beslag. Ongeveer de helft van de auteurs besteedt geen tijd aan ander werk dan 

schrijven of vertalen en voor een bijna even groot deel is de besteding niet meer dan 

een dag in de week. Een klein deel besteedt meer dan 40 uur aan ander werk en lijkt 

schrijven of vertalen daarmee niet als belangrijkste inkomstenbron te hebben. 

Gemiddeld besteedt men zowel in 2005 als 2006 13 uur aan andere werkzaamheden. 

Vertalers besteden hieraan minder tijd, schrijvers van non-fictie juist meer.  

 

Bij elkaar besteden de vertalers de meeste tijd aan de verschillende schrijf- of 

vertaalwerkzaamheden en de schrijvers van non-fictie de minste tijd. In de verdeling 

van werkzaamheden zien we dat veruit het grootste deel de gewone schrijf- of 

vertaalwerkzaamheden betreft en de andere werkzaamheden of gerelateerde 

werkzaamheden weinig uren in beslag nemen.  
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Schrijfinkomsten 

Gemiddelde schrijfinkomsten per jaar 

 2005 2006 

 

 royalty’s en honoraria   € 9.205 € 10.158 

 leenrecht en thuiskopie   € 1.744   € 1.797 

 subsidies en beurzen   € 1.728   € 1.703 

 overig (= inkomsten niet uit 

bovengenoemde drie bronnen) 

  € 1.890   € 1.705 

 ander schrijf- of vertaalwerk   € 1.345   € 1.346 

 gerelateerd schrijf- of 

vertaalwerk 

  € 1.888   € 2.098 

 

 totaal € 17.929 € 18.880 

 

Van de inkomsten uit de gewone schrijf- of vertaalwerkzaamheden zijn de royalty’s en 

honoraria het belangrijkste onderdeel. De inkomsten in 2006 liggen hoger dan in 2005 

en er is een sterke variatie tussen de groepen auteurs in het inkomen dat men hieruit 

krijgt. Vertalers van boeken hebben hieruit meer inkomsten, schrijvers van fictie en 

non-fictie juist minder. 

 

De inkomsten uit leenrechtvergoedingen, thuiskopiegelden en kabelgelden liggen in 

2005 en 2006 ongeveer op hetzelfde niveau. Dit is een relatief kleine inkomstenbron, 

waaruit schrijvers van non-fictie minder inkomsten hebben. Subsidies en beurzen zijn 

eveneens een kleine bron van inkomsten. Schrijvers van non-fictie hebben hieruit 

minder inkomsten, vertalers juist meer. De overige inkomsten zijn qua omvang 

vergelijkbaar met zowel de subsidies en beurzen als de leenrecht en thuiskopiegelden.  

 

De andere schrijf- of vertaalwerkzaamheden en de hieraan gerelateerde 

werkzaamheden zijn een beperkte bron van inkomsten. Schrijvers van non-fictie 

ontvangen iets meer en vertalers en schrijvers van kinder- en jeugdboeken minder. De 

inkomsten uit gerelateerde werkzaamheden zijn ook beperkt, vertalers hebben hieruit 

minder inkomsten.    

 

Naarmate men meer tijd aan schrijven of vertalen besteedt, nemen de inkomsten toe. 

De inkomsten van auteurs die een beperkte tijd besteden aan schrijven of vertalen zijn 
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bescheiden. Wie meer dan 16 uur besteedt, gaat sterk vooruit in inkomsten. Het 

inkomen neemt verder toe wanneer een groot deel van de werkweek of zelfs meer dan 

40 uur aan schrijven of vertalen wordt besteedt.  

 

De inkomsten van auteurs zijn duidelijk gerelateerd aan de hoeveelheid boeken of 

teksten die van hen is uitgegeven. Naarmate dit aantal hoger is, zijn ook de inkomsten 

hoger. Ten opzichte van een productie van 11-20 boeken of teksten, verdubbelen de 

inkomsten ongeveer bij 21-30 of 31-40 uitgaven in de gehele carrière.  

 

Inkomstenbronnen 

Ruim de helft van de inkomsten komt uit royalty’s en honoraria. De andere bronnen 

hebben ongeveer een gelijk aandeel in de inkomsten. Met name voor vertalers van 

boeken zijn royalty’s en honoraria een belangrijke bron van inkomsten, voor schrijvers 

van fictie en non-fictie is het aandeel hiervan in het totale inkomen relatief kleiner, 

hoewel het het grootste deel is.  

 

Inkomsten uit leenrecht- en thuiskopiegelden spelen nauwelijks een rol van betekenis 

voor schrijvers van non-fictie, maar voor de overige groepen auteurs zijn zij van 

belang. Dit geldt met name voor de schrijvers van kinder- en jeugdboeken en de 

schrijvers van fictie. Voor vertalers van boeken en schrijvers van fictie maken subsidies 

en beurzen een belangrijk deel uit van de inkomsten uit schrijven en vertalen. 

Inkomsten uit andere schrijf- of vertaalwerkzaamheden spelen een grote rol voor 

schrijvers van non-fictie en schrijvers van fictie. 

 

Met name voor schrijvers van non-fictie en schrijvers van kinder- en jeugdboeken zijn 

de inkomsten uit gerelateerde werkzaamheden van belang. Voor de overige groepen, 

zeker de vertalers van boeken, maakt dit een kleiner deel uit van de inkomsten.  

 

Tevredenheid 

Van de ondervraagden is een klein deel (5%) zeer tevreden met het huidige inkomen 

uit schrijf- en vertaalwerkzaamheden en ongeveer een kwart is tevreden. Daar 

tegenover staat dat eveneens een kwart dat ontevreden is over deze inkomsten en een 

klein deel (8%) dat zeer ontevreden is. De groep die (zeer) tevreden is daarmee 

ongeveer even groot als de groep die (zeer) ontevreden is. Schrijvers van non-fictie 

zijn minder tevreden over hun inkomen, terwijl schrijvers van kinder- en jeugdboeken 

vaker tevreden over hun inkomen zijn. 
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De helft van de ondervraagden geeft aan niet rond te kunnen komen van de inkomsten 

uit schrijf- en vertaalwerkzaamheden en weinig auteurs kunnen goed of zeer goed 

rondkomen. Ongeveer drie op de tien kunnen enigszins of redelijk rondkomen van de 

inkomsten uit schrijf- en vertaalwerkzaamheden. Schrijvers van non-fictie hebben meer 

moeite rond te komen en schrijvers van kinder- en jeugdboeken minder moeite. 

 


