
Honorarium. Met honorarium bedoelen we een tegemoetkoming in de 
tijdsinvestering die nodig is voor je project. De honorariumbijdrage van het 
Fonds BJP is expliciet bedoeld als tegemoetkoming en niet als volledige 
vergoeding; de media die het resultaat van je onderzoek publiceren, dienen 
ook bij te dragen aan je honorarium;

Onkosten. Dit zijn de kosten die je moet maken om je journalistieke werk 
voor het betreffende project te kunnen verrichten;

Overhead. Dit zijn de vaste kosten die je als (freelance) journalist maakt 
om je werk te kunnen doen.

Bij het Fonds BJP kan subsidie aangevraagd worden voor de volgende posten:

In dit document lichten we per post toe welke werkzaamheden en kosten het 
Fonds BJP wel en niet honoreert. Heb je vragen of is er een kostenpost die je 
niet in het overzicht ziet? Neem dan gerust contact op.

Onderstaande lijst is nadrukkelijk bedoeld als handreiking naast de Leidraad 
Regeling Journalistieke Projectsubsidies, waarin alle inhoudelijke en financiële
voorwaarden en criteria staan. Zorg dat je ook deze Leidraad doorneemt 
wanneer je een aanvraag indient. Daarnaast heeft het Fonds een 
voorbeeldbegroting opgesteld (te vinden in het aanvraagformulier) die je kunt 
gebruiken voor je aanvraag.

WELKE KOSTEN 
KOMEN IN 
AANMERKING
VOOR SUBSIDIE VAN 
HET FONDS BJP?
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Werk je in vaste dienst op een regionale of 
lokale redactie en wil je jezelf vrijmaken voor 
een diepgravend project? Vraag subsidie aan 
voor een (freelance) journalist die jouw vaste 

werkzaamheden tijdelijk overneemt. 
 

Lees meer over de 
optie Vervangende Kracht. 

WIST JE DAT..?

HONORARIUM

(Desk)research;
Interviewen en transcriberen;
Fotograferen en nabewerking;
Archiefmateriaal verzamelen; 
Bronnen zoeken en benaderen; 
Schrijven (scenario, script, boek of artikel);
Voice-overs schrijven en inspreken;
Woo-verzoeken opstellen;*
Audio- of filmopnames maken;*
Inhoudelijke animaties maken;*
Journalistiek-inhoudelijke werkzaamheden
die onderdeel van de post-productie zijn,
zoals:*

voor- en eindmontage;
sounddesign AV-projecten.

*Indien voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden derden worden ingehuurd, kan
voor die kosten een onkostenvergoeding worden
aangevraagd. Het meesturen van een CV of
voorbeelden eigen werk is dan niet nodig. 

Het Fonds BJP subsidieert 
journalistiek-inhoudelijke 
werkzaamheden, zoals: 

Alle personen voor wie honorarium wordt
aangevraagd, moeten worden opgevoerd als

aanvrager. Van alle aanvragers dienen CV’s en
voorbeelden van eigen werk aangeleverd te

worden. 

LET OP
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Productionele en technische
werkzaamheden die onderdeel van de
post-productie zijn, zoals:

Samenvoegen van al gemonteerde
geluidsbanden; 
Het componeren van intro- en
outromuziek voor een audiovisuele
productie;

Vormgeving; 
Eindredactie; 
Werkzaamheden ten behoeve van
publiciteit en marketing;
Bouwen van een website; 
Vertalen of actualiseren van al verschenen
publicaties;
Samenstellen van al verschenen
publicaties tot verzamelingen, zoals
bundels of bloemlezingen.

Niet in aanmerking komen  
(technische) werkzaam-
heden, zoals:
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Twijfel je of bepaalde kostenposten in
aanmerking komen voor subsidie? 

Het Fonds BJP denkt graag met je mee. 
 

Bel (020-6386295) of mail ons
(projectsubsidies@fondsbjp.nl).

WIST JE DAT..?

ONKOSTEN

Reis*-/verblijfkosten; 
Huur auto of ander vervoer;
Reisvaccinaties;
Toegang archieven, kopieer- en 
archiefkosten;
Rechten voor gebruik van bestaand beeld- 
en geluidsmateriaal dat journalistiek- 
inhoudelijk relevant is voor het onderzoek;
Inhuur (expertise van) derden:**

tolk en fixer;
researcher (in buitenland);
journalistieke expertise/ondersteuning 
bij bijvoorbeeld Woo-verzoeken, 
transcripties, archiefmateriaal;
editors, animatoren, camera- en 
geluidsmensen;
tussentijdse begeleiding.                     

Het Fonds BJP subsidieert
onkosten die onlosmakelijk
verbonden zijn met het
journalistieke onderzoek, zoals:

*Benzine- en parkeerkosten kunnen niet apart 
worden opgevoerd; de tegemoetkoming in deze 
kosten zit verwerkt in de wettelijk vastgestelde 

belastingvrije kilometervergoeding (zie 
voorbeeldbegroting voor het geldende tarief). 

 
**Van deze betrokkenen hoeven geen CV en 

voorbeelden eigen werk aangeleverd te worden. 
Wel moet in de aanvraag helder uitgelegd zijn 

waarom de betreffende werkzaamheden niet door 
de aanvrager(s) zelf uitgevoerd (kunnen) worden, 
wie de betrokkenen zijn (indien bekend) en hoe 

groot de rol van deze betrokkenen is. Indien de rol 
van een betrokkene voor wie een 

onkostenvergoeding wordt aangevraagd sterk 
inhoudelijk van aard en leidend is voor de richting 
van het project, dan moet die persoon als mede- 

aanvrager opgevoerd worden. 
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Catering;
Consumpties en per diems 
(dagvergoedingen);
Drukkosten;
Tegemoetkomingen of bedankjes voor 
respondenten of andere bronnen;
Onvoorziene kosten;
Inhuur van (expertise van) derden voor:

bouw apps/website;
eindredactie; 
mixage;
muziekcompositie; 
ontwerp en vormgeving;
pr en communicatie;
productie (bijv. opmaak en 
vormgeving). 

Niet in aanmerking komen 
onkosten die niet 
journalistiek-inhoudelijk van 
aard zijn, zoals:
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Wil je dat het bureau eenmalig 
met je aanvraag meekijkt? Dien 
dan een conceptaanvraag in. 
Vul het aanvraagformulier zo 
volledig mogelijk in en geef 

ons een seintje via 
projectsubsidies@fondsbjp.nl. 

 
We bekijken dan binnen zeven 

dagen je conceptaanvraag. 

CONCEPTAANVRAAG

OVERHEAD

Op de begroting kan een bedrag van maximaal 15% van het totaal aangevraagde 
bedrag worden opgevoerd voor overhead, de kosten die je als journalist doorlopend 
maakt om je werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Kosten die daarmee gedekt kunnen 
worden zijn bijvoorbeeld:  
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Kantoor- of studiohuur;
Aanschaf, huur of afschrijving apparatuur;
Verzekeringen;
Telefonie;
Boekhouding;
Abonnementen en softwarelicenties; 
Literatuur; 
Printen.

Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan dit document. Een 

subsidieaanvraag wordt altijd 
voorgelegd en beoordeeld door een 
adviescommissie en in het geval van 

een positief advies, wordt het 
subsidiebedrag vastgesteld door de 
directeur-bestuurder. De aanvrager 

dient rekening te houden met de 
voorwaarden zoals geformuleerd in de 

Leidraad Regeling Journalistieke 
Projectsubsidies. 

LET OP
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