ADDENDUM BEHEERSOVEREENKOMSTEN
Tussen
de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie
optreedt
mevrouw Joke Schauvliege,
Vlaams minister bevoegd voor Cultuur
gevestigd te 1000 Brussel, Koolstraat 35
en
de Vlaamse openbare instelling sui generis Vlaams Fonds voor de Letteren, afgekort
“VFL”, Generaal Van Merlenstraat 30, 2600 Berchem, vertegenwoordigd door de heer Jos
Geysels, voorzitter van het Fondsbestuur en de heer Koen Van Bockstal, directeur,
ingevolge artikel 18 van het huishoudelijk reglement van de instelling,
en
de vzw Stichting Lezen Vlaanderen, afgekort SL, Frankrijklei 130, 2000 Antwerpen,
vertegenwoordigd door de heer Koen Jaspaert en mevrouw Vanessa Joosen,
respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, ingevolge artikel
18 van de statuten van de vereniging, en door mevrouw Majo de Saedeleer, directeur
van SL,
wordt de volgende overeenkomst gesloten:
Artikel 1. §1. Dit addendum sluit aan bij en maakt integraal deel uit van de
beheersovereenkomst voor de periode 2012-2015 afgesloten tussen VFL en de Vlaamse
Gemeenschap op 16 augustus 2012.
§2. Dit addendum sluit aan bij en maakt integraal deel uit van de beheersovereenkomst
afgesloten tussen SL en de Vlaamse Gemeenschap op 27 juli 2012.
Art. 2. §1. De samenwerking tussen SL en het VFL zoals gestipuleerd in respectievelijk
artikel 7, §2 en artikel 9, §1 van de in artikel 1 vermelde overeenkomsten wordt
inhoudelijk geconcretiseerd. Het uitgangspunt is hierbij het volgende: een gezond en
bruisend Vlaams letterenveld is een goede voedingsbodem om mensen tot lezen te
brengen en een grote interesse in lezen is een belangrijke voorwaarde voor hoogstaande
literaire creatie. Daarom hebben SL en het VFL er belang bij om elkaar bij het realiseren
van hun doelstellingen voluit te steunen en samen te werken waar die complementariteit
tot uiting komt. Het VFL en SL kunnen bij de realisatie van deze doelstellingen ook
samenwerking zoeken met tal van andere verenigingen en instellingen die actief zijn op
het vlak van letteren en boeken en in de sociale sector.
§2. De in §1 vermelde samenwerking is minstens van toepassing op volgende
actieterreinen:
a)
Op het snijvlak tussen leesbevordering en letteren, zetten SL en het VFL samen in
op de toeleiding naar een divers en kwalitatief aanbod, en de ondersteuning en
verspreiding ervan.
b)
Het VFL wil de letterensector versterken, SL wil de deskundigheid van
professionelen over leesbevordering en ( jeugd-)literatuur vergroten. Samen bouwen ze
een studie- en kenniscentrum letteren en leesbevordering uit.
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c)
Via structureel overleg werken het VFL en SL binnen een geïntegreerd letteren- en
leesbeleid aan een betere afstemming met alle actoren, inspelend op maatschappelijke,
culturele en digitale ontwikkelingen.
d)
Waar leesbevordering en een proactief vertaal & presentatiebeleid elkaar raken,
treden SL en het VFL samen op in het buitenland.
Art. 3. Tegen het einde van de looptijd van de beheersovereenkomsten, 31 december
2015, afgesloten met SL en het VFL is de samenwerking minstens vertaald in volgende
acties:
a. Armoedebestrijding:
Het VFL en SL erkennen het Vlaams Actieplan voor Armoedebestrijding en de thematiek
“Armoede” in zijn brede verscheidenheid als een belangrijk thema en ontwikkelen voor
deze problematiek een gezamenlijke visie en een meerjarenplan met concrete acties
tegen 31 maart 2014.
Samen met de relevante actoren binnen dit domein wordt een langlopend traject uitgezet
om via welomschreven werkwijzen en doelstellingen de drempels tot letteren en
geletterdheid te slechten.
Daarnaast blijft SL verder initiatieven voor opvoedingsondersteuning, ontluikende
geletterdheid, opvang van anderstalige nieuwkomers, mensen met een handicap en/of
een leesbeperking en centra voor basiseducatie ondersteunen. SL en het VFL zullen hun
respectieve expertise inzetten en waardevolle projecten zoveel mogelijk in hun reguliere
werking implementeren.
Voor de financiering hiervan zullen het VFL en SL deels hun jaarbudgetten aanspreken.
Maar daarnaast zullen ze ook actief bijkomende middelen zoeken.
b. Interculturaliseren:
Beide organisaties vinden het belangrijk na te gaan hoe hun werk bij kan dragen tot een
groeiend besef van interculturaliteit in de samenleving. Zij zijn ervan overtuigd dat
literatuur en lezen in de totstandkoming ervan een belangrijke bijdrage kan leveren en
willen graag samenwerken om die bijdrage vorm te geven.
Om projecten voor leesbevordering en literaire creatie gericht op de bevordering van het
interculturele denken in de maatschappij op te zetten en uit te werken, zal worden
samengewerkt
met
de
relevante
organisaties
in
het
veld.
Dergelijke
samenwerkingsverbanden zijn er nu al: Kind en Gezin (Boekbaby's), Koning
Boudewijnstichting (Boekenboot), Wablieft (De Weddenschap), maar zullen worden
uitgebreid.
De inzet van literatuur en lezen ter bevordering van het intercultureel denken in de
samenleving roept nog heel veel vragen op. Daarom is het noodzakelijk dat wordt
samengewerkt met de wetenschappelijke instellingen die op het terrein van
interculturaliteit en diversiteit actief zijn. Er zal samenwerking worden gezocht met SDL
(Universiteit Gent), CeMIS (Universiteit Antwerpen) en CTO (KU Leuven).
Concreet verbinden SL en het VFL zich ertoe om een lijst met vragen op te stellen over
hoe de samenwerking rond interculturaliteit moet worden uitgebouwd. Die vragen
worden aan de samenwerkende veldorganisaties en wetenschappelijke instituten
voorgelegd. Rond de antwoorden die deze partners geven wordt in het najaar van 2013
een aantal ontmoetingen georganiseerd. De uitkomst van die ontmoetingen dient een
aantal concrete projecten te zijn, met inbegrip van te bereiken doelstellingen en de te
volgen werkwijze. Die projecten kunnen dan vanaf 2014 uitgerold worden.
c. Gedichtendag
Sinds 2007 heeft SL de coördinatie van Gedichtendag in Vlaanderen op zich genomen,
evenwel zonder daarvoor extra structurele middelen te krijgen. Al die jaren werd het
Vlaamse project afgestemd op het Nederlandse initiatief dat door Poetry International
aangestuurd werd.
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Gedichtendag zou op korte termijn weer zijn plaats moeten innemen tussen de
activiteiten van het Poëziecentrum. Daartoe zullen SL en het VFL alle belangstellende
organisaties uitnodigen voor een overleg met als doel, onder regie van het
Poëziecentrum, de taken te verdelen inzake programmatie, communicatie, promotie,
educatieve ondersteuning en publicaties. Ook mogelijkheden tot samenwerking en
synergie moeten optimaal benut worden.
Tegelijkertijd moet de afstemming met de Nederlandse partners maximaal onderhouden
worden. Tenslotte is in deze context ook een samenwerking met de Vlaamse
Auteursvereniging (VAV), de Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV) en het onderwijs van
groot belang.
d. Internationale samenwerking
Het VFL stelt zich tot doel via een gecontinueerde aanwezigheid op buitenlandse
vakbeurzen en een intens buitenlandbeleid vertalingen van Vlaams literair werk tot stand
te brengen. Vanaf 2013 zet het VFL samen met relevante partners - aanvankelijk
voornamelijk Passa Porta en het Nederlands Letterenfonds - ook in op residentiewerking
en presentatiemomenten van Vlaamse auteurs en/of vertalers op belangrijke
internationale podia en festivals.
SL
onderhoudt buitenlandse contacten
als actief lid van een
Europees
leesbevorderingsplatform (EU*read) en van een internationaal netwerk van
jeugdliteratuurspecialisten (IBBY). Internationale netwerken en contacten dragen bij tot
de Vlaamse faam op het gebied van letteren en leesbevordering in het buitenland en
leveren op hun beurt ook inspiratie voor nieuwe Vlaamse projecten en
samenwerkingsverbanden.
Het VFL en SL organiseren zich om de afstemming van de plannen met andere actoren
uit het letterenveld te optimaliseren om (nog) betere resultaten te kunnen bereiken.
e. Het huis van de Letteren
Op middellange termijn willen SL en het VFL op grond van hun complementaire en meer
intense samenwerking op zoek gaan naar gemeenschappelijke huisvesting.
Gezamenlijke huisvesting leidt tot grotere nabijheid en kan nog meer samenwerking en
integratie van letteren- en leesbeleid opleveren. Ook mag verwacht worden dat dit voor
de betrokken organisaties een kostenbesparend en efficiëntie verhogend effect kan
hebben, waardoor meer middelen naar de realisatie van eigen en gemeenschappelijke
doelstellingen kunnen gaan.
Tevens zal onderzocht worden welke andere verenigingen voor cohabitatie te vinden zijn.
De bevraging en verdere ontwikkelingen worden opgevolgd door de directie van SL en
VFL, die daarover rapporteren aan hun raden van bestuur. Streefdoel is om dit te
realiseren tegen ten laatste 2015.
In een dergelijke omgeving kunnen de vakbibliotheek jeugdliteratuur en leesbevordering
van SL en de voorlopig nog onontsloten collectie Vlaamse literatuur, Vlaamse literatuur in
vertaling en vertaalde literatuur uit het buitenland van het VFL samen de basis vormen
voor het kenniscentrum literatuur en lezen. De uitgebreide collectie kan een nuttig
instrument zijn voor onderzoek, deskundigheidsbevordering en professionalisering van de
sector en doelgerichte acties.
f. Leesbevorderingsprojecten binnen het Participatiedecreet
De budgetlijn “leesbevordering” van het Participatiedecreet wordt overgebracht naar het
VFL. Deze subsidielijn zal met ingang van 1 januari 2014 gezamenlijk worden beheerd
door het VFL en SL en conform de bepalingen van artikel 15 van het decreet van 30
maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren, zoals
gewijzigd. Het VFL en SL beslissen gezamenlijk over duidelijke inhoudelijke lijnen voor
de toekenning van die middelen en houden daarbij uitdrukkelijk rekening zowel met de
criteria en beleidslijnen van het Participatiedecreet als met die van het geïntegreerd
letterenbeleid. Bij de toekenning van die middelen aan derde organisaties zal de
aandacht in de eerste plaats gaan naar projecten ter bevordering van interculturaliteit en
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ter bestrijding van armoede. Ook experimentele projecten en onderzoek in dit thema
moeten in aanmerking kunnen komen voor deze subsidielijn.
§2. SL en het VFL rapporteren jaarlijks tegen uiterlijk 31 maart over de opvolging van de
samenwerking. Hierbij wordt minstens aangegeven wat er in het afgelopen werkingsjaar
werd gerealiseerd en wat de plannen zijn voor het op dat moment lopende jaar. De
eerste rapportage wordt op 31 maart 2014 verwacht. Deze rapportage wordt bezorgd
aan de minister bevoegd voor culturele aangelegenheden en aan het agentschap Kunsten
en Erfgoed.
Art. 4. §1. De subsidiëring van SL gebeurt met ingang van 1 januari 2014 vanuit het
VFL. Het VFL neemt de afspraken die in de beheersovereenkomst van 27 juli 2012 tussen
SL en de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen integraal over.
§2. Om de subsidiëring van SL door het VFL te laten gebeuren zullen de nodige middelen
worden overgedragen met ingang van 1 januari 2014. De overgedragen middelen zullen
gelijk zijn aan het toegekende subsidiebedrag in 2013. Bovendien worden deze middelen
na de overdracht voor minstens 2 jaren na de overheveling integraal geoormerkt voor de
subsidiëring van SL.
§3. Als onderbouwing en verantwoording voor de subsidiëring van SL door het VFL zal SL
een uitgebreid jaarplan met gedetailleerde begroting 2014 voorleggen aan het VFL
Fondsbestuur tegen uiterlijk 31 oktober 2013. En vanuit dezelfde systematiek dezelfde
documenten voor kalenderjaar 2015 tegen uiterlijk 31 oktober 2014.
Art. 5. §1. Vanaf 2016 zal SL via meerjarige overeenkomsten gesubsidieerd worden
vanuit het VFL. De duur van de overeenkomst zal gelijk gesteld worden aan de duur van
de beheersovereenkomst van het VFL met de Vlaamse Gemeenschap. De procedure voor
de indiening, beoordeling en honorering van de subsidieaanvraag die in dit kader wordt
ingediend, gebeurt conform de bepalingen van artikel 15 van het decreet van 30 maart
1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren, zoals gewijzigd.
§2. Voor de volgende beleidsperiode, in principe 2016-2020, zal SL een nieuw meerjarig
beleidsplan presenteren aan het VFL, en dit uiterlijk tegen 15 september 2015. Hierbij
dient het eerste jaar gedetailleerd uitgewerkt te zijn. Uiterlijk op 31 oktober 2015 neemt
het Fondsbestuur van het VFL een beslissing over de subsidiëring voor de volgende
beleidsperiode.
§3. SL en het VFL zullen naast dit nog een apart akkoord afsluiten over hoe de
systematiek van subsidieaanvraag, de criteria, de termijnen, de rapportage etc. zullen
verlopen, vanaf 1 januari 2016, als de bestaande beheersovereenkomst tussen SL en de
Vlaamse Gemeenschap definitief afloopt. Indien in de toekomst de dotatie van de
Vlaamse overheid aan het VFL zou opgesplitst blijven tussen middelen die oorspronkelijk
voor het letterenbeleid geoormerkt waren en middelen die uit het participatiedecreet
kwamen voor SL, dan zal die verdeling gehonoreerd worden. Indien dat niet langer het
geval zou zijn en de dotatie voor het VFL één globaal bedrag is, dan is het VFL bereid om
rekening te blijven houden met de globale verhoudingen. Alles uiteraard binnen de
mogelijkheden of beperkingen van het aangereikte budgettaire kader, waar ook het VFL
afhankelijk blijft van de beleidskeuzes van de bevoegde minister en de Vlaamse
Regering.
§4. In het geval van een geschil tussen SL en het VFL over de subsidietoekenning of de
overeenkomst, zal een commissie van deskundigen bestaande uit twee gemachtigde
afgevaardigden van het VFL, twee afgevaardigden van SL en één afgevaardigde van de
Vlaamse minister bevoegd voor cultuur trachten tot een oplossing te komen.
Indien deze commissie niet in haar opdracht slaagt, ligt de definitieve beslechting van het
geschil bij de functioneel bevoegde minister.
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Art. 6 Dit addendum bij de beheersovereenkomsten van SL en het VFL wordt van kracht
na de ondertekening ervan en heeft betrekking op de werkingsjaren 2014 en 2015.

Voor de Stichting Lezen Vlaanderen,

de voorzitter
Koen Jaspaert

de ondervoorzitter
Vanessa Joosen

de directeur
Majo de Saedeleer

Voor het Vlaams Fonds voor de Letteren,

de voorzitter van het Fondsbestuur
Jos Geysels

de directeur
Koen Van Bockstal

Voor de Vlaamse Gemeenschap,

de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
Joke Schauvliege
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