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DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE 
KANSEN  
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft:  

- Ontwerp van besluit houdende de bepaling van de voorwaarden voor 
de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten en steden 
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van de 
uitrol van een e-inclusiebeleid 

- Toelichting bij de oproep voor de aanvraag van de subsidie 
- Programma Vlaamse Veerkracht – Iedereen Digitaal VV54 

 
 
 

Samenvatting 
Deze nota kadert binnen het actieplan ‘Iedereen Digitaal’ en geeft een andere en bredere 
invulling aan de uitrol van actie 1 in het actieplan (kansengroepen toegang bieden tot internet) 
door de inhoudelijk focus van actie 7 (de verdere ondersteuning van lokale besturen in de 
uitrol van een lokaal digitaal inclusiebeleid met de lokale besturen in de regierol) toe te voegen 
aan actie 1. De eerste pilootprojecten rond e-inclusie gingen reeds van start bij lokale 
besturen. Met deze subsidie kunnen Vlaamse lokale besturen verder bouwen aan een sterke 
uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid, via o.a. acties rond individuele toegang tot internet en 
andere acties rond e-inclusie. 
 
Er wordt goedkeuring gevraagd aan de Vlaamse Regering m.b.t.: 

- Het ontwerpbesluit houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van 
een subsidie aan de Vlaamse gemeenten en steden en de VGC ter ondersteuning van de 
uitrol van een e-inclusiebeleid.  

- Met het ontwerp van besluit wordt gevraagd om de Vlaamse minister bevoegd voor 
binnenlands bestuur te belasten met de uitvoering van deze beslissing. 

- Toelichting bij de oproep voor de aanvraag van de subsidie. 
 

1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

Beleidsdomein: Kanselarij en Bestuur. 
Beleidsveld: Gelijke Kansen en Integratie en Inburgering. 
Beleidsdoelstelling: Uitvoering geven aan het relanceplan Vlaamse Veerkracht (projecten nr. 52, 53 en 
54) 
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Strategische doelstelling ‘Gelijke Kansen’: We werken de maatschappelijke drempels weg die 
individuen weerhouden van volwaardige participatie.  
OD 3.5 We maken van Vlaanderen een integraal toegankelijke regio.  

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Nota Vlaamse Veerkracht – Iedereen Digitaal (VV52/VV53/VV54) goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering op 16 juli 2021.  
 
Wetgevingstechnisch- en taaladvies  
Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering behoeft geen wetgevingtechnisch en 
taalkundig advies. 
 
Advies Inspectie van Financiën 
Advies werd verleend op 10 juni 2022. 
 
Begrotingsakkoord 
Akkoord werd verleend op 4 juli 2022. 
 
Dit ontwerp van besluit werd niet voorgelegd aan de Raad van State. Het heeft immers enkel 
betrekking op de in de bijlage nominatief opgesomde besturen. Het is dus niet van toepassing op 
een onbepaalde groep niet-geïndividualiseerde rechtssubjecten (vgl. advies 56.921/3 van 8 januari 
2015). 

2. INHOUD 
 
Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale 
inclusiewerking heeft. Digitale inclusie en de nood hieraan was te weinig bekend voor de coronacrisis. 
Acties m.b.t. digitale inclusie werden hierdoor onvoldoende opgenomen in de gemeentebegrotingen 
om te kunnen inspelen op de implicaties van de huidige coronacrisis. De relancemiddelen worden 
daarom éénmalig ingezet om lokale besturen i.s.m. lokale partnerorganisaties gezamenlijk te 
ondersteunen voor de opstart van of het versterken van hun digitale inclusiewerking. Over deze 
projecten gebeurt ook afstemming binnen de ambtelijke stuurgroep zodat we niet dubbel op werken 
met bvb. project Digibanken (en evt. andere projecten binnen beleidsdomeinen).  
Nadien is het aan de lokale besturen om hun e-inclusiewerking mee te begroten in hun 
gemeentebegroting. Het programma ‘Iedereen Digitaal’ heeft daarom als doel lokale besturen te 
ondersteunen bij het opzetten en het versterken van hun digitale inclusiewerking in samenwerking 
met hun lokale sociale partners. 
 
De subsidie die het onderwerp is van deze nota geeft een andere en bredere invulling aan de uitrol 
van actie 1 van het actieplan ‘Iedereen Digitaal’. Actie 1 wil kansengroepen toegang bieden tot internet. 
Geen toegang hebben tot internet is een eerste drempel dat digitale participatie verhindert. 
Daarnaast zijn er nog verschillende andere drempels die ervoor zorgen dat bepaalde doelgroepen 
uitgesloten worden van digitale participatie, zoals het niet beschikken van digitale vaardigheden of 
geen ondersteuning krijgen. 
 
Daarom verbreden we actie 1 met de inhoudelijk focus van actie 7, namelijk de Vlaamse lokale 
besturen verder ondersteunen bij de verdere uitrol van een lokaal digitaal inclusiebeleid met de lokale 
besturen in de regierol. Op die manier kunnen lokale besturen verder bouwen aan een sterk lokaal e-
inclusiebeleid dat zowel inzet op toegang tot internet voor kwetsbare groepen als op andere acties 
rond e-inclusie dat drempels tot digitale participatie verlaagt. 
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De eerste pilootprojecten bij lokale besturen gingen van start in januari en maart 2022, waarbij lokale 
besturen beginnen inzetten op de uitbouw van een overkoepelend lokaal e-inclusiebeleid en het 
toegankelijker maken van de eigen lokale digitale dienstverlening. Deze subsidie wil de verdere uitrol 
van een e-inclusiebeleid ondersteunen bij de Vlaamse lokale besturen. 
 
Dit d.m.v. subsidies die de lokale besturen kunnen aanvragen via trekkingsrecht waarmee ze kunnen 
inzetten op verschillende acties rond e-inclusie zoals hieronder beschreven. Om de subsidie te kunnen 
ontvangen, moet een lokaal bestuur minstens inzetten op één actie rond individuele toegang tot 
internet voor kwetsbare burgers. 
 

- Categorie 1 van acties - acties rond individuele toegang tot internet voor kwetsbare burgers: 
het gaat hier over de individuele toegang tot internet (bv. op het thuisadres of de smartphone 
van deze kwetsbare burgers), niet over openbare Wi-Fi-punten, etc.   

 
- Categorie 2 van acties - acties rond de verdere uitrol van een overkoepelend e-inclusiebeleid 

binnen het lokaal bestuur: acties die lokale besturen opzetten met uiteindelijke doelstelling 
om een overkoepelend e-inclusiebeleid op te zetten binnen het lokaal bestuur. Deze acties 
hebben als doel de specifieke lokale context in kaart te brengen om op basis van deze kennis 
een lokaal e-inclusiebeleidsplan op te stellen. Voorbeelden van zulke acties zijn: lokale 
omgevingsanalyse, actieplan/plan van aanpak, beleidsplan,… 
 

- Categorie 3 van acties - acties rond de verschillende deelaspecten van e-inclusie: naast acties 
rond individuele toegang tot internet voor kwetsbare burgers en het vormgeven van een 
overkoepelend e-inclusiebeleid, kunnen lokale besturen met deze middelen ook inzetten op 
andere specifieke acties rond digitale inclusie die drempels verlagen voor digitaal kwetsbare 
doelgroepen: 
 

o Betaalbare en kwaliteitsvolle toegang tot hardware, software en openbaar internet: 
het verschil met de eerste actie (toegang tot internet voor kwetsbare burgers) is dat 
het hier eerder gaat over openbaar internet zoals een openbaar Wi-Fi punt of in de 
lokale bibliotheek; 

o Competenties, vaardigheden en attitudes versterken om digitaal mee te zijn;  
o Een sterk ondersteuningsnetwerk opzetten waar burgers terecht kunnen met 

digitale vragen;  
o Inclusion by design, nl. werken aan digitale toegankelijkheid en 

gebruiksvriendelijkheid van lokale toepassingen. 
 
 
Financiering 
 
Een bedrag van 1.250.000 euro wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie conform 
de Brusselnorm van 5% opgenomen in het regeerakkoord 2019-2024.  
 
Op basis van vergelijkbare sociale parameters van de Brusselse bevolking in vergelijking met 
Vlaanderen en rekening houdend met de begrenzing tot de gemeenschapsbevoegdheden, wordt aan 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie een apart bedrag toegekend van 2,5% (625.000 euro) om in te 
zetten op een aparte werking rond e-inclusie in het kader van beroepsopleiding en/of Nederlands in 
het kader van competentieversterking naar de arbeidsmarkt. De VGC werkt binnen dit kader projecten 
en acties uit met organisaties die wegens hun activiteiten of organisatie beschouwd moeten worden 
als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Deze projecten en acties moeten in lijn liggen 
met het Vlaamse beleid in het kader van beroepsopleiding en/of Nederlands in het kader van 
competentieversterking naar de arbeidsmarkt. 
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Een bedrag van 23.125.000 euro wordt toegekend aan de Vlaamse gemeenten en steden. Het bedrag 
voor de Vlaamse gemeenten en steden wordt voor één zevende verdeeld op basis van het aantal 
inwoners van de steden en gemeenten, voor één zevende op basis van het aantal ouderen (65+) en 
voor vijf zevenden op basis van de sociale parameters van het Gemeentefonds (verdeeld volgens de 
weging van het Gemeentefonds), nl.:  
 

- het aantal personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering, exclusief leefloners;  
- het aantal kortgeschoolde werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag; 
- het gemiddelde aantal geboorten in een kansarm gezin over drie jaar; 
- het aantal sociale huurappartementen; 
- het gemiddelde aantal personen dat recht heeft op een leefloon over drie jaar. 

 
De sociale parameters vanuit het gemeentefonds en het aantal ouderen in elke gemeente zijn 
belangrijke doelgroepen die een hoger risico hebben om digitaal uitgesloten te worden. Daarbij wordt 
ook het aantal inwoners nog toegevoegd; hoewel bovenstaande doelgroepen een grotere kans hebben 
om digitaal uitgesloten te zijn, kan in se elke burger door drempels op een bepaald moment 
uitgesloten worden van de digitale wereld. 
 
Als ondergrens wordt 3000 euro gehanteerd. Gemeenten en steden die a.d.h.v. de bovenstaande 
berekeningen meer dan 3000 euro toegewezen krijgen, kunnen deze subsidie aanvragen. 
 

Met deze verdeling en ondergrens wordt een overzicht bekomen dat het maximumbedrag weergeeft 
dat elke gemeente of stad die in aanmerking komt, kan opvragen. 
 
Toekenning van de middelen via trekkingsrecht en rapportage 
 
De lokale besturen en de VGC vragen hun trekkingsrecht op de subsidie aan d.m.v. een 
aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur.  
 
De lokale besturen ontvangen de middelen wanneer ze voldoen aan een aantal formele vereisten, nl. 
ze zetten in op minstens één actie rond individuele toegang tot internet voor kwetsbare burgers en 
ze geven alle gevraagde informatie op complete wijze mee. Er zal geen inhoudelijke beoordeling zijn. 
Het ontwerpbesluit is opgebouwd vanuit de redenering rond trekkingsrecht, m.a.w. alle lokale 
besturen hebben het recht de middelen aan te vragen om te werken rond e-inclusie. 
 
De eindcontrole gebeurt na afloop van de subsidieperiode op basis van een functionele 
verantwoording (inhoudelijke eindrapportage) en financiële verantwoording (op basis van de digitale 
rapportering over de reguliere jaarrekeningen). 
 
De leden van de ambtelijke werkgroep e-inclusie en de stuurgroep Iedereen Digitaal worden op de 
hoogte gebracht van welke lokale besturen subsidies in kader van deze oproep ontvingen. 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 
 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Voor actie 1 (valt onder VV54) is in het actieplan ‘Iedereen Digitaal’ een budget over van 25.000.000 
euro. 
De subsidie wordt toegekend voor 2 jaar en 2 maanden. De middelen worden als volgt verdeeld:  

- VGC: maximaal 1.875.000 euro (7,5%) 
- Vlaamse gemeenten en steden: maximaal 23.125.000 euro.  
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De middelen worden uit de provisie e-inclusie opgevraagd en aangerekend op begrotingsartikel SJ0-
1SFC2CA-WT, basisallocatie 1SF632 (Relance Budget 54 – Iedereen digitaal – toegang tot computers & 
internet) van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 
2022. 
 
In dit dossier wordt de inhoud van actie 7 van het actieplan meegenomen in de uitrol van actie 1. De 
middelen van actie 7 (VV53) komen hierdoor vrij. Deze krijgen een andere invulling. Hiervoor wordt 
later een dossier uitgewerkt en naar de Vlaamse Regering gebracht. 
 
Advies Inspectie van Financiën 
De Inspectie van Financiën verleende op 10 juni 2022 een gunstig advies met opmerkingen.  
 

- De Inspectie van Financiën vraagt dat alle aspecten van het subsidiekader worden opgenomen 
in het ontwerpbesluit Vlaamse Regering: 

o de subsidiabele kosten: de kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring werden 
toegevoegd in artikel 4 van het ontwerpbesluit Vlaamse Regering; 

o geen reservevorming mogelijk: deze zin werd opgenomen onderaan artikel 4 van het 
ontwerpbesluit Vlaamse Regering. Er is geen reservevorming mogelijk omdat het gaat 
over projectsubsidies voor acties rond e-inclusie die uitgevoerd worden in een 
afgebakende periode; 

o bij de aanvraag wordt eveneens een begroting toegevoegd per actie: om de planlast 
voor de lokale besturen te verlagen, kiezen we ervoor geen begroting te vragen bij de 
aanvraag van de subsidie, maar wel om de acties te laten opnemen in de aanpassing 
van het meerjarenplan. Hiervoor werd in artikel 8 van het ontwerpbesluit Vlaamse 
Regering toegevoegd dat de acties die de lokale besturen en de VGC zullen opzetten 
met deze subsidie, worden opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan voor 
2023 en 2024. De financiële controle zal dan na afloop van de subsidieperiode 
gebeuren op basis van de jaarrekeningen. 

 
- Daarnaast vraagt de Inspectie van Financiën om aan te geven in het aanvraagformulier op 

welke wijze men de personeelsinzet dient aan te tonen, dit met oog op latere controles. Op 
pagina 5 van de oproep werd toegevoegd dat bij de digitale rapportering moet beschreven 
worden of het gaat om een bijkomende personeelsinzet of reeds aanwezig personeel. Als het 
geen nieuw maar reeds aanwezig personeel betreft, dan moet beschreven worden wie de 
vroegere taken van het betrokken personeelslid overneemt en in welke mate. 

 
Begrotingsakkoord 
Akkoord werd verleend op 4 juli 2022. 
 

B. ESR-TOETS 

Niet van toepassing. 

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het bijgaande ontwerp van besluit heeft geen weerslag op het personeelsbestand en de 
personeelsbudgetten van de Vlaamse overheid. 

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

De subsidie is gericht naar de Vlaamse lokale besturen. 
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4. VERDER TRAJECT 
 
Na goedkeuring door de Vlaamse Regering, zal het Agentschap Binnenlands Bestuur een 
aanvraagformulier ter beschikking stellen waarmee de lokale besturen hun trekkingsrecht op de 
subsidie kunnen aanvragen. Als de deadline voor aanvraag verstreken is, dan zal via een ministerieel 
besluit middelen worden toegekend aan de lokale besturen die een correcte en volledige aanvraag 
indienden. De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 t.e.m. 31 december 2024. 
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5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist: 
 

1°   haar goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse 
gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van de uitrol 
van een e-inclusiebeleid voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2024; 

 
2°   haar goedkeuring te verlenen aan de bijgaande toelichting bij de oproep voor de aanvraag van 
de subsidie; 

3°   de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen te 
gelasten met de uitvoering van het besluit. 

 
 
 
 
 
 

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, 
 
 
 
 
 
 

Bart SOMERS 
 


