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De heer Jo Brouns 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw 

Ellipsgebouw 

Koning Albert-II laan 35 

1030 Schaarbeek 

Verlenging digibanken 

Mijnheer de minister 

Met dit BVR wil de Vlaamse Regering de mogelijkheid creëren om de project-

ondersteuning van 31 december 2024 uit te breiden tot 31 juli 2026. Voor de 

bijkomende periode zullen de projecten bijkomende middelen ontvangen.  

De sociale partners zien de mogelijkheid tot verlenging als een opportuniteit 

voor het beleid om de partnerschappen indien nodig bij te sturen. In plaats 

van een automatische verlening kan deze afhankelijk worden gemaakt van 

bepaalde bijsturingen in de werking. Zo kan waar nodig bij partnerschappen 

die verlengingen aanvragen worden aangedrongen om de samenwerking uit te 

breiden met bijkomende partners ten einde de gebiedsdekkendheid te vergro-

ten. Ook de samenwerking en wisselwerking van de digibanken met toekom-

stige (ESF-)projecten zoals de lokale partnerschappen rond het bereiken en 

ondersteunen van niet-actieven dienen daarbij te worden meegenomen. 

De sociale partners wijzen opnieuw op het belang van investeringen die ook op 

langere termijn, nadat de financiering is stop gezet, nog verder van nut zijn. Ze 

vragen de Vlaamse overheid bij verlengingsaanvragen er opnieuw op te wijzen 

dat bij afsluiting van de projectperiode de digibankprojecten en de opgezette  

dienstverlening verder uitgerold moeten kunnen worden zonder steun uit dit 

specifieke subsidiekanaal. Ze vragen dat de partnerschappen opnieuw worden 

aangemoedigd hierover tijdig na te denken. 

Ze vragen ook dat bij aanvragen tot verlengingen wordt afgestemd met andere 

gelijkaardige initiatieven zoals ‘Iedereen Digitaal’, ‘Digisprong’ en ‘Edusprong’. 

De lessen die voortvloeien uit de digibankprojecten, moeten zeker doorgetrok-

ken kunnen worden in het reguliere beleid van de Vlaamse en lokale overhe-

den. 
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Hoogachtend  

 

Pieter Kerremans Caroline Copers 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


