
e-GOVERNMENT

Begin 2015 startte het VBO samen met zijn sector federaties een uitgebreide 
denkoefening over de digitale economie. Resultaat? De ‘Digital Agenda’ en 
een 10-puntenplan als synthese. Intussen zijn we twee jaar verder. Tijd voor een 
eerste stand van zaken.

I
n de voorgaande hoofdstukken kreeg u als ondernemer een 

resem inspirerende ideeën en tips over hoe u ‘digitalisering’ 

succesvol kunt inzetten in de verschillende bedrijfsprocessen: 

van klantenwerving tot dienst na verkoop, van HR over finance tot 

de juridische activiteiten,… 

De snelheid waarmee elk bedrijf die evolutie integreert, hangt 

uiteraard af van een aantal cruciale omgevingsfactoren:

•  Zijn er performante digitale netwerken die uw salesteam toelaten 

efficiënt te werken met mobiele toepassingen op het terrein?

•  Zijn er e-instrumenten waarmee klanten of medewerkers zich 

makkelijk en rechtszeker via digitale kanalen kunnen identificeren, 

handtekeningen plaatsen of aangetekende zendingen 

versturen?

•  Zijn er voldoende geschoolde medewerkers 

die de technologische innovaties op het 

terrein kunnen toepassen?

•  Is er een regelgeving die modern en 

digitaalvriendelijk is en dus geen 

onnodige drempels opwerpt voor 

nieuwe digitale toepassingen?

•  Geven de overheidsdiensten het 

goede voorbeeld in het aanbieden 

van nieuwe performante, digitale toe-

passingen?

•  Zijn de digitale netwerken en bedrijfsspe-

cifieke toepassingen afdoende beveiligd 

tegen cyberaanvallen?

Twee jaar nadat het VBO de ‘Digital Agenda’ 1 voorstelde, is de tijd 

rijp voor een eerste evaluatie over het 10-puntenplan 2 (zie figuur).

10-puntenplan 
digitale economie 
Stand van zaken

1  Download de ‘Digital Agenda’: www.vbo.be/actiedomeinen/economie--conjunctuur/digitale-economie/digitale-economie/

2  Download het 10-puntenplan op www.vbo.be > Publicaties > 10-puntenplan voor een digitale economie (15/7/2015)
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1. ULTRASNELLE NETWERKEN

De telecominfrastructuur boekte op twee jaar tijd heel wat vooruitgang. Door 

de aanhoudende infrastructuurconcurrentie tussen de grote telecomspelers 

investeren ze elk jaar zowat 1,5 miljard euro in zowel vaste als mobiele telco-net-

werken, of 15 tot 20% van de omzet van de telecombedrijven. Zo bereiken we 

vandaag voor breedband met zeer hoge snelheid (>100 Mbps) een dekkings-

graad van 91%. Daarmee staat België aan de Europese top. 

Inzake mobiele netwerken haalt ons land een 4G-dekkingsgraad van 95% van de 

gezinnen. Daarnaast werkt één telecomoperator aan de ontplooiing van 4,5G en 

zijn alle operatoren aan het testen om tegen uiterlijk 2020 5G uit te rollen.

HET 10-PUNTENPLAN VAN HET VBO
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Het investeringskader in telco-infrastructuur 

werd dankzij het akkoord (eind 2016) tussen 

het Waals Gewest en de telecomoperatoren 

gunstiger. Zo laat het Waals Gewest alle 

taksen op gsm-masten vallen (en zal het er 

bij de gemeenten en provincies op aandrin-

gen hetzelfde te doen) en zal het een 

gunstiger wettelijk kader scheppen voor de 

installatie ervan. 

In ruil moeten de telecombedrijven 

60 miljoen euro extra investeren in de 

Waalse telco-netwerken.

De lange vergunningstermijnen voor 

investeringen in telco-infrastructuur 

(in Brussel zowat 400 werkdagen of 

bijna twee jaar) blijven de snelheid 

van de vooruitgang afremmen.

2-3-4. E-INSTRUMENTEN 

OF -TOOLS

Voor een aantal elektronische 

basisinstrumenten, zoals eID, 

elektronische handtekeningen of 

elektronische aangetekende 

zendingen (EAZ), werd vooral de afgelopen 

twee jaar op juridisch vlak vooruitgang 

geboekt.

Sinds 1 juli 2016 is de Europese eIDAS-Veror-

dening van kracht voor de elektronische 

vertrouwensdiensten (elektronische 

handtekeningen en zegels, tijdstempels, 

EAZ’s en website-authentificatie). De 

verordening werd concreter aangevuld door 

de Belgische Digital Act (lees ook ‘Digitale 

juridische tools voor uw onderneming’, p. 28) 

die onder meer een volledige juridische 

gelijkschakeling van papieren en digitale 

documenten instelt, de weg vrijmaakt voor 

EAZ’s en de certificatie van leveranciers van 

‘gekwalificeerde’ vertrouwensdiensten 

toevertrouwt aan de FOD Economie. 

Op het terrein zijn er momenteel wel nog niet zo heel 

veel nieuwe toepassingen beschikbaar. Al is er bijvoor-

beeld wel al een eerste vorm van EAZ’s ontwikkeld door 

het Waals-Brabantse bedrijf IPEX.

Daarnaast staat er een belangrijk project op stapel om 

identificatie en handtekenen via eID in de toekomst te 

laten verlopen via mobiele toestellen 3. De minister-

raad keurde hiervoor het wetgevend kader goed 

(13 januari 2017) en dit jaar moet(en) het (de) uitvoe-

ringsbesluit(en) volgen. Intussen is de technologische 

ontwikkeling in volle gang zodat de eerste Mobile 

eID-toepassingen hopelijk in de eerste helft van 2018 

operationeel zullen zijn.

Ook de ‘officiële’ mailbox voor ondernemingen 

waarop alle ondernemingen met zekerheid via een EAZ 

kunnen worden bereikt door overheidsdiensten of 

andere bedrijven, krijgt stilaan vorm. De wetteksten 

worden volop voorbereid en de grote contouren van de 

technische oplossing zijn uitgewerkt 4. Een pijnpunt blijft 

de uitbouw van een permanente up-to-date mandaten-

databank zodat enkel de correcte juridisch mandataris 

EAZ’s kan openen of leesrechten kan delegeren.

5. E-DUCATIE

Voor het verwerven van digitale competenties is het 

hoopgevend dat er zowel in het Nederlandstalig als 

het Franstalig onderwijs een verhoogde aandacht is 

voor STEM 5. In het Vlaams onderwijs is e-ducatie ook 

één van de transversale clusters over ASO, TSO en BSO 

heen. En in Wallonië zijn er goede initiatieven zoals 

de ‘école numérique’ en ‘#wallcode’ om leerlingen en 

leerkrachten in contact te brengen met programmeren. 

De sensibiliseringsinitiatieven lijken bovendien vruchten 

af te werpen, want in 2016 startten er beduidend 

meer eerstejaarsstudenten in STEM/ICT-richtingen.

Toch blijft het potentieel voor onderwijsinstellingen om in 

te spelen op mogelijke nieuwe studiedomeinen in STEM/

ICT nog groot. Een samenwerking tussen enkele Waalse 

universiteiten startte wel een gezamenlijke ‘Master in 

Cybersecurity’ op. 

Het ontbreekt aan 
een overkoepelend 
plan om alle 
interacties met de 
federale overheid te 
digitaliseren tegen 
2020

3  Het huidige systeem met een eID-chipkaart kan enkel interageren met digitale toepassingen via een USB-kaartle-

zer, specifieke middleware en de invoer van een viercijferige code. Voor heel wat potentiële gebruikers is dat niet 

gebruiksvriendelijk

4  In de backoffice zou de bestaande e-box van de sociale zekerheid worden gebruikt. In de frontoffice zou de privé-

sector alle kansen krijgen om gebruiksvriendelijke oplossingen te ontwikkelen voor de bedrijven

5  Science, Technology, Engineering and Mathematics
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6. E-COMMERCE

Volgens de Europese DESI-enquête (The Digital 

Economy and Society Index) verkocht in 2016 55% van 

de grote Belgische bedrijven hun producten online, 

het hoogste percentage in de EU. Dat is positief 

nieuws. Bij de kmo’s is dit echter maar 23% (6de plaats 

in de EU). Daar is duidelijk nog werk aan de winkel. 

Daarnaast zijn er steeds meer Belgen die goederen 

en diensten online bestellen (57% in 2016 t.o.v. 48% in 

2013). Een pijnpunt blijft wel dat voor een aantal e-com-

merce-segmenten enkele grote buitenlandse spelers de 

Belgische markt domineren. Onder meer omdat ze het 

voordeel hebben dat ze ’s avonds bestelde goederen al 

de volgende ochtend in België kunnen leveren dankzij 

soepelere regelingen voor avond- en nachtarbeid. 

In België schrapte de minister van Werk recent het 

verbod op nachtwerk voor de e-commercesector. Maar 

vooraleer een bedrijf het kan invoeren, moet er een 

akkoord zijn met de vertegenwoordigde vakbonden in de 

onderneming. Dat zet een grote rem op de haalbaarheid.

7-8. E-GOVERNMENT

De verdere uitbouw van e-government boekte beperkte 

resultaten. Overheidsdiensten blijven bedrijven vaak 

gegevens vragen die al beschikbaar zijn bij andere 

diensten of zelfs bij de eigen overheidsdienst. Het ‘Only 

Once’-principe is lang nog geen werkelijkheid.

 

Daarnaast organiseerde een aantal overheidsdiensten 

nieuwe digitale diensten voor burgers en bedrijven. 

Denk aan het overzicht van de tweede pensioenpijler 

in mypension.be, nieuwe mogelijkheden (o.a. digitaal 

kadaster) in MyMinfin (myminfin.be), de onlineregistratie 

van huurcontracten en het elektronisch indienen van 

een faillissementsdossier. Toch ontbreekt het aan een 

overkoepelend plan om het einddoel (alle interacties 

met de federale overheid digitaal tegen 2020) te halen. 

9. TECH-NEUTRALE WETTEN

Ook inzake de tech-neutraliteit van wetten is er nog 

veel werk aan de winkel. De gerechtelijke uitspraak 

over de (beperkte) juridische waarde van een akkoord 

in vastgoedtransacties via e-mail in vergelijking met 

een akkoord op papier, illustreert het probleem.

10. CYBERSECURITY

In de strijd voor een veilige en betrouwbare digitale 

omgeving is het een goede zaak dat het Centrum 

Cybersecurity België (CCB) eindelijk operationeel is. 

De organisatie zit in een opstartfase en kampt dus nog 

met een gebrek aan gespecialiseerde medewerkers.

Het is belangrijk dat het CCB in de toekomst goede 

contacten onderhoudt met de Cyber Security 

Coalition (www.cybersecuritycoalition.be) zodat 

de informatie-uitwisseling met de private sector vlot 

verloopt en waar nodig samen sensibiliseringsac-

ties worden opgezet. Cybercriminaliteit blijft immers 

een groeiend risico waartegen de bedrijfswereld 

en de overheid zich beter moeten wapenen.

BESLUIT EN VERVOLG

Op sommige domeinen wordt snel vooruitgang geboekt, op andere 

zitten heel wat zaken in de pijplijn. Jammer genoeg zijn er ook do-

meinen waar te weinig wordt ondernomen om het digitale kader te 

versterken. Die voorlopige conclusie zal de komende maanden nog 

wat scherper worden gesteld in samenwerking met een nieuw Digi-

taal Platform, opgericht in de schoot van het VBO. Het platform ver-

zamelt zowel experts uit de verschillende sectorfederaties van het 

VBO als kleine, middelgrote en grote bedrijven actief in de digitale 

sfeer. Het platform kwam voor het eerst samen begin april 2017 en 

zal in de daaropvolgende maanden via werkgroepen een exhaustie-

ve evaluatie van het 10-puntenplan uitwerken. De resultaten worden 

gepubliceerd op www.vbo.be.
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