Index van de digitale economie en
maatschappij1 voor 20162
Landenprofiel België
In DESI 2016 behaalt België een algehele score3
van 0,63 en een vijfde plaats onder de 28 EUlidstaten. Vergeleken met vorig jaar heeft België
zijn goede scores op de meeste DESI-gebieden
verbeterd of gehandhaafd. 78 % van de
breedbandabonnementen heeft een snelheid van
ten
minste
30 Mbps.
65 %
van
de
internetgebruikers heeft via internet naar muziek
geluisterd, spelletjes gespeeld of video's bekeken
(derde plaats in de EU). Wat betreft het
elektronisch delen van informatie door middel van
bedrijfssoftware staat het Belgische bedrijfsleven in
Europa op de tweede plaats (50 %). De levering
van digitale overheidsdiensten is de laatste tijd
verbeterd.
39 %
van
de
Belgische
internetgebruikers heeft actief gebruikgemaakt van
e-overheidsdiensten en 85 % an de administratieve
stappen die verband houden met belangrijke
levensgebeurtenissen kan via internet worden
voltooid.
De prestaties van België liggen boven het EUgemiddelde,
maar
verbeteringen
vonden
langzamer plaats dan in de EU als geheel. België
maakt daarmee deel uit van het cluster
subtoppers4.
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De index van de digitale economie en maatschappij oftewel DESI (Digital Economy and Society Index) is een door de

Europese Commissie (DG CNECT) ontwikkelde samengestelde index om de ontwikkeling van de EU-landen in de richting van
een digitale economie en maatschappij te beoordelen. De index is een combinatie van een reeks relevante indicatoren op vijf
gebieden: connectiviteit, menselijk kapitaal, internetgebruik, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten.
Meer informatie over DESI is beschikbaar op http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.
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DESI 2016 is samengesteld aan de hand van indicatoren die grotendeels op het kalenderjaar 2015 betrekking hebben

(behalve wanneer voor dat kalenderjaar geen gegevens beschikbaar zijn, in welk geval de laatste voorafgaande gegevens zijn
gebruikt).
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DESI-scores liggen tussen 0 en 1: hoe hoger de score, hoe beter de prestatie van het land.
In DESI 2016 maakt België deel uit van het cluster subtoppers: de score van deze landen is hoger dan het EU-gemiddelde,

maar de score steeg langzamer dan die van de EU als geheel (vergeleken met DESI 2015). De andere subtoppers
Denemarken, Finland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
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De berekeningen voor DESI 2015 zijn voor alle landen aangepast aan actualiseringen en correcties van de onderliggende

indicatorgegevens, die hebben plaatsgevonden tussen mei 2015 en januari 2016. Daardoor zijn de scores en plaatsen van
landen eventueel gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie. Meer informatie is beschikbaar in de methodologische nota
betreffende DESI.

