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Wat is de DESI?
Sinds 2014 volgt de Europese Commissie de digitale vooruitgang van de lidstaten en publiceert zij
jaarlijkse verslagen over de index van de digitale economie en maatschappij (DESI). Elk jaar bevatten
de verslagen landenprofielen, die de lidstaten helpen gebieden voor prioritaire actie te identificeren,
en thematische hoofdstukken met een analyse op EU-niveau van de belangrijkste terreinen inzake
digitaal beleid.
In 2021 heeft de Commissie de DESI aangepast om rekening te houden met de twee grote
beleidsinitiatieven die de komende jaren een effect zullen hebben op de digitale transformatie in de
EU: de herstel- en veerkrachtfaciliteit en het kompas voor het digitaal decennium.
Om de DESI af te stemmen op de vier kernpunten en de doelstellingen van het digitale kompas, de
methode te verbeteren en rekening te houden met de nieuwste technologische en
beleidsontwikkelingen, heeft de Commissie een aantal wijzigingen aangebracht in de editie 2021 van
de DESI. De indicatoren zijn nu gestructureerd rond de vier hoofdgebieden van het digitale kompas, ter
vervanging van de vorige structuur met vijf dimensies. Elf van de DESI 2021-indicatoren meten
doelstellingen die in het digitale kompas zijn vastgesteld. In de toekomst zal de DESI nog nauwer
worden afgestemd op het digitale kompas om ervoor te zorgen dat alle doelstellingen in de verslagen
worden besproken.
Daarnaast bevat de DESI nu een indicator die meet in welke mate toegepaste ICT-technologieën
bedrijven ondersteunen bij het nemen van milieuvriendelijkere maatregelen (ICT voor
milieuduurzaamheid) en de invoering van gigabitdiensten, plus het percentage bedrijven dat ICTopleidingen aanbiedt en gebruik maakt van e-facturering.
De DESI-scores en -ranglijsten van voorgaande jaren zijn voor alle landen herberekend om rekening te
houden met de wijzigingen in de keuze van indicatoren en met correcties van de onderliggende
gegevens.
Zie de DESI-website voor meer informatie: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.
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Van de 27 EU-lidstaten staat België op de twaalfde plaats in de index van de digitale economie en
maatschappij 2021.
Op het gebied van digitale vaardigheden scoort België bijzonder goed wat betreft het percentage
ondernemingen die hun werknemers ICT-opleidingen aanbieden (2e plaats in de EU, met 33 %
tegenover gemiddeld 20 % in de EU). Bovendien hebben de Belgische autoriteiten hun inspanningen
opgevoerd om tegemoet te komen aan de behoefte aan betere digitale vaardigheden bij studenten
en om de beroepsbevolking om te scholen en bij te scholen. Vlaanderen heeft dit jaar een nieuwe
overkoepelende strategie voor digitaal schoolonderwijs gelanceerd.
Wat connectiviteit betreft, presteert België ongelijkmatig. Het land heeft een goede dekking van vaste
netwerken met zeer hoge capaciteit, mede dankzij zijn kabelnet. De glasvezeldekking is weliswaar nog
laag, maar neemt ook toe. In dit verband is de recente aankondiging door Unifiber – een joint venture
van de gevestigde operator Proximus en Eurofiber – dat het voornemens is om 500 000 huishoudens
en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Wallonië tegen 2028 op glasvezel aan te sluiten,
bemoedigend. In België wordt ook veel gebruikgemaakt van breedbandverbindingen (minstens 100
Mbps), waarmee het op de zesde plaats staat in de EU. Anderzijds loopt België nog steeds achter wat
5G-gereedheid en -dekking betreft. De voor begin 2022 geplande 5G-multibandveiling en de
herziening van regionale normen inzake blootstelling aan elektromagnetische velden zouden de
situatie kunnen deblokkeren.
De integratie van digitale technologie door ondernemingen blijft een van de sterke punten van België.
Het land is koploper wat betreft het aantal ondernemingen dat gebruikmaakt van interne
elektronische informatie-uitwisseling (53 % tegen gemiddeld 36 % in de EU) en scoort zeer goed op de
meeste indicatoren. Verschillende initiatieven op regionaal en federaal niveau blijven de digitale
transformatie van de economie ondersteunen.
België presteert wisselend op het gebied van e-overheid. Het land zit voor veel indicatoren op
hetzelfde niveau als het EU-gemiddelde, met name wat het gebruik van online overheidsdiensten
betreft, maar zou de bevolking meer overheidsdiensten kunnen aanbieden en zijn score voor
gereedheid voor open data kunnen verbeteren. De vorming van een nieuwe federale regering in
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oktober 2020, met een ambitieuze agenda voor digitale overheidsdiensten, zou de e-overheid de
komende jaren een impuls moeten geven.
De meest recente digitale strategie van België, de ‘Digitale agenda voor België’, was bedoeld voor de
periode 2015-2020 en wordt nu door de nieuwe regering herzien. Daartoe heeft zij met een aantal
belanghebbenden uit de sector (‘the Digital Minds’) samengewerkt om haar digitale strategie te
ontwikkelen. Wallonië heeft een digitale strategie voor 2019-2024, ‘Digital Wallonia’, die verschillende
gebieden omvat (ICT-sector, digitale economie, digitale vaardigheden, digitaal bestuur en digitaal
grondgebied). Vlaanderen en het Brussels Gewest hebben op zichzelf geen soortgelijk uniek merk voor
hun digitale strategieën, maar hebben wel een aantal sectorale strategieën en beleidslijnen op het
gebied van digitalisering. Voor Vlaanderen zijn dat onder meer Industrie 4.0, artificiële intelligentie
(AI), e-overheid, cyberbeveiliging, e-commerce en de mediasector; voor Brussel ‘smart city’, digitale
innovatie en de ICT-sector. Een nauwe afstemming van de digitaliseringsmaatregelen zou ook een
positief effect kunnen hebben op de particuliere sector.

Digitaal in het Belgische herstel- en veerkrachtplan
Het plan zal worden gefinancierd met in totaal 5,9 miljard EUR aan subsidies, waarvan ongeveer
1,58 miljard EUR (26,6 % van het totale budget) bestemd is voor de digitale transitie.
11 van de 17 onderdelen bevatten maatregelen die naar verwachting zullen bijdragen tot de
digitale transitie met een brede, transversale aanpak.
Digitale overheidsdiensten is het belangrijkste gebied dat wordt aangepakt. De meeste
maatregelen zijn gericht op de modernisering en digitalisering van overheidsdiensten op
federaal, regionaal en lokaal niveau. Maatregelen om de federale overheidsdiensten te
digitaliseren omvatten de digitalisering van justitie en de gezondheidszorg en de invoering van
één digitale toegangspoort.
Menselijk kapitaal vormt ook een belangrijk onderdeel van de digitale investeringen en is gericht
op onderwijs en opleiding. Het plan omvat een overkoepelende digitale strategie voor het
Vlaamse schoolonderwijs en diverse maatregelen om de digitale vaardigheden van werknemers
te vergroten, de discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden aan te pakken en
de arbeidsmarktintegratie te bevorderen.
Een volledig onderdeel van het plan is gewijd aan connectiviteit, met inbegrip van belangrijke
hervormingen om de uitrol van 5G mogelijk te maken, alsook investeringen in de uitrol van
glasvezel naar witte gebieden.
Andere investeringen zijn gericht op de digitalisering van specifieke sectoren zoals toerisme,
vervoer, energie, media en cultuur.
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Het plan zal ook de integratie van digitale technologieën door bedrijven en overheidsdiensten
ondersteunen, met name via investeringen in cyberbeveiliging. Ook wordt een specifieke actie in
verband met het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang op het gebied van
micro-elektronica overwogen.
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België staat op de tiende plaats van de 27 EU-landen wat menselijk kapitaal betreft en ligt daarmee
boven het EU-gemiddelde. Het scoort iets boven het EU-gemiddelde wat digitale basisvaardigheden,
geavanceerde digitale vaardigheden en elementaire softwarevaardigheden betreft. Het percentage
ICT-specialisten (5 %) ligt boven het EU-gemiddelde (4,3 %), maar is niet verbeterd ten opzichte van
vorig jaar. Ook het aandeel vrouwelijke ICT-specialisten blijft stabiel, iets onder het EU-gemiddelde
(17 % tegenover 19 %). Het aantal afgestudeerde ICT’ers stagneert en ligt met 2,1 % ver onder het EUgemiddelde van 3,9 %. Vorig jaar bood 33 % van de Belgische ondernemingen hun werknemers
specifieke ICT-opleidingen aan – ruim boven het EU-gemiddelde van 20 %.
De federale strategie voor digitale vaardigheden wordt momenteel herzien in het kader van de
‘Digitale agenda voor België’. De gewesten en gemeenschappen beschikken ook over strategieën en
beleid om de digitale vaardigheden op verschillende onderwijsniveaus te verbeteren. De regering van
de Franse Gemeenschap heeft in 2018 haar strategie voor digitaal schoolonderwijs goedgekeurd1,
waarbij scholen op basis van hun betrokkenheid bij onderwijsprojecten digitale apparatuur
aangeboden kregen in het kader van het ‘programma voor digitale scholen’2. In totaal werden in 2020
679 projecten geselecteerd. In Vlaanderen is in december 2020 de ‘Digisprong’3, een brede strategie
voor de digitalisering van het schoolonderwijs, goedgekeurd. Digisprong zal voorzien in maatregelen
op het gebied van ICT-infrastructuur en -uitrusting voor scholen, initiële lerarenopleidingen, digitale
leermiddelen en cyberbeveiliging, voor een totale investering van 375 miljoen EUR. Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft in 2020 een ‘plan voor digitale toegankelijkheid 2021-2024’4 gelanceerd,
1

http://www.enseignement.be/index.php?page=28101
Accueil – Ecole Numérique – Ecole Numérique (ecolenumerique.be)
3
Digisprong – Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be)
4
Le plan d’appropriation du numérique 2021-2024 | Inclusion numérique | Brussels Smart City
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dat tot doel heeft de digitale kloof te dichten en de digitale vaardigheden van de Brusselaars te
verbeteren. Daarnaast is in mei 2021 de nationale coalitie voor digitale vaardigheden en banen 2030
opnieuw gelanceerd. De nadruk zal liggen op kinderen, studenten, werklozen, vrouwen in de digitale
sector, de bijscholing van 50-plussers en kmo’s. De nationale coalitie streeft ernaar tegen oktober
2021 aan te sluiten op het platform voor digitale vaardigheden en banen5.
Ondanks de COVID-19-pandemie hebben in 2020 bijna 16 000 jongeren aan de EU-programmeerweek
deelgenomen. De helft van de deelnemers was vrouw en twee derde van de 168 activiteiten werd
buiten de school georganiseerd6.
In 2020 werd er in een studie7 van Agoria (de federatie van Belgische ondernemingen) op gewezen
dat het tekort aan ICT-specialisten, dat in 2018 al als een probleem voor België werd aangemerkt, de
komende jaren opnieuw zou kunnen toenemen. In 2020 heeft al 58,8 % van de ondernemingen die
ICT-specialisten aanwierven of probeerden aan te werven, gemeld moeilijkheden te ondervinden bij
het invullen van ICT-vacatures. Verwacht wordt dat de vraag naar meer digitaal geschoolde
arbeidskrachten nog groter zal zijn dan vóór de COVID-19-crisis. In 2020-2021 zijn verschillende
projecten opgestart of voortgezet om deze uitdaging aan te pakken. Op federaal niveau heeft het
Digital Belgium Skills Fund zijn activiteiten in 2020 voortgezet en steun verleend aan 30 projecten die
tot doel hebben jongeren in precaire situaties op de arbeidsmarkt te helpen. Dit fonds steunt
initiatieven die een groot effect sorteren, zoals de digitale campus BeCentral. In mei 2020 hebben de
Waalse digitale en arbeidsbureaus ‘UpSkills Wallonia’8 opgezet, een proefproject om bedrijven te
helpen bij hun digitale transformatie door na te gaan welke vaardigheden nodig zijn en de
bijbehorende opleidingen aan te bieden. Op basis van de resultaten van dit proefproject is de regio
voornemens een grootschaliger project in te dienen in het kader van de oproepen van het Europees
Sociaal Fonds Plus en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de periode 2021-2027. In
Vlaanderen biedt de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) workshops
over digitalisering aan en integreert hij digitale vaardigheden in alle opleidingen. Er worden ook
opleidingen georganiseerd over e-marketing, websitebouw en Industrie 4.0 alsmede IT-cursussen die
gericht zijn op mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan of kwetsbare personen zijn (bijv.
jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen of geen werk hebben). Daarnaast heeft de VDAB zijn
aanbod aan online digitaliseringscursussen (bijv. over artificiële intelligentie) uitgebreid. De VDAB
biedt ook competentietests aan werknemers die zich in een kwetsbare werkgelegenheidssituatie
bevinden om hen te helpen hun opleidingsbehoeften vast te stellen. Wat geavanceerde digitale
vaardigheden betreft, werd in 2020 de Vlaamse AI Academie opgericht om cursussen voor
onderzoekers en vroege AI-toepassers alsook korte en middellange cursussen voor professionals van
een hoger niveau aan te bieden en te ontwikkelen. In oktober 2020 werd in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest Digitalcity.brussels, het nieuwe opleidings- en tewerkstellingscentrum voor digitale banen,
opgericht.
Na de ondertekening van de verklaring ‘Women in Digital’ in 2019 heeft de federale regering in maart
2021 een Interfederaal en intersectoraal plan ‘Women in Digital’9 voor de periode 2020-2025
opgesteld. Hierin worden vijf strategische doelstellingen geformuleerd, zoals het waarborgen dat
meer vrouwen afstuderen in digitale opleidingen (ICT/STEM) en het bevorderen van de inclusie van
vrouwelijke werknemers in de digitale sector. Wallonië heeft verschillende maatregelen genomen en

5

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-code-week-organisers-register-over-72000-activitiessecond-year-row
7
Agoria: Be the change
8
UpSkills Wallonia. Répondre à la pénurie de profils qualifiés (digitalwallonia.be)
9
Interfederaal en intersectoraal plan ‘Women in Digital’ | News.belgium
6

Index van de digitale economie en maatschappij 2021
België
steun verleend aan de campagne Wallonia Wonder Women10, het programmeerinitiatief ‘Cool girls’
van CoderDojo Belgium11 en een nieuw genderprogramma van BeCode12.
Een ernstig tekort aan arbeidskrachten in digitale domeinen beperkt het vermogen van Belgische
ondernemingen om te innoveren en te profiteren van innovatie. Om het potentieel van de digitale
economie ten volle te benutten, is het van essentieel belang dat er meer ICT-specialisten afstuderen,
de genderkloof wordt gedicht en de digitale vaardigheden van de beroepsbevolking worden
verbeterd.

Menselijk kapitaal in het Belgische herstel- en veerkrachtplan
Het plan omvat verschillende maatregelen om de digitale vaardigheden van mensen te
ontwikkelen, waaronder:

10



Digitalisering van scholen en instellingen voor hoger onderwijs in Wallonië en Brussel (37,2
miljoen EUR) en in de Duitstalige Gemeenschap (5,5 miljoen EUR) en een nieuwe strategie
voor digitaal onderwijs in Vlaanderen (inclusief 32,3 miljoen EUR voor menselijk kapitaal en
282,6 miljoen EUR voor ICT-apparatuur, die als investeringen in digitale capaciteit zijn
aangemerkt).



E-inclusieprojecten (92,4 miljoen EUR) die gericht zijn op kwetsbare bevolkingsgroepen, met
name mensen die niet over digitale basisvaardigheden beschikken of gedetineerden.



Bijscholing en omscholing van de beroepsbevolking (98 miljoen EUR): dit omvat maatregelen
om de diensten en opleidingen die worden aangeboden door overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling te digitaliseren en te verbeteren en om de digitale vaardigheden van
werknemers te helpen ontwikkelen.

Wallonia Wonder Women | DigitalWallonia.be
Cool Girls Code (coderdojo4divas.be)
12
Hackeuses club – BeCode
11
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België staat op de 16e plaats wat connectiviteit betreft. Met 68 % heeft het land een zeer goede VHCNdekking, grotendeels omdat een aanzienlijk deel van de kabelnetwerken in 2019 is geüpgraded naar
DOCSIS 3.1 (Data Over Cable Service Interface Specification). De toename van de VHCN-dekking met
2 procentpunten sinds 2019 is voornamelijk te danken aan de uitrol van FTTP (Fibre to the Premises),
waarbij de dekking in 2020 uitkwam op 6,5 % van de huishoudens (tegenover 3,6 % in 2019); De
DOCSIS 3.1-dekking bleef stabiel. Verwacht wordt dat de VHCN-dekking de komende jaren aanzienlijk
zal toenemen aangezien alle kabelnetwerken naar verwachting zullen worden gemoderniseerd en
‘Very high-speed Digital Subscriber Line’-netwerken (VDSL) (die momenteel 96,8 % van de
huishoudens bestrijken) gedeeltelijk zullen worden vervangen door FTTP13. Dankzij de goede VHCNdekking ligt het gebruik van verbindingen met een snelheid van 100 Mbps, 20 pps hoger dan het EUgemiddelde en is het in een jaar tijd met bijna 10 procentpunten gestegen. De lage FTTP-dekking komt
tot uiting in het zeer beperkte gebruik van verbindingen met een snelheid van 1 Gbps. Over het geheel
genomen is het gebruik van vaste breedbandverbindingen in 2020 met 6 procentpunten gestegen.
13

De gevestigde operator Proximus is van plan om tegen 2028 70 % van de huishoudens te dekken; er lopen
ook nog andere initiatieven.
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België wordt bijna volledig gedekt door 4G-netwerken, maar loopt achter op het gebied van zowel 5Ggereedheid (3 % tegenover een EU-gemiddelde van 51 %) als 5G-dekking (4 % tegenover 14 % op EUniveau). De breedbandprijzen blijven hoger dan het EU-gemiddelde.
De particuliere investeringen in vaste VHCN’s nemen toe nu Proximus, met een lening van 400 miljoen
EUR van de Europese Investeringsbank, heeft aangekondigd zijn plan voor de aanleg van
glasvezelnetwerken te versnellen. Proximus streeft er nu naar om tegen 2025 50 % en tegen 2028
70 % van de huishoudens en bedrijven te dekken dankzij partnerschappen met twee
glasvezelbedrijven: Eurofibre in Wallonië en EQT Infrastructure in Vlaanderen. Telenet heeft zijn
gesprekken met de netbeheerder Fluvius over een mogelijk partnerschap voor de uitrol van een pointto-point glasvezelnetwerk in Vlaanderen voortgezet. De federale ministerraad heeft in april 2021 zijn
goedkeuring gehecht aan de lancering van een plan voor vaste en mobiele breedband, dat gericht is
op de gebieden die naar verwachting onderbediend zullen blijven. Verwacht wordt dat het plan
maatregelen zal omvatten om witte gebieden in kaart te brengen, investeringen in deze gebieden te
stimuleren, het publiek beter te informeren over glasvezel en 5G en een nationaal adviesbureau voor
breedband op te richten. Het Atlas-project van het BIPT, de Belgische communicatieregulator, moet
helpen witte gebieden te identificeren.
België ondervindt vertraging bij de uitrol van 5G-netwerken, voornamelijk als gevolg van de vertraging
bij de toewijzing van 5G-pioniersbanden. De oorspronkelijk voor 2021 geplande veiling van de 700
MHz-, 900 MHz-, 1400 MHz-, 1800 MHz-, 2100 MHz-, 2600 MHz- en 3,6 GHz-banden is uitgesteld tot
begin 2022. De federale regering en de gewesten hebben nog steeds geen akkoord bereikt over de
verdeling van de opbrengst van de veiling, maar er is wel al een akkoord over de opzet ervan. Intussen
kan er niet meer worden uitgezonden op de 700 MHz-band en is de 3,6 GHz-band herbestemd om te
zorgen voor 390 MHz aaneengesloten spectrum. België is nog niet van plan gebruiksrechten in de 26
GHz-band toe te wijzen.
Er zijn nog steeds andere belemmeringen voor de uitrol van 5G, zoals in voorgaande jaren gemeld. De
stralingslimieten zijn in elk van de drie gewesten verschillend en maken met name in Brussel een
economisch rendabele uitrol van 5G onmogelijk. Momenteel zijn wijzigingen van de stralingslimieten
in Vlaanderen en het Brussels Gewest gepland om de invoering van 5G te vergemakkelijken. De
termijnen voor het verlenen van milieuvergunningen voor de plaatsing van antennes (een
gewestelijke bevoegdheid) en de door de gemeenten aangerekende vergoedingen voor masten, met
name in Brussel, die kunnen oplopen tot 10 000 EUR per antenne per jaar, vormen eveneens een
belemmering voor een efficiënte uitrol.
Niettemin heeft Proximus in april 2020 commerciële mobiele 5G-diensten gelanceerd met
gebruikmaking van bestaande infrastructuur en het spectrum dat het al bezat om dekking te bieden
in meer dan 30 steden en gemeenten in het hele land. In juli 2020 heeft het BIPT tijdelijke
gebruiksrechten in de 3,6-3,8 GHz-band toegekend aan de drie exploitanten van mobiele netwerken
en aan twee andere exploitanten (Cegeka en Entropia). In oktober 2020 heeft het BIPT het spectrum
van Entropia verdeeld onder de andere exploitanten.
Bovendien heeft het BIPT rechten voor het gebruik van radiospectrum in de 2,6 GHz-band (FDD)
toegekend aan Citymesh.
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Belangrijkste ontwikkelingen op de markt en in de regelgeving
Hoewel de markt voor vaste netwerken nog steeds wordt gedomineerd door de regionale
duopolies van Proximus/Telenet enerzijds en Proximus/VOO anderzijds, is Orange Belgium erin
geslaagd zijn marktaandeel te vergroten. De verkoop van VOO (gepland voor 2022) is nog
hangende, met zowel Telenet als Orange onder de potentiële overnemers. Twee van de
exploitanten van mobiele netwerken – Proximus (nr. 1) en Orange (nr. 3) – hebben
overeenstemming bereikt over het delen van investeringen in masten en basisstations en van de
transmissie-, onderhouds- en reparatiekosten voor alle technologieën, inclusief de toekomstige
uitrol van 5G (overeenkomst voor het delen van het radiotoegangsnetwerk met verschillende
operatoren (MORAN)). De overeenkomst moet nog door de mededingingsautoriteit worden
goedgekeurd.
De markt wordt gekenmerkt door het grote gebruik van bundels (een stijging van 2,6 % in één
jaar), die voornamelijk uit drie of vier diensten bestaan. Gevestigde operatoren nemen in deze
bundels steeds vaker OTT-tv-apps op. Tegelijkertijd zijn VOO en Orange begonnen met de
commercialisering van betaalbaardere, op zichzelf staande breedbandproducten zonder
volumebeperkingen. De COVID-19-pandemie heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor het gebruik
van vaste datavolumes, dat met 40 % is gestegen ten opzichte van een typische werkdag vóór de
crisis. Grote internetproviders hebben het initiatief genomen om het datavolume in
tariefplannen met een datalimiet te verhogen of om datalimieten op te schorten. Ook het gebruik
van spraaktelefonie via vaste lijnen is toegenomen. Netflix en YouTube hebben hun
beeldkwaliteit tijdelijk verlaagd om de druk op de vaste netwerken te verminderen. Tegelijkertijd
bleef ook het gebruik van mobiele breedband aanzienlijk toenemen.
Belgische providers proberen ook op de contentmarkt te concurreren. In september 2020 is in
Vlaanderen een streamingplatform gelanceerd als resultaat van de samenwerking tussen
netwerkexploitanten en aanbieders van inhoud.
Op 4 februari 2021 heeft de Commissie België schriftelijk aangemaand wegens niet-mededeling
van de omzettingsmaatregelen voor het Europees wetboek voor elektronische communicatie.
Vervolgens heeft België de Commissie in kennis gesteld van de gedeeltelijke omzetting van
verscheidene artikelen.
In april 2020 heeft de Conferentie van regulatoren voor de elektronische-communicatiesector
(CRC) de Commissie in kennis gesteld van een bottom-up ‘long-run incremental cost plus’ (LRIC+)kostenmodel op basis van actuele vervangingskosten, economische afschrijvingen en
maandelijkse huurprijzen voor wholesaletoegang tot de kabelnetwerken. Met dit ontwerpbesluit
werd gevolg gegeven aan het vorige besluit van 2018, waarin gemeenschappelijke tussentijdse
prijzen waren vastgesteld als tussenoplossing totdat een kostenmodel was ontwikkeld. De
nieuwe prijzen verschillen tussen de drie netwerken. In haar opmerkingen wees de Commissie
op een mogelijk risico van overcompensatie, waardoor de wholesaletoegangsprijzen, met name
voor snelle producten, onevenredig zouden kunnen stijgen. De CRC heeft op 26 mei 2020 het
definitieve besluit vastgesteld.
In juni 2020 heeft het BIPT de ‘eenmalige vergoedingen’ voor toegang tot het aansluitnetwerk
en bitstroomtoegang op het xDSL-netwerk van Proximus herzien.
In maart 2021 heeft het BIPT nieuwe huurprijzen voor glasvezel aan huis (‘fibre to the home’,
FTTH) vastgesteld.
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In zijn stappenplan voor de uitvoering van de connectiviteitstoolbox14 heeft België plannen
aangekondigd om de behoefte aan vrijstellingen van de vergunningseisen te beoordelen,
mogelijkheden te identificeren om procedures voor het aanvragen van vergunningen te
digitaliseren, lokale entiteiten die geen op kosten gebaseerde vergoedingen voor masten en
antennes hanteren begeleiding te bieden, de digitale beschikbaarheid van informatie te
verbeteren, de synergieën tussen verschillende bronnen te versterken en de toegang tot de
fysieke infrastructuur van overheidsinstanties te bevorderen.
In 2020 daalde het aantal bemiddelingsklachten met 10 %. In ongeveer 95 % van de
bemiddelingsklachten werd een minnelijke schikking bereikt. De klachten gingen hoofdzakelijk
over facturering, contractuele kwesties, en storingen en defecten. Het aantal klachten over
kwaadwillige oproepen via ‘over-the-top’-diensten (OTT-diensten) is aanzienlijk toegenomen.
Sinds begin 2020 kunnen eindgebruikers hun dataverbruik rechtstreeks en automatisch bij hun
provider controleren. Providers moeten waarschuwingen sturen wanneer mobiele gebruikers de
maandlimieten van hun plan voor spraak-, data- of sms-gebruik bereiken of wanneer ze de
maandlimiet van hun plan met 50 EUR hebben overschreden.
Wat open internettoegang betreft, is er in aanzienlijke mate gebruik gemaakt van producten
tegen nultarief. Tijdens het verslagjaar is het BIPT opgetreden in verschillende gevallen waarin
commerciële overeenkomsten of praktijken van exploitanten van mobiele netwerken negatieve
gevolgen voor de keuze van de eindgebruiker bleken te hebben.
België heeft de infrastructuur van de alarmcentrales (Public Safety Answering Points, PSAP’s), die
volgens de planning tegen eind 2020 klaar had moeten zijn, nog steeds niet geïmplementeerd.

Het land heeft in 2020 slechts marginale vooruitgang geboekt bij de uitrol van vaste VHCN-netwerken,
maar verwacht wordt dat de situatie in de toekomst aanzienlijk zal verbeteren dankzij de versnelling
van particuliere investeringen in zowel glasvezel- als coaxnetwerken. De uitrol van 5G blijft een
netelige kwestie. Pas in 2022 worden oplossingen voor de spectrumtoewijzing en uitrol verwacht. Dit
zal in België onvermijdelijk leiden tot aanzienlijke vertragingen in vergelijking met de meeste EUlanden.

Connectiviteit in het Belgische herstel- en veerkrachtplan
Het plan omvat een aantal investeringen en belangrijke hervormingen in verband met
connectiviteit. Op federaal niveau werkt België aan een nationaal plan voor vaste en mobiele
breedband. In het kader daarvan zal de connectiviteit in kaart worden gebracht, zodat het land
potentiële witte gebieden kan identificeren en investeringen in deze gebieden kan stimuleren.
België zal een nationaal adviesbureau voor breedband oprichten en zal zijn burgers meer
informeren over glasvezel en 5G, onder meer door openbare bijeenkomsten te organiseren. Op
regionaal niveau zullen alle gewesten overwegen om hun emissienormen voor
elektromagnetische velden te wijzigen, die momenteel een belemmering vormen voor de uitrol
van 5G, met name in Wallonië en in het Brussels Gewest. Hierover wordt reeds overleg gepleegd.
Wat investeringen betreft, zal 19,5 miljoen EUR worden uitgetrokken om de uitrol van FTTH in
de Duitstalige gemeenschap te ondersteunen. Wallonië zal ook investeren in de aansluiting van
bedrijvenparken en scholen (70,3 miljoen EUR).
14

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity-toolbox
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België staat op de tiende plaats van de 27 EU-landen wat menselijk kapitaal betreft en ligt daarmee
boven het EU-gemiddelde. In 2020 had 75 % van de Belgische kmo’s ten minste een basisniveau van
digitale intensiteit, waardoor België van alle EU-landen op de vijfde plaats komt (het gemiddelde
bedraagt 60 %). Kmo’s hebben ook gebruikgemaakt van de mogelijkheden die e-commerce biedt:
24 % van hen verkoopt online, wat meer is dan het EU-gemiddelde (17 %). Wat de integratie van
digitale technologieën betreft, maakt 43 % van alle Belgische ondernemingen gebruik van
clouddiensten. Hiermee neemt België de zesde plaats in de EU in (het EU-gemiddelde is 26 %), wat
een aanzienlijke stijging is ten opzichte van 2019 (31 %). Van alle Belgische ondernemingen maakt
23 % gebruik van ‘big data’-oplossingen, wat ook ruim boven het EU-gemiddelde van 14 % ligt. 34 %
van de ondernemingen maakt gebruik van sociale media (tegenover gemiddeld 23 % in de EU). België
presteert iets onder het EU-gemiddelde wat betreft het gebruik van AI-oplossingen door
ondernemingen (24 % tegenover 25 %) en het gebruik van e-facturen (25 % tegenover 32 %)(15). Wat

15

Sinds de gegevensverzameling door Eurostat in 2020 is het gebruik van e-facturen verder toegenomen; zie
https://efactuur.belgium.be/nl/news/corona-digitaliseringsgolf-vertoont-zich-ook-elektronische-facturatie
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betreft het aantal groene maatregelen door bedrijven die ICT gebruiken, scoort België bovendien 56 %
onder het EU-gemiddelde (66 %).
België zet zich sterk in om nieuwe digitale technologieën te stimuleren en strategische investeringen
in digitale technologieën te verrichten via initiatieven en programma’s die door de EU worden
gecoördineerd. België heeft gezamenlijke verklaringen over ‘Building the next generation cloud for
business and public sector in Europe’16 (15 oktober 2020) en over micro-elektronica17 (7 december
2020) ondertekend, en heeft belangstelling getoond om deel te nemen aan het volgende belangrijke
project van gemeenschappelijk Europees belang op het gebied van micro-elektronica. Het land neemt
ook actief deel aan de Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen
voor Europees leiderschap (Ecsel) en de toekomstige opvolger daarvan, de Gemeenschappelijke
Onderneming ‘Digitale sleuteltechnologieën’.
De Belgische gewesten hebben de afgelopen jaren verschillende actieplannen gelanceerd die verband
houden met de digitale transformatie. Vlaanderens masterplan Industrie 4.018 beoogt de digitalisering
van de productie in sleutelsectoren, terwijl Wallonië zijn digitale strategie 2019-2024 in 2020 heeft
versterkt met een extra bedrag van 3,65 miljoen EUR. Deze extra financiering zal met name worden
geconcentreerd op maatregelen voor de industrie van de toekomst19. In juni 2020 heeft de Waalse
regering ook besloten 10 miljoen EUR te investeren in een nieuwe Tier-1-supercomputer die zal
worden gehost door Cenaero, een centrum dat luchtvaartonderzoek verricht.
De Belgische gewesten hebben hun AI-strategie en aanverwante activiteiten in 2020 verder ontplooid.
Vlaanderen heeft zich ertoe verbonden jaarlijks 32 miljoen EUR in dit domein te investeren20, waarvan
15 miljoen EUR bestemd is voor de overdracht van AI-technologie en voor industriële toepassingen.
Het Brusselse Gewest heeft FARI opgericht, een ‘Artificial Intelligence for the Common Good Institute’
dat advies en opleidingen over de ontwikkeling en toepassing van AI-producten en -diensten voor het
welzijn van de samenleving moet bieden. Wallonië heeft zijn tweede oproep voor ‘Start AI’ gelanceerd
om 19 Waalse bedrijven te helpen artificiële intelligentie toe te passen door middel van
gepersonaliseerde coaching. Daarnaast heeft het ‘Tremplin IA’ gelanceerd om vijf individuele
projecten en vijf collectieve projecten te helpen bij het opzetten van AI-demonstratiemodellen.
Vlaanderen werkt momenteel aan een nieuwe strategie voor digitaal ondernemerschap en digitale
innovatie en gaat door met de uitvoering van zijn actieplan cyberbeveiliging, met een budget van 20
miljoen EUR per jaar. Wallonië is kmo’s blijven ondersteunen met vouchers voor digitale transformatie
en cyberbeveiliging: tussen maart 2017 en november 2020 werd 6,3 miljoen EUR medegefinancierd
door Wallonië en 2,5 miljoen EUR door meer dan 500 deelnemende ondernemingen. Wallonië heeft
ook een tweede fase van zijn digitale-innovatieprogramma voor 2021-2022 gelanceerd om digitale
ecosystemen in kaart te brengen, te structureren en te dynamiseren en om deze te ondersteunen bij
hun internationalisering. Bovendien heeft België in 2020 twaalf kandidaten geselecteerd voor de
Europese digitale innovatiehubs, met onderwerpen als Industrie 4.0, AI of de bouwsector.
Hoewel bedrijven het goed doen en aanzienlijke inspanningen leveren, is een groot probleem
waarmee zij bij hun digitale transformatie nog steeds te kampen hebben de discrepantie tussen
gevraagde en aangeboden vaardigheden, waardoor zij momenteel niet ten volle kunnen profiteren
van de toepassing van digitale technologieën.

16

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=70089
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/73940
18
Industrie 4.0 in Vlaanderen | Vlaanderen Industrie 4.0 (industrie40vlaanderen.be)
19
Renfort de la stratégie numérique wallonne (wallonie.be)
20
www.ewi-vlaanderen.be/ai
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In de kijker 2020-2021: TRAIL (Wallonië)
TRAIL21 (Trusted AI Labs) werd in september 2020 officieel gelanceerd in Wallonië. TRAIL heeft
tot doel de expertise en instrumenten die op het gebied van AI zijn ontwikkeld door de vijf
Franstalige universiteiten en de vier erkende onderzoekscentra die actief zijn op het gebied van
AI, in samenwerking met het Digitaal Nationaal Agentschap en AI4Belgium, ter beschikking te
stellen van ondernemingen en overheidsdiensten. TRAIL is gericht op drie pijlers: het
ondersteunen van de opleiding en het werk van onderzoekers op het gebied van AI (TRAIL
Institute), het beschikbaar stellen van de resultaten van dit onderzoek (TRAIL Factory) en het
verlenen van diensten aan bedrijven (TRAIL4Ventures).

Integratie van digitale technologie in het Belgische herstel- en veerkrachtplan
De in het Belgische herstel- en veerkrachtplan voorziene investeringen in de integratie van
digitale technologieën zijn goed voor 427 miljoen EUR.
Een cruciale maatregel is gericht op het versterken van de cyberweerbaarheid van het land (52,3
miljoen EUR). De maatregel zal naar verwachting leiden tot een groter bewustzijn en beter
beheer van cyberrisico’s bij kmo’s en zelfstandigen, een grotere weerbaarheid tegen phishing en
een groter vertrouwen van burgers en bedrijven in onlinediensten dankzij een register van
gevalideerde websites. Dit project zal ook de Belgische regering beter in staat stellen om
cyberaanvallen op IT-infrastructuur, systemen van overheidsdiensten, particuliere
ondernemingen en burgers aan te pakken om de bron van dergelijke cyberaanvallen te
achterhalen.
Het plan omvat ook een Vlaams project ter versterking van O&O, dat steun zal verlenen aan
bedrijven die deelnemen aan het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang op
het gebied van micro-elektronica (20 miljoen EUR).

21

Trusted AI Labs (trail.ac)
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België staat op de 17e plaats van de 27 EU-landen wat digitale overheidsdiensten betreft en zit dus
onder het EU-gemiddelde. Het land presteert iets beter dan het EU-gemiddelde wat betreft gebruikers
van e-overheid (66 % tegenover 64 %) en wat betreft digitale overheidsdiensten voor bedrijven (score
van 85 op 100, tegenover een EU-gemiddelde van 84). België doet het ook goed wat vooraf ingevulde
formulieren betreft (score van 70 op 100, tegenover een EU-gemiddelde van 63). Op het gebied van
digitale overheidsdiensten voor burgers scoort België echter lager dan het EU-gemiddelde (71
tegenover 75). Wat gereedheid voor open data betreft, staat België op de 23e plaats voor de indicator
‘Open data’ met een score van 62 % (EU-gemiddelde 78 %).
Na de vormingF van de nieuwe regering in oktober 2020 heeft de staatssecretaris voor Digitalisering
zijn belangrijkste beleidslijnen uiteengezet, die zullen worden weerspiegeld in de geactualiseerde
federale digitale strategie. De belangrijkste doelstellingen voor de digitale overheidsdiensten draaien
rond de volledige implementatie van één digitale toegangspoort, de ontwikkeling van één app
waarmee gebruikers toegang krijgen tot alle online overheidsdiensten en beschikbare gegevens, een
groter gebruik van de officiële digitale brievenbus die al beschikbaar is voor burgers en bedrijven, en
een groter gebruik van de e-ID, die al beschikbaar is voor alle inwoners van België.
Wat specifieke gewesten betreft, heeft de Waalse regering een ‘CIO team’ (Chief Information Officer)
opgericht om een algemene strategie voor de digitalisering van de Waalse overheid uit te stippelen
en een actieplan op te stellen, met inbegrip van de aanwerving van een CIO, die in 2021 wordt
verwacht. In maart 2020 heeft zij het project ‘Digital Wallonia 4 Good’ gelanceerd teneinde meer
zichtbaarheid te geven aan initiatieven die gebruikmaken van digitale technologie om
maatschappelijke of gezondheidsproblemen aan te pakken en die diensten aanbieden die de
traditionele kanalen aanvullen of alternatieven zijn. Daarnaast heeft Wallonië, naar aanleiding van het
decreet open data van 2019 van Wallonië en de Franse Gemeenschap, in februari 2020 de
‘GeoChallenge’-oproep gelanceerd. GeoChallenge ondersteunt projecten die tot doel hebben
openbare gegevens te gebruiken om nieuwe diensten te verlenen aan burgers, bedrijven en
ambtenaren. De succesvolle projecten lopen nog steeds en na het succes van deze nieuwe oproep
zou in 2021 een tweede editie kunnen worden gelanceerd.
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Het investeringsprogramma ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’, dat gericht was op de digitalisering van de
Vlaamse overheid, werd opgevolgd door een nieuw investeringsprogramma ‘Vlaanderen Radicaal
Digitaal II’, met een budget van 30 miljoen EUR voor 2021-2023. Het Vlaamse digitale platform voor
ondernemers (e-loketondernemers.be) werd gebruikt om digitale toegang te verlenen tot tijdelijke
financiële steunmaatregelen die werden gelanceerd om bedrijven te helpen de COVID-19-crisis te
overleven. Er worden nieuwe diensten aan het platform toegevoegd om te voldoen aan de
verplichtingen van de verordening inzake één digitale toegangspoort. Voorts heeft het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe strategie voor 2022 ontwikkeld voor het Centrum voor Informatica
voor het Brusselse Gewest, de ICT-beheerder van overheidsdiensten.
De gewesten hebben de maatregelen ter ondersteuning van slimme steden in 2020 voortgezet. De
stad Brugge en het onderzoekscentrum IMEC hebben in september 2020 een partnerschap
ondertekend om tegen eind 2021 te starten met de ontwikkeling van een stedelijke digitale tweeling.
Met deze digitale driedimensionale replica van de stad zal het stadsbestuur het effect van
beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit en verkeersstromen, kunnen
simuleren. In Brussel is begin 2021 een oproep tot het indienen van projecten op het gebied van
slimme steden gelanceerd om een duurzaam herstel te ondersteunen.
De federale Open Data Task Force heeft zijn goedkeuring gehecht aan inspanningen om opendatasets
beter te centraliseren en het gebruik van het federale dataportaal22, dat in 2021-2022 zal worden
vernieuwd, te bevorderen. Er zijn nieuwe datasets over sociale wetenschappen23 en vervoer24
opgenomen en er staan er nog andere op stapel (bijvoorbeeld over kadasters of
verkiezingsresultaten).
Er zijn inspanningen geleverd om synergieën tussen de verschillende overheidsniveaus tot stand te
brengen. Zo is er tussen de federale, regionale en lokale overheden een coördinatie- en
governancestructuur opgezet om goed te kunnen inspelen op organisatorische en technische
uitdagingen die voortvloeien uit de verplichtingen inzake informatie en transacties die bij de
verordening tot oprichting van één digitale toegangspoort zijn ingevoerd. Daarnaast zorgt het
communautair comité voor e-overheid voor coördinatie op het hoogste niveau tussen het federale
niveau en de gefedereerde entiteiten op het gebied van e-overheid. De Belgische autoriteiten moeten
echter hun inspanningen voortzetten – op zowel federaal als regionaal niveau – om de burgers nog
meer digitale overheidsdiensten te bieden en meer gebruik te maken van open data.

Digitale overheidsdiensten in het Belgische herstel- en veerkrachtplan
De investeringen in digitale overheidsdiensten vertegenwoordigen een totaal van 796 miljoen
EUR in het Belgische herstel- en veerkrachtplan. Ze omvatten:

22



Maatregelen om de diensten van de socialezekerheidsinstellingen en de interactie tussen
gebruikers en de overheid te digitaliseren.



Een pakket van 12 investeringsmaatregelen voor de digitalisering van verschillende federale
overheidsdiensten (217,7 miljoen EUR), waaronder justitie, maar ook de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Federaal Agentschap voor
de veiligheid van de voedselketen, asiel- en immigratieprocedures en crisisbeheer. Er komt
ook een transversaal project om het gebruik van openbare gegevens te verbeteren en één
project voor de invoering van één digitale toegangspoort.



Maatregelen op het gebied van e-gezondheid (40 miljoen EUR), waardoor zorgverleners de
beschikking zullen krijgen over nieuwe digitale instrumenten (bijvoorbeeld op het gebied
van videoconsultaties en thuisverpleging) en die de doeltreffende invoering van deze

Data.gov.be | Het Belgische Open Data Initiatief
https://www.sodha.be/
24
https://transportdata.be/
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instrumenten zullen ondersteunen. Zij zijn ook gericht op een veiliger gebruik van
gezondheidsgegevens voor overheidsbeleid en voor onderzoek en innovatie.


Diverse maatregelen om regionale en lokale overheidsdiensten in Wallonië, Brussel of
Vlaanderen te digitaliseren. Sommige van deze investeringen zijn gericht op specifieke
instellingen of procedures, zoals de digitalisering van de diensten van het Office De la
Naissance et De l’Enfance van de Franse Gemeenschap, of van de procedures voor
stedenbouwkundige en milieuvergunningen in het Brussels Gewest en in Wallonië.



Vier investeringsprojecten op het gebied van energie (100 miljoen EUR van het budget voor
digitalisering), met name een offshore energie-eiland om de integratie van hernieuwbare
energie in het net te verbeteren.
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