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Wat is de DESI?
Sinds 2014 volgt de Europese Commissie de digitale vooruitgang van de lidstaten en publiceert zij
jaarlijks verslagen over de index van de digitale economie en samenleving (DESI, Digital Economy and
Society Index). Elk jaar zijn in deze verslagen landenprofielen opgenomen die de lidstaten kunnen
gebruiken om zicht te krijgen op de gebieden waarop met voorrang maatregelen moeten worden
genomen. Zij bevatten ook thematische hoofdstukken met een analyse op EU-niveau van de
belangrijkste terreinen inzake digitaal beleid. Met de DESI worden de lidstaten gerangschikt op basis
van hun niveau van digitalisering en wordt hun relatieve vooruitgang in de afgelopen vijf jaar
geanalyseerd in vergelijking met hun uitgangspositie.
De Commissie heeft de DESI aangepast om de index af te stemmen op de vier kernpunten in het
voorstel van de Commissie voor een besluit “Traject naar het digitale decennium”, waarover
momenteel door het Europees Parlement en de Raad wordt onderhandeld. In het voorstel worden
doelstellingen op EU-niveau vastgesteld die tegen 2030 moeten zijn bereikt om een alomvattende en
duurzame digitale transformatie in alle sectoren van de economie te bewerkstelligen. Elf van de DESIindicatoren voor 2022 meten nu doelstellingen van het digitale decennium. In de toekomst zal de DESI
nog nauwer op het digitale decennium worden afgestemd om ervoor te zorgen dat alle doelstellingen
in de verslagen worden besproken.
Tot nu toe verloopt de digitalisering in de EU ongelijk, hoewel er tekenen van convergentie zijn. Terwijl
de koplopers ongewijzigd zijn gebleven, is er een grote groep lidstaten die zich rond het EU-gemiddelde
bevinden. Belangrijk is dat de meeste lidstaten die vijf jaar geleden een lager niveau van digitalisering
hadden, sneller vooruitgang boeken dan de overige lidstaten, wat wijst op een algemene convergentie
op digitaal gebied in de EU.
Of de doelstellingen van het digitale decennium worden bereikt, hangt af van de collectieve
inspanningen van iedereen. Elke lidstaat zal aan dit ambitieuze doel bijdragen vanuit een andere
uitgangspositie, die wordt bepaald door middelen, comparatieve voordelen en andere relevante
factoren, zoals de bevolkingsomvang, de omvang van de economie en de specialisatiegebieden.
Lidstaten met een grote economie of bevolking zullen bijvoorbeeld goed moeten presteren om Europa
als geheel in staat te stellen de doelstellingen tegen 2030 te halen. Digitale koplopers zullen
vooruitgang moeten blijven boeken om wereldwijd het voortouw te nemen op het gebied van
digitalisering, terwijl de digitaliseringsinspanningen van alle lidstaten worden gestimuleerd door hun
economische en maatschappelijke behoeften.
De DESI-scores en -ranglijsten van voorgaande jaren zijn voor alle lidstaten opnieuw berekend in
verband met veranderingen van de onderliggende gegevens. Zie de DESI-website voor meer informatie.
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Van de 27 EU-lidstaten staat België op de 16e plaats in de editie 2022 van de DESI. De relatieve groei
van het land op het gebied van digitalisering ligt, rekening houdend met de uitgangspositie, onder het
EU-gemiddelde1. België wijkt dus enigszins af van de algemene trend in de EU. België staat in de EU
op de zesde plaats wat betreft de integratie van digitale technologie, omdat de Belgische bedrijven in
hoge mate digitale technologieën toepassen in hun activiteiten. Het meest opvallend zijn het aantal
bedrijven dat de cloud gebruikt en het aantal kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) dat online
verkoopt. Deze prestaties liggen ruim boven het EU-gemiddelde (respectievelijk 13 en
12 procentpunt). België presteert ook sterk wat betreft gebruikers van e-overheid. Dit aantal is
aanzienlijk toegenomen en ligt nu 9 procentpunt boven het EU-gemiddelde (74 % tegenover 65 %).
België ligt onder het EU-gemiddelde op het gebied van connectiviteit, waarbij het verschil met het EUgemiddelde voor de uitrol van glasvezel naar panden 40 % is.
Alle overheidsniveaus hebben diverse digitale strategieën of plannen ingevoerd. #SmartNation, de
nieuwe federale digitale strategie, is in 2021 opgezet. Deze strategie is gebaseerd op vijf assen die de
DESI-indicatoren weerspiegelen (digitale transformatie van de economie, digitaal menselijk kapitaal,
digitale overheid, vertrouwen/transparantie/veiligheid en digitale infrastructuur en ecosystemen). De
strategie wordt ondersteund door de werkzaamheden van de “Digital Minds”, een groep die 22
mensen uit de academische wereld en het bedrijfsleven samenbrengt. Deze groep, die op 30 juni 2021
voor het eerst bijeenkwam, zal analyseren hoe de digitale projecten van het land het best kunnen
worden uitgevoerd, met name in het kader van het herstel- en veerkrachtplan, teneinde de gevolgen
ervan te maximaliseren.
Vlaanderen heeft een regionaal herstelplan ontwikkeld (inclusief maatregelen die deel uitmaken van
de herstel- en veerkrachtfaciliteit van het land) met zeven speerpunten. Een daarvan is digitale
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Zie punt 1.3 van het horizontale hoofdstuk van de DESI 2022.
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transformatie, waarvoor een specifieke strategie voor e-overheid bestaat (Vlaanderen Radicaal
Digitaal II). De Franstalige gemeenschap (de Federatie Wallonië-Brussel) heeft in haar algemene
strategie voor 2020-2025 een hoofdstuk over digitalisering opgenomen op basis van zes pijlers
(governance, data, digitale werkplek, innovatie, digitale cultuur en gebruikers). Het Waalse Gewest
heeft ook een digitale strategie voor 2019-2024, Digital Wallonia, die gebaseerd is op vijf thema’s (de
digitale sector, digitale economie, digitaal bestuur, digitaal grondgebied en digitale vaardigheden).
Wallonië legt momenteel tevens de laatste hand aan een digitale strategie voor de periode na 2024.
In 2021 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe plannen en instrumenten ingevoerd op het
gebied van IT-governance, data, digitale inclusiviteit en administratieve vereenvoudiging. Het
ontwikkelt momenteel een regionale strategie voor economische transitie, met inbegrip van
doelstellingen en acties om de digitale transitie van bedrijven te stimuleren en te vergemakkelijken.
Over het geheel genomen nemen de prestaties van België ten opzichte van voorgaande jaren af.
België is wat de totaalscore betreft van boven het EU-gemiddelde tot net onder het EU-gemiddelde
gezakt.

Digitaal in het Belgische herstel- en veerkrachtplan
Het Belgische herstel- en veerkrachtplan is op 13 juli 2021 door de Raad van de EU goedgekeurd.
De digitale component ervan is voornamelijk gericht op vaardigheden en e-overheid2. De
belangrijkste resultaten die in de komende twaalf maanden worden verwacht, hebben
betrekking op de uitrol van 5G, de eerste stappen in de digitalisering van het justitiële systeem
en de uitrusting van scholen met IT-infrastructuur en -apparatuur.
Bij de uitrol van 5G zal het BIPT, de Belgische regulator voor elektronische communicatie, naar
verwachting uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 de 5G-spectrumbanden veilen. Daarnaast
wordt verwacht dat de regio’s in het derde kwartaal van 2022 hun wetgevingskader inzake
stralingsnormen hebben gewijzigd, indien dit door de bevoegde commissies nodig wordt geacht
en wordt aanbevolen, om een effectieve uitrol van 5G mogelijk te maken.
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In elk herstel- en veerkrachtplan moet ten minste 20 % van de totale toewijzing van het plan aan digitale
doelstellingen worden besteed. Daarom moet in de plannen worden verduidelijkt en gemotiveerd in welke
mate elke maatregel volledig (100 %), gedeeltelijk (40 %) of helemaal niet (0 %) bijdraagt aan de digitale
doelstellingen aan de hand van bijlage VII bij de verordening tot instelling van de herstel- en
veerkrachtfaciliteit. Door de coëfficiënten te combineren met de kostenramingen van elke maatregel kan
worden beoordeeld in hoeverre het plan bijdraagt aan digitale doelstellingen en of het voldoet aan het
streefcijfer van 20 %.
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Wat de digitalisering van justitie betreft, zal de basisversie van een nieuw portaal, “JustOnWeb”,
naar verwachting uiterlijk in het laatste kwartaal van 2022 online zijn. JustOnWeb wordt
uiteindelijk het centrale webportaal waar particulieren, bedrijven, advocaten en
overheidsinstanties toegang hebben tot justitiële diensten en informatie.
De planning is dat in het laatste kwartaal van 2022 3 840 scholen en/of onderwijsinstellingen in
België middelen hebben ontvangen om hun ICT-infrastructuur te moderniseren. De goedkeuring
door het Vlaams Parlement van de nieuwe wetgeving ter verbetering van het huidige ICT-kader
op scholen wordt in het derde kwartaal van 2022 verwacht.

