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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 Nederland op de derde plaats in de editie 2022 van de DESI. Nederland
behoort consequent tot de best presterende landen in de EU en weet, ondanks de toch al hoge scores,
nog steeds vooruitgang te boeken op een aantal belangrijke gebieden.
De Nederlandse digitaliseringsstrategie (NDS) voor de digitale transformatie van de economie en de
samenleving werd in 2018 vastgesteld. Zij wordt elk jaar bijgewerkt. De meest recente versie is in juni
2021 gepubliceerd. De NDS bundelt alle beleidsmaatregelen op het gebied van digitalisering van de
Nederlandse centrale overheid. In de NDS wordt onder meer het belang benadrukt van een inclusieve
digitale transitie waaraan iedereen deelneemt, en wordt de aandacht gevestigd op de positie van
Nederland als digitale koploper van Europa en de wereld. In januari 2022 werd deze ambitie nog eens
bevestigd in het nieuwe Nederlandse coalitieakkoord. De regeringscoalitie benadrukte voorts hoe
belangrijk het is om de kansen te grijpen die de digitale transitie voor de Nederlandse samenleving en
economie biedt.
Hoewel het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan nog moet worden goedgekeurd, is Nederland al
begonnen met investeren in de digitale transitie via het Nationaal Groeifonds. Via dit fonds wil
Nederland in de komende paar jaar EUR 20 miljard investeren op terreinen waar de meeste kansen
aanwezig zijn voor groei, zoals innovatie, onderzoek en kennisontwikkeling. In april 2021 heeft de
regering de eerste ronde van investeringen door het Nationaal Groeifonds goedgekeurd. Daarin werd
maximaal 960 miljoen EUR toegekend aan drie op de digitale transitie gerichte projecten op het
gebied van kwantumcomputing, artificiële intelligentie (AI) en het gebruik van data in de medische
sector. In de ronde van april 2022 heeft de commissie voor het Nationaal Groeifonds geadviseerd extra
geld toe te kennen of te reserveren voor nog meer op digitalisering gerichte projecten ten belope van
honderden miljoenen euro’s. De investeringen uit dit Nationaal Groeifonds zullen bijdragen tot de
handhaving van de sterke positie van Nederland op het gebied van innovatief onderzoek, het gebruik
van digitale technologieën en het niveau van de digitale vaardigheden in de economie. Zodra het
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Nederlandse herstel- en veerkrachtplan is goedgekeurd, kan deze de effecten van dit fonds verder
aanvullen.
Verder is het van cruciaal belang dat Nederland, als de op vier na grootste economie van de EU en een
van de best presterende landen in de DESI-ranglijst, de komende jaren vooruitgang boekt in de digitale
transitie, zodat de EU als geheel de doelstellingen van het digitale decennium tegen 2030 kan
verwezenlijken.
Er zijn echter meer inspanningen en hervormingen nodig om van Nederland een wereldwijde digitale
koploper te maken. Vergeleken met andere EU-landen presteert Nederland weliswaar relatief goed,
maar het moet zijn prestaties blijven verbeteren om gelijke tred te houden met de landen die
wereldwijd het verst gevorderd zijn met de integratie van geavanceerde digitale technologieën. In het
bijzonder blijft het gebruik van AI — door slechts 13 % van alle Nederlandse bedrijven — gering en ver
achter op de EU-doelstelling dat in 2030 75 % van alle bedrijven AI gebruikt. In dit verband zou
Nederland ook zijn deelname aan grote Europese projecten op het gebied van technologische
samenwerking kunnen versterken. Verder zouden ook de overloopeffecten van investeringen in
digitale technologieën kunnen worden erkend, met name het belang van digitale technologieën bij de
groene transitie door de ontwikkeling van het slimme elektriciteitsnet van het land. Hiervoor is het
essentieel dat Nederland iets doet aan het grote tekort aan experts in digitale technologie en
personeel op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De problemen die
Nederlandse bedrijven bij de zoektocht naar gekwalificeerde ICT-specialisten ondervinden — meer
dan 70 % van de Nederlandse bedrijven die ICT-specialisten in dienst hebben genomen of dit hebben
geprobeerd, heeft in 2020 melding gemaakt van dergelijke problemen — zouden de vooruitgang ten
aanzien van andere aspecten van de digitale transitie kunnen afremmen en de economische groei
kunnen belemmeren. Als deze resterende struikelblokken worden weggewerkt, zou Nederland het
gebruik van digitale technologieën kunnen versnellen in alle sectoren van de economie en volledig
binnen de mensgerichte benadering van de digitale beginselen.
In 2021 en 2022 was er ook sprake van nieuwe aandacht voor de digitale transitie in het Nederlandse
bestuurssysteem. In het kader van deze nieuwe aandacht omvat de in januari 2022 gevormde
regeringscoalitie voor het eerst een staatssecretaris Digitalisering, terwijl er na de
parlementsverkiezingen van maart 2021 een Vaste Kamercommissie Digitale Zaken is geïnstalleerd.
Tegelijkertijd blijft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het voornaamste ministerie dat
verantwoordelijk is voor de digitale economie. In maart 2022 heeft de regering haar nieuwe beleid
voor digitalisering ingediend in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief staan de ambities en
doelen voor de digitale transitie van Nederland als startpunt voor de kabinetsbrede werkagenda
Digitalisering in 2022.
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Na de Russische invasie van Oekraïne heeft Nederland stappen ondernomen om te voldoen aan de
uitvoering van EU-sancties. Een onlangs benoemde nationaal coördinator sanctienaleving en handhaving zal de processen tussen de verschillende departementen en uitvoerende organisaties
stroomlijnen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) volgt de Russische invasie van Oekraïne
nauwlettend om Nederland voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van cyberaanvallen door
Rusland. Het heeft daartoe verschillende voortgangsverslagen uitgebracht en een lijst van
basismaatregelen voor cybersecurity opgesteld ter voorbereiding op een cyberaanval. Het NCSC heeft
samen met het Digital Trust Center ook enkele webinars georganiseerd om updates te geven over de
meest recente ontwikkelingen en om informatie uit te wisselen met de cybersecuritygemeenschap.
Het NCSC en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP)
nemen ook deel aan het Europese CSIRT-netwerk om verder informatie over Oekraïne uit te wisselen
op Europees niveau.

