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Executive Summary 

De digitalisering heeft nu al een grote impact op onze economie en maatschappij en die impact 
zal in de komende jaren nog verder toenemen. Er kan dus terecht gesproken worden van een 
belangrijke economische omwenteling, zowel in de industrie als de dienstensector. Zoals elke 
omwenteling brengt ook deze een aantal uitdagingen maar ook grote opportuniteiten met zich 
mee. Om deze opportuniteiten optimaal te benutten is het belangrijk dat alle actoren (overheden, 
bedrijven en burgers) zich niet blindstaren op de uitdagingen en mogelijke bedreigingen, maar de 
digitalisering actief omarmen en resoluut kiezen om de opportuniteiten die er zijn te grijpen. 

Onze visie bekijkt de digitalisering uit drie hoeken: het ecosysteem, de technologie en de output. 

Een stimulerend ecosysteem 

Een stimulerend ecosysteem is noodzakelijk om overheden, bedrijven en burgers de 
mogelijkheid te bieden om optimaal in te spelen op de technologische opportuniteiten die zich 
aanbieden. Een aantrekkelijk digitaal ecosysteem bestaat uit: een goed uitgebouwde 
telecominfrastructuur (deel II), een performant aanbod van instrumenten om digitale interacties te 
faciliteren (deel III), een goed beleid rond cyberveiligheid en databescherming (deel IV), een 
bevolking die beschikt over de nodige digitale competenties (deel V) en een motiverend 
ondernemingsklimaat (deel VI).  

Performante, betrouwbare en veilige vaste en mobiele netwerken zijn essentieel om te kunnen 
profiteren van de digitale ontwikkelingen en de mogelijkheden van ICT- en internettoepassingen. 
België doet het op dit vlak relatief goed, maar de snelle evolutie van toepassingen en technologie 
vereisen continue hoge investeringen. Het investeringsklimaat voor mobiele en vaste 
telecominfrastructuur is echter voor verbetering vatbaar. Zo zouden stralingsnormen bijvoorbeeld 
best strikt worden afgestemd op de WHO aanbevelingen; zouden gemeentelijke, provinciale en 
regionale belastingen op vaste en mobiele netwerkelementen best worden afgeschaft en zou de 
veiling van de spectrumfrequenties best gebeuren volgens een gecoördineerde aanpak.  

Naast een uitmuntende telecominfrastructuur zijn een aantal e-instrumenten onontbeerlijk voor 
een digitale economie. Het gaat o.a. om e-instrumenten voor elektronische identificatie en 
authenticatie; elektronische handtekening en zegel; een officiële elektronische mailbox en 
elektronische archivering en betaalsystemen. 

Met de Europese eIDAS-verordening werd een geharmoniseerde interne markt gecreëerd voor 
de verschillende digitale vertrouwensdiensten. De verordening is van rechtstreekse toepassing, 
maar wordt in België aangevuld met de Digital Act. Deze laatste voorziet de mogelijkheid om 
“gekwalificeerde” elektronische vertrouwensdiensten te verplichten wanneer deze worden 
gebruikt in het kader van wettelijke of reglementaire bepalingen die het gebruik van een 
aangetekende zending of elektronische archivering vooropstellen. Deze mogelijkheid tot het 
opleggen van “gekwalificeerde” elektronisch diensten kan best worden opgeheven. Bedrijven 
kunnen immers best zelf de relevante risico’s inschatten en al dan niet kiezen voor 
“gekwalificeerde” elektronische vertrouwensdiensten. 

Een ander struikelblok voor een verdere digitalisering van de interacties tussen bedrijven, 
burgers en overheid is het ontbreken van officiële elektronische mailboxen waarop een burger, 
bedrijf of overheidsdienst met zekerheid kan worden bereikt of aangesproken. Het is dan ook 
belangrijk dat alle ondernemingen zo snel mogelijk beschikken over een officiële digitale 
brievenbus, niet alleen voor communicatie met alle federale, regionale en lokale overheden en 
overheidsdiensten, maar ook voor veilige en rechtszekere digitale interacties met andere 
bedrijven en gezinnen. Het huidige door de Minister van Digitale Agenda naar voor geschoven 
plan om zo’n eBox voor bedrijven in de back end te bouwen rond de eBox van de Sociale 
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Zekerheid en aan private partijen API’s aan te bieden waarmee zij hierop kunnen inhaken om 
eigen front-end-toepassingen uit te werken, gaat alvast in de goede richting. 

Vertrouwen in digitale tools is essentieel om van onze digitale toekomst een succes te maken. 
Om ons te verzekeren van dit vertrouwen zijn Cybersecurity en privacy onontbeerlijk. We moeten 
dan ook de juridische hindernissen (vb. juridische onduidelijkheid rond ethisch hacken), die de 
strijd tegen cybercriminaliteit bemoeilijken, wegwerken zodat we over voldoende middelen 
beschikken om onze cyberveiligheid te garanderen. 

Naast een goede infrastructuur, makkelijke e-instrumenten en een veilige digitale omgeving zijn 
er natuurlijk ook competente mensen nodig die deze technologieën kunnen ontwerpen, beheren 
én gebruiken. Om het digitale competentieniveau in ons land te verhogen moeten we onder 
andere: digitale competenties horizontaal doorheen alle vakken aan bod laten komen vanaf het 
middelbaar, duaal leren uitbreiden naar het hoger onderwijs en jongeren ondersteunen bij hun 
studiekeuzen en wijzen op de toekomstperspectieven die digitale studierichtingen bieden.  

Wanneer de 4 voorgaande bouwstenen aanwezig zijn, hebben we nog altijd ondernemerschap 
nodig om digitale opportuniteiten om te zetten in daadwerkelijke projecten die de maatschappij 
en de economie vooruit helpen en per saldo zorgen voor meer jobs. 

De regering heeft de afgelopen jaren al belangrijke inspanningen geleverd om ondernemerschap 
aan te moedigen. Denk maar aan de fiscale aftrek voor investeringen in startende 
ondernemingen door particulieren, de verlagingen van de arbeidskosten voor de eerste tot zesde 
werknemer en het fund of funds voor venture capital.  

Maar er is nog werk om België op de kaart te zetten als een aantrekkelijke vestingsplaats voor 
binnen- en buitenlandse technologiebedrijven. We moeten dan ook verdergaan op de ingeslagen 
weg door te blijven focussen op (fiscale) administratieve vereenvoudiging, door de strenge 
voorwaarden van sommige steunmaatregelen (zoals de taks shelter voor groeibedrijven) te 
versoepelen, door te blijven inzetten op internationale samenwerking en niet terug te vallen op 
contraproductieve unilaterale initiatieven zoals de Digital Services Tax.  

Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat vereist ook dat de regelgeving ruimte laat voor innovatie 
en technologie-experimenten. Maar omdat het Europees en nationaal recht niet mee is 
geëvolueerd met de technologische mogelijkheden, zijn er heel wat juridische obstakels die de 
ontwikkeling van de digitale economie afremmen. Om de kwaliteit van de regelgeving in ruime 
zin te verbeteren zou de eerste reflex erin moeten bestaan overbodige regelgeving af te bouwen 
en geen nieuwe regels toe te voegen, tenzij absoluut noodzakelijk. Daarnaast moeten 
sectorspecifieke juridische hindernissen zoveel mogelijk worden weggewerkt. Dit is bvb. nodig op 
het vlak van drones en 3D-printing, waar de wetgeving te restrictief is om de technologische 
opportuniteiten te benutten. 

Tot slot zijn de mogelijkheden voor een flexibele arbeidsorganisatie in België minder ontwikkeld 
en gebruikt dan in onze buurlanden en andere EU-15 landen. Jonge technologiebedrijven 
hebben nochtans een grote nood om snel en wendbaar te kunnen inspelen op wisselende 
opportuniteiten. De recente versoepeling voor de elektronische handel uit het Zomerakkoord 
2017 was een stap in de goede richting, maar er is meer nodig. Er moet een afwijking komen op 
het verbod op nachtarbeid dat gemakkelijk en automatisch van toepassing is op alle met de 
elektronische handel verbonden activiteiten en alle andere activiteiten in de digitale economie 
(zoals ICT- en supportactiviteiten). 
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Niet te missen technologische innovaties 

We zien enkele belangrijke technologische innovaties die onze maatschappij de komende 
decennia fundamenteel zullen veranderen en waar we de boot niet mogen missen (deel VII). We 
beperken ons hier tot: artificiële intelligentie en blockchain. 

Vooruitgang in artificiële intelligentie (AI) laat machines, robots en softwaresystemen toe steeds 
meer complexe taken uit te voeren. België zal de aan AI gelinkte maatschappelijke en 
economische uitdagingen enkel optimaal kunnen aanpakken door een platform, een federale AI 
raad, op te zetten die de impact en opportuniteiten van AI op een ambitieuze maar verantwoorde 
manier analyseert en stimuleert. Bedoeling moet zijn om ons land als koploper te kunnen 
positioneren in de revolutie rond artificiële intelligentie en big data.  

Distributed Ledger Technology zoals Blockchain heeft veel meer mogelijke toepassingen dan het 
registreren van transacties van een virtuele munt. De technologie heeft een belangrijke 
toegevoegde waarde in situaties waar een centrale autoriteit een transactie of 
eigendomsoverdracht moet verifiëren. Het is dan ook aangewezen dat de overheid deze 
technologische opportuniteit aangrijpt en zich daarbij niet enkel beperkt tot proefprojecten, maar 
projecten ook op volle operationele schaal in productie laat gaan (vb. inzake de registratie van 
eigendomsrechten op onroerende goederen of inzake belangrijke ondernemingsdata). 

De digitale mogelijkheden benutten 

Tot slot moeten de verschillende economische actoren de technologie ook benutten. Het gaat 
hierbij over de mate waarin de werking van de overheid wordt gedigitaliseerd (deel VIII) en de 
digitale opportuniteiten worden benut door de bedrijven (deel IX). 

Om een digitale economie en samenleving te realiseren is het van groot belang dat ook de 
overheid voluit haar eigen werking en interacties met burgers en bedrijven digitaliseert. Het is 
dan ook een goede zaak dat de Minister voor de Digitale Agenda De Croo een strategisch plan 
heeft voor de digitalisering van de overheid met als overkoepelende doelstelling om alle 
communicatie tussen overheid en ondernemingen tegen 2020 digitaal mogelijk te maken. Een 
doelstelling die het VBO volmondig ondersteunt.  

De overheid heeft een aantal belangrijke aanbevelingen uit onze digitale agenda 2015 
gerealiseerd. De belangrijkste voorbeelden daarvan zijn: het door de federale overheid kunnen 
ontvangen van e-facturen, de digitalisering van het doktersattest en het kleefbriefje van de 
mutualiteiten, de unieke databank voor de arbeidssituatie van vreemdelingen en het afschaffen 
van de dubbele verzending van verkeersboetes. Ook in de sociale zekerheid en het arbeidsrecht 
werd er veel vooruitgang geboekt met de digitalisering van de overheid. 

Maar er is nog veel werk om de overheid zowel intern als in haar communicatie met derden te 
digitaliseren. Zo blijft de digitalisering van justitie een belangrijke uitdaging. Het is dan ook uiterst 
belangrijk dat de voorstellen voor een performante en moderne rechtsbedeling vervat in het visie 
document “The Court of the Future” van minister Geens snel geïmplementeerd worden. Maar 
ook de digitalisering van de administratieve procedures binnen de Directie 
Patrimoniumdocumentatie van de FOD financiën is hoogdringend, net als de optimalisatie van de 
kruispuntbank ondernemingen (KBO) inclusief de gegevensuitwisseling tussen de FOD justitie 
en de KBO. Daarnaast verdienen eHealth, slimme steden, het promoten van open data en het 
vermijden van oneerlijke concurrentie tussen ICT-ondernemingen en overheids-vzw’s de nodige 
aandacht. 

Tot slot is het uiteraard belangrijk dat de bedrijven de digitalisering omarmen. De digitale 
transformatie is immers van het allergrootste belang voor het concurrentievermogen en de 
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toekomstige duurzame groei van Belgische bedrijven binnen zowat alle sectoren. Hoewel de 
Belgische bedrijven relatief veel gebruik maken van de moderne digitale technologieën, kunnen 
we niet op onze lauweren rusten. De digitalisering blijft evolueren en het is essentieel om als 
bedrijf hierin mee te gaan. 

Zo is e-facturatie een haalbare opportuniteit voor alle bedrijven. Elektronisch factureren levert 
een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging op, is efficiënter en maakt een betere 
factuuropvolging mogelijk, zowel voor de verzender als voor de ontvanger. Om de potentiële 
kostenbesparing maximaal te realiseren moeten bedrijven zo veel mogelijk overstappen op e-
facturatie. Daarvoor zijn ze echter afhankelijk van klanten en leveranciers. De overheid kan een 
belangrijke rol spelen om de nodige netwerkeffecten te stimuleren door een algemene 
verplichting om elektronisch te factureren aan de federale overheid in te voeren tegen 2020. 
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 Inleiding 

De digitalisering heeft overduidelijk een grote impact op onze economie en maatschappij. Grote 
woorden zoals “de vierde industriële revolutie” worden niet geschuwd. Zoals elke omwenteling 
brengt ook deze grote opportuniteiten met zich mee. Maar om de opportuniteiten optimaal te 
benutten is het voor België van het grootste belang dat alle actoren (overheden, bedrijven en 
burgers) actief de digitalisering omarmen en resoluut kiezen voor de opportuniteiten die er zijn. 

Het VBO en zijn leden-sectorfederaties zetten voor 200% hun schouders onder de digitalisering, 
want er is nog werk aan de winkel om de opportuniteiten optimaal te benutten. 

De digitale economie in Europa 

Tussen 2014 en 2016 kende de digitale economie in Europa een groei van 6%, beduidend meer 
dan de globale economische groei van 1 à 2% in Europa (IDATE Digiworld Yearbook 2017). 
Maar de digitale groei was wel kleiner dan in de rest van de wereld. 

De Europese Commissie gaat ervan uit dat het aandeel van de digitale economie, het eBBP, zal 
stijgen van 5% van het BBP (€700 miljard) in 2015 tot 7,5% (€1.100 miljard) in 2020. De 
Europese Commissie schat dat de app- & platformeconomie en cloudtoepassingen voor drie 
miljoen extra jobs kunnen zorgen. De volgende innovatiegolf, gedreven door Internet of Things 
(IoT) en artificiële intelligentie (AI), zou in 2020 zorgen voor €300 miljard extra omzet. Dit 
veronderstelt wel dat de lidstaten en de Europese Unie significante ondersteunende maatregelen 
nemen. 

De positie van België in Europa 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, beschikken we in België al over vele troeven en zijn 
we voortrekkers geweest voor sommige technologieën (bv. de dekkingsgraad van het vaste 
netwerk, de elektronische identiteitskaart). In de Europese Digital Economy and Society Index 
(DESI) staat België in 2017 op de 6de plaats. De goede scores op het vlak van connectiviteit, 
waar België de derde plaats bekleedt, worden overschaduwd door een lagere score wat betreft 
Digital Human Capital (plaats 11) en de digitalisering van publieke diensten (plaats 13). 

De Belgische positie in de Europese DESI-index 
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Het kenniskarakter van onze economie maakt, samen met zijn openheid, dat België één van de 
landen is die het meest baat kunnen hebben bij de digitalisering. Volgens de studie ‘Digitizing 
Europe’ van Boston Consulting Group (BCG) zou het Belgische eBBP kunnen groeien met 
ongeveer 12% indien Europa evolueert in de richting van een eengemaakte digitale markt.  

De overheden in ons land zijn zich bewust van de inzet. Op federaal vlak lanceerde de regering 
in 2015 het plan “Digital Belgium” met als doel België tegen 2020 binnen de Europese DESI-top 
3 te brengen. Een duizendtal nieuwe startups zouden in die periode moeten worden opgestart en 
de digitale economie zou 50.000 nieuwe jobs moeten creëren. Het federale plan is gebouwd 
rond vijf prioriteiten: digitale infrastructuur en veiligheid, digitale overheid, digitale economie, 
digitale vaardigheden en jobs. Op regionaal vlak zijn er gelijkaardige initiatieven: o.a. 
“Vlaanderen radicaal digitaal” en het “Plan Numérique” van de Waalse regering. 

Maar er is de komende jaren meer nodig want de uitdagingen nemen stelselmatig toe. We 
moeten blijven inzetten op domeinen waar we nu al uitblinken (o.a. digitale infrastructuur en 
cybersecurity) en meer actie ondernemen op cruciale domeinen waar we achter blijven (o.a. 
digitale vaardigheden, de platformeconomie en gecoördineerde, efficiënte digitale overheden). 

De digitale transformatie van onze bedrijven moet ook een versnelling hoger. Het gaat dan zowel 
over een bredere adoptie van ‘middle-of-the-road’ digitale technologieën door Belgische kmo’s, 
als om een verdere versterking van de digitale innovatie bij grote bedrijven die op technologisch 
vlak vaak aan de top staan, maar niet noodzakelijk op digitaal vlak. 

Onze visie bekijkt de digitalisering uit drie hoeken: het ecosysteem, de technologie en de output. 

Zonder een aangepast en stimulerend ecosysteem zal de digitalisering niet van de grond komen 
en zullen we belangrijke opportuniteiten voor onze toekomstige welvaart missen. We zien vijf 
noodzakelijke aspecten voor een aantrekkelijk digitaal ecosysteem: een goed uitgebouwde 
telecominfrastructuur, een performant aanbod van instrumenten om digitale interacties te 
faciliteren, een goed beleid rond cyberveiligheid en databescherming, een (beroeps)bevolking 
die beschikt over de nodige digitale competenties en een motiverend ondernemingsklimaat. 
Alleen binnen een goed uitgebouwd en aantrekkelijk ecosysteem kunnen overheden, bedrijven 
en burgers optimaal gebruik maken van de technologische opportuniteiten die zich aanbieden. 

We zien daarenboven enkele belangrijke technologische innovaties die onze maatschappij de 
komende decennia fundamenteel zullen veranderen en waar we de boot niet mogen missen. We 
beperken ons hier tot de belangrijkste: artificiële intelligentie en blockchain. 

Tot slot moeten de verschillende economische actoren de technologie ook benutten. Het gaat 
hierbij over de mate waarin de werking van de overheid wordt gedigitaliseerd en de digitale 
opportuniteiten worden benut door de bedrijven. De mate waarin dit gebeurt is een cruciaal 
element dat ons toekomstig groeipotentieel zal bepalen. 
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 Telecominfrastructuur 

De kwaliteit van de telecommunicatie-
infrastructuur is één van de 
belangrijkste criteria waar potentiële 
investeerders naar kijken om uit te 
maken waar ze gaan investeren. Om 
de digitale ontwikkelingen en het 
potentieel van de ICT-
/internettoepassingen te benutten, 
moeten het vaste en mobiele netwerk 
performant, betrouwbaar en veilig zijn. 
Zowel de bedrijven als de 
consumenten moeten kunnen gebruik 
maken van een supersnel, kwaliteitsvol 
en gebruiksvriendelijk netwerk. 

De snelle evolutie van toepassingen en 
technologie vereisen aanhoudend 
hoge investeringen in vaste en mobiele 
netwerken. De Belgische telecom-
sector investeerde in 2016 meer dan 
1,6 miljard euro of 22% van zijn totale 
omzet in de vernieuwing van 
infrastructuur. De voorbije 6 jaar ging 
het om bijna 10 miljard gecumuleerde investeringen. 

II.1 Huidige toestand 

Vast breedband 

België was een van de eerste 
landen met een performant vast 
internet-netwerk en heeft één 
van de hoogste graden van 
dekking met vast internet met 
hoog debiet in Europa: in 
België hebben 40% van de 
gebruikers meer dan 100 Mbps 
en 80% meer dan 30 Mbps. In 
de EU is dit minder dan de 
helft, respectievelijk 15% en 
38%. Maar de vereisten van 
nieuwe applicaties, zoals Ultra 
HD (4K) televisie, zullen in de 
toekomst nog hogere 
bandbreedte vragen. Er moet 
worden gestreefd naar de uitrol 
van Next Generation Networks 
met een connectiviteit van 1 Gbps. De Belgische telecomsector voorziet tegen 2020 een dekking 
van ongeveer 50% voor ultra hoge snelheden van 1 Gbps. 
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Mobiel breedband 

De uitbouw van mobiele 
breedbanddiensten liep in België 
vertraging op, omdat de 
oorspronkelijk gehanteerde 4G-
stralingsnormen buiten proportie 
waren en de uitrol van het 4G-
netwerk onmogelijk maakten. In 
2013 hadden we in België slechts 
een dekking van 40% voor 4G-
netwerken (in de EU was dit 60%). 
Eens de 4G-normen werden 
afgesteld op Europese 
aanbevelingen, maakte België een 
snelle inhaalbeweging. Dit 
resulteerde in een quasi volledige 
4G-dekking van het Belgische 
grondgebied in 2016. We zijn de 
EU28 dus meer dan bijgebeend, 
maar het negatieve scenario dreigt 
zich te herhalen voor de uitrol van 
5G-mobiele netwerken in het 
Brussels gewest omdat, opnieuw, 
de stralingsnormen in het gewest 
buiten proportie zijn en zodoende de nieuwe technologie onmogelijk maken.  

Globaal bekleedt België de derde positie in Europa wat betreft telecominfrastructuur (EU DESI-
index 2017).  

II.2 Toekomst 

Er is echter geen reden tot zelfgenoegzaamheid, want de uitdagingen voor de toekomst blijven 
groot en zonder permanente investeringen zal de gunstige positie snel verloren gaan. De noden 
voor telecommunicatie nemen immers een steeds hogere vlucht. 

Studies wijzen uit dat het gebruik van internetbandbreedte elk jaar met 50% toeneemt (HD-
televisie, netwerkgaming, cloud computing, thuiswerken enz.). De nieuwe technologieën en 
toepassingen die worden ontwikkeld, vergen steeds meer bandbreedte. Daarom is het 
noodzakelijk dat de netwerken voortdurend evolueren en almaar performanter worden. 

België moet de ambitie hebben om in de top 3 voor telecominfrastructuur in Europa te blijven, 
zowel wat betreft vaste als mobiele netwerken. De helft van de vaste internetconnecties moeten 
een bandbreedte aankunnen van 1 Gigabit en België moet een voorloper in Europa zijn voor 5G 
mobiel internet (o.a. met de geleidelijke uitrol van de eerste Belgische ‘5G-stad’ in 2020, zoals 
door de Europese Commissie gevraagd). Dit vereist echter dat de private en de publieke sector 
een tandje bijsteken1. 

 

                                                   
1 Meer informatie over het engagement van de telecomsector en de “Telecom New Deal”: “Telecom, het kloppend hart van de 

digitale samenleving” (Agoria, 1 februari 2018: https://press.agoria.be/telecomsector-nood-aan-een-new-deal#) 
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II.2.a Engagementen van de telecomsector 

De telecomsector is bereid, en in staat, om aan de behoeften van de digitale economie en 
samenleving tegemoet te komen. Enerzijds met betrouwbare mobiele netwerken, vaste 
netwerken en datacenters. Anderzijds met diensten en oplossingen die zowel de bedrijven, de 
burgers als de overheid een meerwaarde bieden. Om dit te verwezenlijken zijn een 
investeringsvriendelijk economisch klimaat, een digitale versnelling en een eerlijk speelveld 
broodnodig. 

De telecomsector engageert er zich toe te zorgen voor ultrasnelle, betrouwbare netwerken die 
België in de top 3 van de EU houden wat telecominfrastructuur betreft. Daartoe zal de 
telecomsector zorgen dat volgende elementen gerealiseerd worden: 

• Tegen 2020 zal meer dan 50% van de verbindingen een internetsnelheid tot 1 Gbps bieden. 
Er zal tevens gewerkt worden aan ultrasnelle breedband (+1 Gbps) via geavanceerde 
toegangstechnologieën zoals glasvezel, Docsis 3.12, draadloos 5G en andere. 

• Vast-mobiel geconvergeerde netwerken die een verbeterde mobiele dekking bieden met 
microcellen (i.e. gsm-antennes voor een klein gebied waar veel mensen samen komen op 
een beperkte oppervlakte zoals een winkelcentrum of station) en glasvezelaggregatie. 

• Datacenters en gedistribueerde cloudoplossingen die voor onbeperkte, betrouwbare en 
beveiligde data en verwerkingscapaciteiten in real time zorgen. 

• Internet der dingen met slimme voorwerpen die via diverse standaarden en protocollen met 
elkaar verbonden zijn. 

• Extensieve wifinetwerk- en wifi offloading-mogelijkheden (i.e. op een voor de gebruiker 
quasi automatische manier overschakelen van het mobiele netwerk naar een wifinetwerk om 
het mobiele netwerk te ontlasten), zowel thuis als onderweg. 

II.2.b Aanbevelingen aan de overheid 

De telecomsector kan de hoge verwachtingen van haar gebruikers - burgers, bedrijven en 
overheidsorganisaties - alleen inlossen als er ook vanwege de overheid een positief kader wordt 
gecreëerd. Dat houdt in dat er wordt gezorgd voor een aantrekkelijk investeringsklimaat en een 
betrouwbaar, gecoördineerd en stimulerend regelgevend kader, waarbij rekening wordt 
gehouden met toekomstige ontwikkelingen van vaste en mobiele netwerken.  

Een gunstig investeringsklimaat moet minstens volgende cruciale elementen omvatten: 

• Hanteren van een gecoördineerde aanpak door federale, regionale en lokale overheden 
voor de uitrol van telecominfrastructuren, in het bijzonder voor de vastlegging van de 
stralingsnormen, de veiling van het spectrum en de opheffing van de taxen op 
telecominfrastructuur. 

• Wegnemen van administratieve overlast en hindernissen bij het uitrollen van nieuwe vaste 
en mobiele netwerken. 

• Afleveren van bouwvergunningen voor telecominfrastructuur binnen de 4 maand na 
aanvraag (implementeren van de Europese Breedband Richtlijn). 

• Opheffen van gemeentelijke, provinciale of regionale belastingen op vaste en mobiele 
netwerkelementen, zoals antennes, masten, kabels, behuizingen… 

                                                   
2 Docsis is een techniek die kabelbedrijven in staat stelt om informatie over een coax-kabel te vervoeren. Docsis 3.1 is de 

nieuwste versie die hogere internetsnelheden mogelijk maakt. 
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• Voorzien van stralingsnormen (voor 5G en radiotransmissie in het algemeen) die de 
aanbevelingen van de WHO en Europese Commissie strikt volgen. 

• Komen tot een tijdig akkoord tussen de federale en regionale overheden voor de veiling van 
het radiospectrum, gepland voor het eerste kwartaal van 2019. Die timing moet absoluut 
gerespecteerd worden om de continuïteit van de mobiele dienstverlening te kunnen 
waarborgen (huidige licenties vervallen in Q1 2021) en om tijdig met de uitrol van 5G te 
kunnen starten. Dit vereist ook eerlijke en niet-discriminerende richtlijnen en prijzen bij de 
toekenning van de spectrumlicenties. 

Aangezien onzekerheid één van de belangrijkste remmen op nieuwe investeringen is, vereist 
een optimaal investeringsklimaat eveneens stabiliteit van het wettelijk kader voor 
telecomdiensten. In het bijzonder betekent dit: 

• Geen ‘gold plating’ bij het omzetten van de Europese richtlijnen. De Belgische federale of 
regionale overheden zijn dikwijls heiliger dan de paus bij het implementeren van Europese 
richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan de radio-emissienormen waarbij Brussel 50 keer strenger 
is dan de WHO-richtlijn. Gold plating verzwakt onze competitiviteitspositie t.o.v onze 
buurlanden, leidt tot opbod tussen de gewesten en kan tot bijkomende complexiteit leiden 
binnen onze meerlagige staatsstructuur. Daarom vragen we een eenvoudige en efficiënte 
maatregel, i.e. het 1-op-1 omzetten van Europese richtlijnen in Belgische federale of 
regionale wetgeving (naargelang de bevoegdheid). 

• Zorgen voor een ‘level playing field’ dat een evenwichtige concurrentie tussen alle actoren 
van de sector op het vlak van fiscaliteit en regulering garandeert. De operatoren vallen 
onder bepaalde regulering (van telecomdiensten), die niet van toepassing is op gelijkaardige 
diensten van internationale service providers. Whatsapp-dienstaanbieders bijvoorbeeld zijn 
niet onderworpen aan de regels rond sms-alert, minimale contractinformatie, privacy regels 
en dergelijke. Liever minder regels, maar op zijn minst moeten de regels gelden voor 
iedereen. 

• De nodige omzichtigheid vooraleer er nieuwe regels voor telecomdiensten worden 
opgelegd. Zoals bepaald door de regulator moet er een systematische en grondige 
impactanalyse (van een voorgestelde regel) worden uitgevoerd samen met de sector, 
voordat er nieuwe wettelijke verplichtingen opgelegd worden. Hierbij moeten de kosten (voor 
de implementatie door de operatoren) en de baten (van de regel voor de consument) 
proportioneel zijn. Een recent tegenvoorbeeld is de consumenten-informatiefiche die 
nauwelijks wordt gebruikt. 

Er kunnen ook best een aantal stimuleringsmaatregelen van de overheden worden voorzien voor 
het vergroten van de dekkingsgraad en het versnellen van de uitrol (piloten, proeftuinen…) van 
5G- en Gibabitnetwerken. Dit houdt in dat de overheid: 

• 5G -pilootprojecten, zoals de zelfrijdende wagen of ‘5G slimme steden 2020’ actief 
aanmoedigt. 

• in gebieden (ruraal, witte zones) waar er geen business case is voor private spelers bij de 
uitrol van Gigabitnetwerken, deze uitrol op andere manieren ondersteunt. 

• zorgt voor een betere coördinatie tussen telecomoperatoren en andere leveranciers van 
nutsvoorzieningen bij de uitvoering van de openbare werken nodig voor de uitrol van 
Gigabitnetwerken en mobiel 5G. 
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 e-Instrumenten 

Naast een uitmuntende telecominfrastructuur zijn een aantal e-instrumenten onontbeerlijk voor 
een digitale economie. Het gaat o.a. om e-instrumenten voor: 

• elektronische identificatie en authenticatie; 

• elektronische handtekening en zegel; 

• een officiële elektronische mailbox voor bedrijven en elektronische aangetekende 
zendingen; 

• elektronische archivering;  

• elektronische betaalsystemen. 

Met de Europese eIDAS-verordening werd een geharmoniseerde interne markt gecreëerd voor 
verschillende digitale vertrouwensdiensten zoals elektronische handtekening, zegel, tijdstempel 
en aangetekende zending, die voortaan als gelijkwaardig in de hele Europese Unie erkend 
worden. 

De verordening is van rechtstreekse toepassing, maar wordt in België aangevuld met de Digital 
Act. Naast de invoering van de digitale archivering door de Digital Act, voorziet deze de 
mogelijkheid om de gebruiker, indien die digitaal wenst te gaan, te verplichten om een beroep te 
doen op gekwalificeerde elektronische vertrouwensdiensten wanneer een wettelijke of 
reglementaire bepaling de bewaring, datering of aangetekende zending van een bepaald 
bestand verplicht. Dit in tegenstelling tot de elDAS-verordening, die de gebruiker de 
keuzevrijheid laat tussen al dan niet gekwalificeerde diensten. 

Deze verplichting is momenteel nog niet in werking getreden, maar de Belgische regering kan de 
verplichting op elk moment activeren via een koninklijk besluit. Dit valt te betreuren aangezien 
een niet-gekwalificeerde dienst even veilig kan zijn als een gekwalificeerde, en dit terwijl de 
vereisten in dat laatste geval zeer zwaar en duur zijn. Bovendien is het onduidelijk wanneer deze 
verplichting wordt ingevoerd, en wat de toepasselijke technische vereisten zijn. Dat ontmoedigt 
vanzelfsprekend investeringen in deze diensten. 

De mogelijkheid om de gebruiker te verplichten om een beroep te doen op gekwalificeerde 
elektronische vertrouwensdiensten wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling de 
bewaring, datering of aangetekende zending van een bepaald bestand verplicht, kan worden 
opgeheven door de paragrafen 5-8 van artikel XII.25 van het Wetboek Economisch Recht in die 
zin aan te passen.  

De overstap van papier naar digitaal biedt veel toegevoegde waarde indien er rekening wordt 
gehouden met bepaalde risico’s. Vandaar dat de vertrouwensdiensten bestaan in een 
gekwalificeerde, geavanceerde en niet-gekwalificeerde variant. Men kan zowel gekwalificeerde 
als niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten gebruiken binnen de Europese Unie, partijen zijn 
vrij. Het verschil zit in de sterkere bewijswaarde van de gekwalificeerde vertrouwensdienst en de 
vereisten die opgelegd worden aan de dienstverleners. 

Het is van cruciaal belang dat de onderneming zich vóór ieder digitaliseringsproject afvraagt wat 
de wettelijke waarde van de te digitaliseren documente n zal zijn (hun bewijswaarde / 
bewijskracht). De vereisten houden verband met hun aard: aan een louter administratief 
document zullen minder eisen moeten worden gesteld dan aan een document dat aan 
verplichtende juridische regels onderworpen is (handtekening, paraaf, stempel). 
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III.1 Elektronische identificatie en authenticatie 

België was in 2003 één van de pioniers op het vlak van elektronische identificatie van zijn 
burgers door de introductie van de elektronische identiteitskaart (eID) voor alle Belgen boven 12 
jaar, in 2006 gevolgd door een kids-ID voor kinderen onder 12 jaar. De chip op de eID-kaart laat 
toe om personen langs digitale weg ondubbelzinnig te identificeren en geeft burgers de 
mogelijkheid om een betrouwbare elektronische handtekening te plaatsen.  

Daarnaast beschikt België sinds lang over een uniek identificatienummer voor elke burger: het 
rijksregisternummer dat op de eID-kaart en de chip staat. 

Huidige toestand 

Het (eerste) gebruik van de eID verloopt vaak moeilijk (USB-kaartlezer nodig indien niet voorzien 
in laptop, installatie van software en middleware nodig, veiligheidswaarschuwingen bij het 
gebruik van de certificaten, vergeten van de pincode …). Hoewel er al langer alternatieven 
bestaan voor de eID-authenticatie zoals token, beveiligingscode en ‘eID unconnected’, moeten 
gebruikers zich minsten éénmalig authentiseren met de eID om de alternatieve 
authenticatiemethoden te activeren. 

Daarom drong het VBO er in zijn vorige digitale agenda (2015) op aan om op korte termijn een 
mogelijkheid te voorzien voor digitale identificatie via mobiele apparaten. 

Het is een goede zaak dat de overheid een wettelijk kader gecreëerd heeft om dit te bevorderen 
via private spelers. Het koninklijk besluit van 22 oktober 20173 creëert de mogelijkheid om via 
externe identificatiediensten, ontwikkeld en uitgebaat door de privésector, toegang te krijgen tot 
beveiligde overheidsdiensten.  

Itsme is de eerste private applicatie die een ‘mobile identity’-oplossing aanbiedt die toegang 
verleent tot beveiligde overheidsdiensten, zonder dat een eID nodig is. Itsme is ontstaan uit een 
samenwerking tussen de bank- en telecomsector, met ondersteuning van de federale overheid, 
en laat toe om op een veilige, makkelijke en betrouwbare manier je identiteit aan te tonen of 
transacties te bevestigen. 

Hopelijk volgen andere private spelers het voorbeeld van Itsme om mobile identity-oplossingen 
te ontwikkelen. Een ruimer aanbod zal leiden tot een betere gebruikerservaring en een aanbod 
dat beter aansluit bij de diverse types gebruikers. 

Daarnaast stellen we vast dat er nog steeds weinig structurele marketing en communicatie is 
rond de bestaande applicaties (Tax-On-Web, Mijn Dossier van de FOD Binnenlandse Zaken, 
MyPension, MyCareer, Police-on-web …) en het gebruik van (mobile) eID.  

Tot slot wordt het gebruik van het rijksregisternummer door private spelers nog steeds 
bemoeilijkt door de stringente privacywetgeving (uit het rijksregisternummer kan namelijk 
geslacht en leeftijd worden afgelezen). 

Aanbevelingen 

De beschikbaarheid van een gemakkelijk en veilig instrumentarium voor digitale identificatie en 
authenticatie blijft een cruciale bouwsteen van een digitale economie. De overheid moet dan ook 
werk maken van:  

                                                   
3 Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor 

elektronische identificatie voor overheidstoepassingen 
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• Een structurele marketing- en communicatiestrategie over de beschikbare applicaties, de 
authenticatietoepassingen en de voordelen ervan voor burgers en bedrijven.  

• Additionele privéspelers overtuigen om identificatiemiddelen te ontwikkelen en deze ook 
aanbieden als authenticatiemethode voor overheidstoepassingen (indien ze voldoen aan de 
wettelijke voorwaarden).  

• Het gebruik van het rijksregisternummer door de privésector vereenvoudigen zodat 
bedrijven op een efficiëntere en administratief eenvoudigere manier kunnen omgaan met 
hun klanten. Het rijksregisternummer zou in alle gevallen moeten worden beschouwd als 
‘public by nature’ of burgers zouden minstens toestemming moeten kunnen geven aan 
bedrijven om hun rijksregisternummer te gebruiken. 

III.2 Elektronische handtekening en zegel 

Met de inwerkingtreding op 1 juli 2016 van de eIDAS-verordening4 is een grote stap gezet in de 
richting van een Europees rechtszeker kader voor elektronische vertrouwensdiensten zoals de 
elektronische handtekening en zegel.  

Een elektronische handtekening is een geheel van elektronische gegevens, vastgehecht aan een 
elektronisch document, waarmee de ondertekenaar (natuurlijke persoon) zich authentiseert en 
(eventueel) akkoord verklaart met de inhoud van een document. De elektronische handtekening 
is enkel toepasselijk op natuurlijke personen. 

Een elektronische zegel is een vergelijkbaar instrument voor rechtspersonen. In de zin van de 
eIDAS-verordening, dient een elektronische zegel echter enkel om de oorsprong en integriteit 
van een door een rechtspersoon verzegeld document te garanderen.5 

Elektronische handtekeningen en zegels bestaan op drie niveaus:  

• elektronische handtekening of zegel (basisvorm); 

• geavanceerde elektronische handtekening of zegel; 

• gekwalificeerde elektronische handtekening of zegel. 

Wat betreft de elektronische zegels gaat de Belgische wet verder dan de eIDAS-verordening, die 
enkel de oorsprong en integriteit van een door een rechtspersoon verzegeld document 
waarborgt, zonder dat er hiermee een verbintenis tot stand komt. In de praktijk zullen Belgische 
ondernemingen hier omzichtig mee moeten omspringen, aangezien personen die de 
elektronische zegel binnen de onderneming gebruiken, de onderneming juridisch kunnen 
verbinden. 

Hoewel een elektronische handtekening of zegel niet als bewijsmiddel in gerechtelijke 
procedures mag worden geweigerd, worden enkel aan de gekwalificeerde varianten wettelijke 
vermoedens, bijvoorbeeld inzake integriteit en juistheid, gekoppeld die bijkomende juridische 
zekerheid bieden. Ondernemingen dienen echter vrij te zijn in hun keuze (rekening houdend met 
de aard van de onderliggende transactie). 

Huidige toestand  

De chip op de Belgische eID bevat een certificaat om gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen te kunnen plaatsen. In sommige softwarepakketten is het wel al mogelijk om 

                                                   
4 In uitvoering en aanvulling op de eIDAS-verordening, werd in België op 21 juli 2016 de Digital Act aangenomen. De Digital Act 

werd op 28 september 2016 in het BS gepubliceerd en is in werking getreden op 1 juli 2016 zoals voorzien in het KB van 14 
september 2016. 

5 Art. 3 (24) en (25) eIDAS-verordening 
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documenten met de eID te ondertekenen, maar niet altijd even eenvoudig. Daarnaast bestaan er 
nog heel wat private oplossingen om al dan niet gekwalificeerde elektronische handtekeningen te 
plaatsen. 

In het algemeen blijft het vandaag nog steeds moeilijk voor consumenten om zakelijke 
zekerheden zoals loonoverdracht, pand, borgstelling of hypotheek, digitaal te ondertekenen. De 
overheid kan dit faciliteren, zonder daarbij afbreuk te doen aan de regels inzake hypothecaire 
inrichting en de tussenkomst van de notaris. 

Het geringe gebruik en de technische complexiteit maken dat veel onzekerheden en twijfels 
blijven bestaan en dat de (h)erkenning en aanvaarding ervan door een tegenpartij niet altijd is 
gegarandeerd. Om deze redenen bestaat er ook bij vele overheidsdiensten en bedrijven 
terughoudendheid om actief gebruik te maken van de mogelijkheden van de elektronische 
handtekening (zeker in haar generieke vorm).  

Aanbevelingen 

Een rechtszekere, vertrouwde en eenvoudige elektronische handtekening blijft cruciaal om de 
volgende stappen te kunnen zetten in de digitalisering van onze economie. In het bijzonder dient:  

• de overheid communicatie-inspanningen te verrichten om de nieuwe toepassingen breder 
bekend te maken en het vertrouwen erin te vergroten; 

• elke overheidsdienst een plan op te zetten om over te schakelen van handgeschreven naar 
elektronische handtekeningen voor de bevestiging van alle procedures en documenten. 

Specifiek in de financiële sector is er nood aan meer flexibiliteit voor het gebruik van 
elektronische handtekeningen bij bepaalde kredietverrichtingen. Enkele regels bemoeilijken nog 
steeds de volledige digitale afhandeling van een kredietdossier. Het huidig regelgevend kader is 
gebaseerd op een Europese Richtlijn van 1999 en Belgische wetgeving uit 2001, die beide in het 
licht van de technologische ontwikkelingen en de opkomst van e-commerce aan modernisering 
toe zijn. Boek XII van het Wetboek van Economisch Recht laat bijvoorbeeld de elektronische 
handtekening niet toe voor:  

• contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken, met 
uitzondering van huurrechten;  

• contracten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van de rechtbank, de autoriteit of de 
beroepsgroep die een publieke taak uitoefent;  

• contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden die gesteld worden door personen die 
handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit. 

Dit vormt een hindernis voor de sluiting op afstand van (consumenten)kredieten, waarbij een 
instemming met loonafstand/delegatie deel uitmaakt van de overeenkomst. Een wijziging van 
artikel XII.16, 3° van het Wetboek van Economisch Recht kan dit probleem verhelpen.  

Het zou ook goed zijn als inzake elektronische arbeidsovereenkomsten de digitale ondertekening 
die principieel mogelijk is gemaakt door de wet van 15 januari 2018 houdende diverse 
bepalingen inzake werk, sneller effectief in voege zou kunnen treden (nu is die afhankelijk 
gesteld van de inwerkingtreding van de reglementering inzake e-achivering).  

III.3 Officieel elektronisch adres en brievenbus 

Eén van de struikelblokken voor een verdere digitalisering van de interacties tussen bedrijven, 
burgers en overheid is het ontbreken van officiële elektronische mailboxen waarop een burger, 
bedrijf of overheidsdienst met zekerheid kan worden bereikt of aangesproken. 
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Vooral voor interacties die conflictueus van aard (kunnen) zijn (ingebrekestellingen, 
dagvaardingen, klachten, ontslagbrieven, opzegbrieven …) of voor interacties waarbij de datum 
van lezing of aanvaarding bepaalde termijnen doet lopen, wordt om die reden tot op vandaag 
bijna uitsluitend gewerkt met (al dan niet aangetekend verzonden) papieren documenten. 

Huidige toestand 

Sinds eind 2012 bestaat in de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ) een 
officiële elektronische brievenbus voor natuurlijke personen, de eBox. Dit is een beveiligde 
brievenbus die via een initiële registratie met eID uniek wordt gekoppeld aan een bepaald 
persoon en zijn rijksregisternummer. Alle documenten van de sociale zekerheidsinstellingen 
worden naar deze brievenbus gestuurd en daar verzameld. Tijdens de registratieprocedure dient 
de gebruiker een e-mailadres door te geven waarnaar de officiële documenten (of een link) 
dienen te worden gestuurd. Het is de bedoeling dat deze eBox in de toekomst ook wordt gebruikt 
als officiële brievenbus voor alle communicatie van de overheid met de burgers-natuurlijke 
personen. Ondertussen beschikken meer dan 428.000 burgers over een geactiveerde eBox en 
werden meer dan 24.528.000 documenten gepubliceerd. 

Ook voor elke onderneming is een eBox voorzien. Hierin kunnen ondernemingen documenten 
ontvangen die uitgaan van de RSZ of andere sociale zekerheidsinstellingen (veelal notificaties 
van ontvangst van sociale aangiftes zoals Dimona of DMFA, maar ook documenten in het kader 
van aangiftes sociale risico’s door werknemers). Tot op vandaag heeft echter minder dan de helft 
van de ondernemingen deze officiële mailbox geactiveerd en slechts een klein percentage 
consulteert die actief. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat deze government-to-business 
(G-to-B)-documentenstroom in hoofdzaak door de sociale secretariaten van de ondernemingen 
wordt beheerd en opgevolgd, en anderzijds met het feit dat het vooral om notificaties gaat die 
meestal ook nog eens op papier worden bezorgd, waardoor de toegevoegde waarde van de 
verzending via elektronische weg beperkt is. Daarnaast zijn de processen binnen de bedrijven op 
sociaal rechterlijk vlak en inzake personeelsadministratie nog te weinig afgestemd op een 
digitale afwikkeling. 

Momenteel worden de eerste proof of concepts (POC’s) getest waarbij ondernemingen via de 
eBox documenten veilig kunnen versturen aan de sociale zekerheidsinstellingen (B-to-G) of 
kunnen antwoorden op van de overheid ontvangen formulieren. 

Aanbevelingen 

Voor de versterking van de digitale economie in ons land is het van groot belang dat alle 
ondernemingen zo snel mogelijk beschikken over een officiële digitale brievenbus, niet alleen 
voor communicatie met alle overheden en overheidsdiensten, maar ook voor veilige en 
rechtszekere digitale interacties (zoals elektronische aangetekende zendingen (EAZ)) met 
andere bedrijven en gezinnen. 

Zo’n elektronische brievenbus voor de bedrijven kan uitgebouwd worden vertrekkende van de 
eBox in de sociale zekerheid die op termijn een universele bereikbaarheid langs de bedrijvenkant 
kan garanderen. Inhakend op deze centrale en universele architectuur moet de privésector 
vervolgens de front end-toepassingen in het B-to-B-verkeer (EAZ, archiverings- en 
routeringsdiensten) kunnen uitbouwen en commercialiseren. 

Het VBO dringt erop aan dat de overheid de nodige API’s zou aanbieden zodat de private sector 
haar eigen oplossingen, diensten en ecosystemen eenvoudig kan aansluiten op de universele 
eBox. Over de technische kenmerken van die API’s zal overleg nodig zijn met de private sector. 
Het VBO heeft hiertoe alvast een expertengroep opgericht. 
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III.4 Elektronische aangetekende zending (EAZ) 

Een elektronische aangetekende zending is een aangetekende zending die elektronisch wordt 
verstuurd. Hiervoor moet beroep gedaan worden op een dienst van elektronisch aangetekende 
zending. Dit is een dienst die het mogelijk maakt gegevens tussen derden via elektronische 
middelen te verzenden en die bewijs verschaft wat de verzonden gegevens betreft, met inbegrip 
van bewijs van het verzenden en ontvangen. De dienst beschermt de verzonden gegevens 
eveneens tegen het risico van verlies, diefstal, beschadiging of onbevoegde wijzigingen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

1. de ‘zuivere’ elektronische aangetekende zending: in dat geval wordt de dienst integraal 
elektronisch aangeboden. Zowel de verzending als de ontvangst gebeuren in elektronisch 
formaat; 

2. de ‘hybride’ elektronische aangetekende zending: de verzending van de aangetekende 
zending gebeurt digitaal, maar de distributie gebeurt met behulp van een klassiek geprinte 
brief. Voor de distributie van deze geprinte aangetekende zendingen dient bij het BIPT 
(Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) een licentie te worden 
aangevraagd. 

Huidige toestand 

De gekwalificeerde elektronische aangetekende zending zit momenteel in een tussenfase omdat 
er op Europees niveau nog geen standaarden werden uitgewerkt en er dus nog geen 
dienstverleners volgens die standaarden werden gecertificeerd. Binnen de EU zijn er wel al 
bedrijven geaccrediteerd en gekwalificeerd volgens de ETSI-normen (European 
Telecommunications Standards Institute) om gekwalificeerde elektronische zendingen te 
verrichten. Een Belgisch bedrijf heeft een partnership gesloten en biedt sinds begin 2018 
gekwalificeerde elektronische aangetekende zendingen aan. Eens de EU-standaarden 
gedefinieerd zijn, geldt voor gekwalificeerde dienstverleners een overgangsperiode van 2 jaar 
om zich aan de nieuwe EU-standaarden aan te passen. 

In de Digital Act (aanpassing van Wetboek Economisch Recht, Boek XII, art. 25, §7, 2e lid) is 
voorzien dat wanneer een aangetekende zending volgens Belgische wetten of regels vereist is 
(bv. bij ontslag of bij vergunningsprocedures), deze in de toekomst elektronisch enkel via een 
gekwalificeerde elektronische aangetekende zending zal kunnen verlopen. Een 
uitvoeringsbesluit moet deze passage nog in werking laten treden.6 

Tot dan kan men voor de elektronische aangetekende zending nog opteren voor een niet-
gekwalificeerde EAZ, maar in dat geval zal moeten beoordeeld worden of ze voldoende 
garanties biedt inzake integriteit en authenticiteit, en is er geen garantie dat de zending voldoet 
aan de wettelijke vereiste van aangetekende zending. Met het oog op rechtszekerheid wordt 
bijgevolg voor een wettelijk verplichte aangetekende brief, bijvoorbeeld in het kader van een 
ontslag, nog steeds de papieren versie gebruikt.  

Het gebruik van niet-gekwalificeerde elektronische aangetekende zendingen voor documenten 
die niet onder de wettelijke vereisten van de aangetekende zending vallen, kent daarentegen 
een steeds groter succes binnen het bedrijfsleven. 

Er dient nog te worden opgemerkt dat de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten 
de ‘ter post aangetekende brief’ gelijk stelt met de ‘elektronisch aangetekende zending’. Deze 

                                                   
6 Het is de bedoeling van de minister dit te doen als de markt er klaar voor is. 
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nieuwe wettelijke bepaling is een stap in de goede richting en neemt onnodige obstakels voor de 
digitalisering weg. 

Evaluatie 

De potentiële verplichting in de Digital Act om beroep te doen op gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten wanneer de wet het gebruik van een aangetekende brief verplicht, is een 
vorm van gold plating want in andere Europese landen geldt de verplichting niet. Zij is dan ook 
contraproductief voor de ontwikkeling van diverse vormen van aangetekende zendingen in ons 
land en kan ons zelfs een concurrentiële achterstand bezorgen. Door de relatief zware eisen, 
waarvan de precieze invoeringsdatum bovendien onzeker is, nemen Belgische bedrijven een 
afwachtende houding aan. Daardoor boert de digitalisering van de Belgische bedrijven in 
vergelijking met andere Europese landen achteruit. De andere Europese landen respecteren de 
geest van de eIDAS-verordening waarbij bedrijven de keuze krijgen om beroep te doen op een 
gekwalificeerde of een niet-gekwalificeerde vertrouwensdienst. 

Aanbevelingen 

Om te zorgen dat niet alle bedrijven verplicht gekwalificeerde elektronische zendingen moeten 
aanbieden voor al deze gevallen, is het aangewezen om paragraaf 7, 2de lid van artikel XII 25 
Wetboek Economisch Recht aan te passen. Zo kan in functie van de precieze context en 
gevoeligheid steeds de juiste en meest kostenefficiënte oplossing worden aangeboden. 

Een ander belangrijk obstakel voor het succes van de EAZ is dat er tot op vandaag geen 
zekerheid bestaat over de vraag waar een digitale verzending veilig en met zekerheid kan 
worden afgeleverd bij een bestemmeling, tenzij die bestemmeling dat zelf (impliciet of expliciet) 
heeft aangegeven aan een verzender of zijn dienstverlener.  

Dit probleem zal in de toekomst (minstens in een B-to-B-omgeving) kunnen worden opgelost als 
elk bedrijf beschikt over een officiële mailbox (zie punt III.3 hierboven) en wanneer men die, net 
als een fysieke brievenbus, geacht wordt geregeld te consulteren. 

Aangezien elektronische aangetekende zendingen in principe duidelijk minder duur zouden 
moeten zijn dan de papieren aangetekende zending (€5,36) en er ieder jaar in België 34 miljoen 
aangetekende brieven worden verzonden zou de besparing voor burgers en bedrijven in totaal 
kunnen oplopen van 80 tot 100 miljoen euro. 

III.5 Elektronische archivering  

Huidige toestand 

Met de Digital Act beschikt ons land sinds 21 juli 2016 over een algemeen wettelijk kader inzake 
elektronische archivering. Deze wet voert de Europese eIDAS-verordening uit en vult ze aan met 
een algemeen juridisch kader voor elektronische archivering in België.  

Dat wettelijk kader was onontbeerlijk omdat documenten steeds meer naar een zuiver digitale 
levensloop evolueren. Elektronische archivering zorgt ervoor dat niet alleen van oorsprong 
elektronische documenten maar ook scans van oorspronkelijk papieren documenten rechtszeker 
kunnen worden gearchiveerd. Naar analogie met de eIDAS-verordening wordt een onderscheid 
gemaakt tussen een gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde elektronische archivering.  

Gekwalificeerde elektronische archiveringsdiensten genieten van een aantal wettelijke 
vermoedens, bijvoorbeeld inzake integriteit, die de rechtszekerheid vergroten. Het wettelijk kader 
laat ondernemingen die elektronisch wensen te archiveren de keuze tussen het opzetten van 
een eigen interne elektronische archiveringsdienst en beroep doen op een externe 
archiveringsdienst. 
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Wanneer er sprake is van een wettelijke archiveringsverplichting zal een onderneming verplicht 
beroep moeten doen op een gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst, als men de 
daartoe voorziene passage in de Digital Act7 effectief in werking laat treden.  

Op dit ogenblik (begin april 2018) zijn er geen Belgische gekwalificeerde elektronische 
archiveringsdiensten actief op de markt. Om de interesse aan te wakkeren is onder impuls van 
minister De Croo begin september 2017 een taskforce e-archivering opgericht. Die zal zich 
buigen over de technische normen waar de elektronische archiveringsoplossing moet aan 
voldoen en of ze in overeenstemming zijn met de functionele eisen die de wet oplegt aan 
gekwalificeerde archiveringsdiensten.8  

De publicatie van deze normen in een KB zal duidelijkheid verschaffen aan de ondernemingen 
die (intern of extern) elektronische archiveringsdiensten willen opzetten. Verwacht wordt dat dit 
de marktontwikkeling zal stimuleren.  

Aanbevelingen 

Het VBO is principieel voorstander van keuzevrijheid voor de onderneming, op grond van de 
eigen risico-inschatting voor wat betreft het beroep op gekwalificeerde dan wel niet-
gekwalificeerde elektronische archivering. Het verplicht beroep op gekwalificeerde elektronische 
archiveringsdiensten in geval van reglementaire bewaringsverplichting is een brug te ver. Deze 
verplichting kan beter geschrapt worden. Minstens is er uitgebreid overleg met de sector nodig 
als men deze verplichting toch in werking zou willen laten treden. 

De uitwerking van de technische normen, waarvan vermoed wordt dat ze voldoen aan de 
wettelijke kwaliteitseisen inzake gekwalificeerde elektronische archivering, is een goede zaak. Er 
dient echter over gewaakt dat de keuze van de normen neutraal gebeurt en rekening houdt met 
standaarden in onze buurlanden. 

De normering van online archiveringsdiensten moet minimaal en proportioneel aan het beoogde 
doel blijven om zo administratieve overlast te minimaliseren.  

Er heerst ook bezorgdheid over de mogelijke impact van deze regelgeving inzake 
gekwalificeerde archivering, indien het huidige specifiek regime van bijvoorbeeld de financiële 
instellingen verplicht naar het gekwalificeerde regime zou moeten migreren.  

III.6 Elektronische betaalsystemen  

Financiële instellingen zijn een drijvende kracht in de digitalisering van de economie. Naast het 
uitbouwen van een volwaardig alternatief voor cashbetalingen en -transacties, zorgen 
technologische innovaties ervoor dat de consument voor financiële diensten en betaaldiensten 
steeds vaker gebruik kan maken van nieuwe technologie. Banken investeren volop in 
betrouwbare hard- en softwareoplossingen, in nieuwe innovatieve diensten en nieuwe 
technologische ontwikkelingen (smartphonebankieren, mobile payments, betaalapps …) en 
leveren dus een rechtstreekse bijdrage  aan de digitalisering van de economie. Daarnaast 
spelen ze ook een belangrijke rol in de financiering van (digitale) innovatie . 

Huidige toestand 

De Belgische consument beschikt vandaag over een ruim palet aan mogelijkheden om online te 
betalen. De verschillende middelen die beschikbaar zijn, hebben elk hun specifieke 
eigenschappen: werkwijze, basisschema (bv. kaart of overschrijving), kosten, veiligheidsniveau 

                                                   
7 Wetboek Economisch Recht, Art. XII.25, § 5, lid 3. 

8 Art. XII. 28, §3 WER.  
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enzovoort. Het is aan de betrokken partijen om de keuze te maken die het best bij hun behoeften 
aansluit.  

Vandaag hebben vrijwel alle gebruikers van krediet- en bankkaarten (er zijn zowat 23 miljoen 
bankkaarten in omloop9) de mogelijkheid om veilig online betalingen te verrichten. Het systeem 
kent een groeiend succes: tussen 2012 en 2016 nam het gebruik met net geen 39% toe. 

Tal van handelaars bieden de mogelijkheid om via mobiele betaaloplossingen te betalen. Deze 
bieden een betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing die zich nog verder zal ontwikkelen, 
zowel voor betalingen in verkooppunten als op het internet. De meeste banken bieden dit soort 
betalingsoplossing aan.  

In de voorbije jaren evolueerde de manier van betalen sterk naar meer elektronische systemen 
gebaseerd op de technologische vernieuwingen. De digitalisering van de betalingen ging 
gepaard met een evolutie van de veiligheid: ook de beschermingsmaatregelen evolueerden van 
een fysieke naar een gedigitaliseerde vorm.  

Aanbevelingen 

Een verstandige inzet van nieuwe technologische mogelijkheden op het vlak van financiële 
diensten en betaalverkeer kan bijdragen tot efficiëntere dienstverlening, en ook de ontwikkeling 
van e-&m(mobile)-commerce ondersteunen. Tegelijk moet de burger de veiligheid van 
betaalsystemen kunnen blijven vertrouwen. Dit veronderstelt dat de consument erop moet 
kunnen vertrouwen dat alle aanbieders van (online) betaaldiensten (ook derde verleners van 
betaaldiensten) dezelfde garanties bieden op het vlak van veiligheid van afhandeling van 
betaaldiensten en de behandeling en verwerking van persoonsgegevens. 

Dit weerhoudt de financiële instellingen en de ondernemingen er niet van het gebruik van nieuwe 
digitale betaalsystemen te promoten dankzij een goede interactie met de banken, de handelaars 
en de consumenten om te komen tot nieuwe digitale betaalsystemen die veilig, snel, 
gebruiksvriendelijk en kostenefficiënt zijn.  

Wat de nieuwe betaalmiddelen betreft, is het belangrijk dat de verworvenheden uit de reële 
wereld ook in een virtuele context mutatis mutandis behouden blijven. Alle spelers in de steeds 
meer heterogene betaal-waardeketen dienen toegevoegde waarde te leveren en moeten correct 
en in een competitieve context voor deze toegevoegde waarde vergoed worden. 

België beschikt over een aantal globale spelers op het vlak van betaaldiensten en financiële 
infrastructuur (Swift, Clear2Pay, Euroclear, BNY Mellon…) en veel Belgische financiële 
instellingen investeren, trouw aan een lange traditie, in innovatieve financiële technologie. België 
beschikt aldus over een aantal unieke troeven voor de verdere ontwikkeling van Brussel als hub 
voor innovatieve fintech. 

Op regelgevend vlak zijn er een aantal Europese initiatieven die een rechtstreekse impact zullen 
hebben op de digitale agenda en de digitalisering van de economie, en die ook cruciaal zijn voor 
de verdere ontwikkeling van elektronische en online financiële diensten, met inbegrip van 
betaaldiensten. Denk aan de Tweede Richtlijn Betalingsdiensten (PSDII), de Privacy-verordening 
(GDPR), de Richtlijn houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van 
netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen (NIS Directive) en de bestaande 
Richtlijn e-procurement (2014/55/EU).  

                                                   
9 Cijfers voor 2016 
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Het is essentieel dat België werk maakt van een snelle aanpassing van het intern regelgevend 
kader aan deze Europese ontwikkelingen, waarbij België zich als open economie maximaal dient 
af te stemmen op de Europese regels.
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 Bescherming en beveiliging van digitale gegevens 

Naast een state-of-the-art-infrastructuur en moderne en gebruiksvriendelijke e-tools 
(authenticatie, handtekening, mailbox, archivering), is het natuurlijk ook van groot belang dat de 
algemene digitale omgeving als veilig en technisch robuust wordt ervaren. 

IV.1 Cybersecurity  

Het recente schandaal rond de schending van de privacy bij Facebook bewijst het nog maar 
eens: het duurt jaren om vertrouwen op te bouwen, maar het verliezen kan van het ene op het 
andere moment. In de digitale wereld is het niet anders. Het uitbouwen van digitaal vertrouwen is 
een onmisbare voorwaarde voor de digitale economie en maatschappij van morgen, en daarin 
zijn cybersecurity en privacy essentiële actiepunten. De ambitie kan derhalve eenvoudig 
samengevat worden: een veilige digitale omgeving bouwen die de digitale economie van de 
toekomst mogelijk maakt. Dit vraagt coördinatie en opschaling van de bestaande initiatieven, en 
het brengen van de investeringen naar het juiste niveau. 

Huidige toestand 

Het landschap is, wat cyberdreiging betreft, in volle verandering, zoals het recente Europol Cyber 
Crime report (IOCTA 2017) aangeeft: “cybercrime continues to grow and evolve, taking new 
forms and directions, as demonstrated in some of the attacks of unprecedented scale of late 
2016 and mid-2017. It further highlights the progressive convergence of cyber and serious and 
organised crime, supported by a professional underground service economy”. De voorbije jaren 
werden gekenmerkt door grootschalige ransomware en DDoS-aanvallen, bedreiging van de 
kritische infrastructuur en inbreuken op persoonlijke gegevens. In Europa alleen al waren er 
volgens Europol in het voorbije jaar 2 miljard inbreuken op gegevens van burgers. 

Volgens het Centre for Strategic & International Studies, bedraagt de kost van cybercriminaliteit 
wereldwijd ongeveer 0,8 % van de globale GDP. Indien we dit cijfer extrapoleren voor België 
komt dit neer op €3 miljard10. 

In Nederland bestaat er een Nationaal Cyber Security Center (NCSC) dat een cross-sectorale 
advies- en expertrol opneemt, en bovendien nauw samenwerkt met de Nationale High Tech 
Crime Unit (NTHCU). In Frankrijk werken vanuit de overheid 600 mensen rond cybersecurity bij 
het ANSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, opgericht in juli 2009). 
Indien we deze cijfers extrapoleren voor België, zou dit zo’n 100 mensen betekenen in het 
Centrum voor Cyberveiligheid België (CCB).  

In het regeerakkoord engageerde de regering zich om van cyberveiligheid een prioriteit te 
maken. Hiertoe werd in 2015 en 2016 bovengenoemd CCB operationeel gemaakt. Het CCB 
heeft o.a. als taak de aanpak van cyberveiligheid in België te coördineren. In 2017 werd een 
Belgisch cybernoodplan goedgekeurd door de regering. Tevens staat het (verder) uitwerken en 
uitvoeren van een Belgische Cyberveiligheidsstrategie op het programma. 

Wat opleiding betreft werden heel wat initiatieven gestart, zowel op universitair niveau met onder 
meer een masteropleiding in cybersecurity, die startte aan ULB-UCL-Namur en de Koninklijke 
Militaire School. Er werd ook een bacheloropleiding opgestart aan de Hogeschool West-
Vlaanderen (HOWEST), naast verscheidene postgraduaatopleidingen in cybersecurity 
bijvoorbeeld aan de Solvay Brussels School of Economics & Management. Deze opleidingen zijn 
evenwel nog in hun opstartfase, met jaarlijks slechts enkele 10-tallen afgestudeerden. 

                                                   
10 Report Economic Impact of Cybercrime - No slowing down, Feb 2018 
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Het VBO wil bedrijven blijven informeren en sensibiliseren m.b.t. cyberveiligheid. Daarom richtte 
het VBO in het najaar van 2014, samen met Proximus, KU Leuven, ULB en Belnet de Cyber 
Security Coalition  (vzw) op. Het gaat om een initiatief tussen de private, de academische en de 
publieke sector met als doelstelling de krachten over alle sectoren heen te bundelen voor 
cyberveiligheid en tegen cybercriminaliteit. 

De Cyber Security Coalition werkt rond 4 pijlers:  

• experience-sharing tussen bedrijven, overheid en academici om zo een 360°-overzicht van 
het cyberveiligheidslandschap in België te krijgen; 

• een inter-CSIRT11: een operationele samenwerking tussen de informatiebeveiligingsexperts 
van de leden; 

• sensibilisering van het grote publiek rond cyberveiligheid; 

• aanbevelingen aan bedrijven, maar ook aan de politieke actoren, m.b.t. het verbeteren van 
de cyberveiligheid en cyber resilience in België. 

Aanbevelingen 

De regering moet van cyberveiligheid een prioriteit blijven maken. Vrijwel dagelijks zijn er 
cyberaanvallen die aantonen dat een goede cyberstrategie geen overbodige luxe is. Dit houdt in 
dat er voldoende mensen en middelen dienen voorzien te worden om zowel het CCB als FCCU 
(Federale Gerechtelijke Politie gespecialiseerd in Cybercrime) goed te laten functioneren. 
Concreet moet de overheid volgende acties ondernemen: 

• Versterk en officialiseer de Cyber Security Coalition. De Cyber Security Coalition is een 
uniek platform met als doel de cyberweerstand in België te verhogen, door een centraal 
platform te zijn waar cyberexperts vanuit de publieke, private en academische wereld elkaar 
ontmoeten en ervaringen delen om zo een sterk ecosysteem te kunnen vormen. Het is 
belangrijk dat het CCB en de Cyber Security Coalition in de toekomst nauw blijven 
samenwerken.  

• Investeer in de uitbouw van een nationaal coördinatie-center dat nauw samenwerkt met 
privé experten in cybersecurity om zo de nodige support te bieden aan bedrijven en 
organisaties. 

• Sensibiliseer de bedrijven en de bevolking: Vertrouwen bouwen start met het vergroten van 
de kennis en het bewustzijn rond cyberveiligheid, door het gebruik van digitale diensten en 
het beschermen van hun digitale identiteit. Een idee is het opzetten van een online cursus 
voor burgers, een soort ‘security diploma’, dat een meerwaarde kan bieden op een cv. Dit 
security diploma kan bedrijven helpen om de kennis van cyberveiligheid te verhogen. 
Daarnaast blijft het opschalen van awareness-campagnes voor bedrijven en burgers een 
must. Doordat cyberrisico’s slecht gekend zijn en onderschat worden door bedrijfsleiders, is 
er eveneens nood om een ‘cyber governance code’ for C-level en board–levels uit te 
bouwen. 

• Creëer een open stimulerend kader voor bedrijven die authenticatiemiddelen wensen te 
ontwikkelen al dan niet in samenwerking met de federale authenticatieserver. 

• Verdedig op Europees niveau het gebruik van bestaande wereldwijde normen bij het 
opstellen van nieuwe certificatieschema’s in het kader van de Cyber Act en verwijs naar 
sectorspecifieke standaarden. De industrie moet nauw betrokken worden bij het opstellen 
van certificatieschema’s op Europees niveau. 

                                                   
11 Computer Security Incident Response Team 
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• Bepaal, naar analogie met de UK, een cybersecurity exportstrategie om onze cybersecurity-
sector binnen de NATO-landen te promoten. 

• Ontwikkel en/of ondersteun een breed en meer diepgaand uitwisselingsprogramma waarin 
bedrijven in kleine groepen (ISAC’s) elkaars beste praktijken en moeilijkheden rond 
cyberbeveiliging kunnen uitwisselen. 

• Gebruik strategische partnerschappen om de beveiliging te verbeteren: de drie regio’s 
moeten nauw samenwerken met het federaal niveau dat op zijn beurt met de Europese 
partners moet samenwerken. Geen enkele regio, geen enkel land zal het alleen kunnen 
redden. 

• Vergroot skills en stimuleer opleiding: Hier ligt de focus op het verhogen van het aantal 
studenten. Wat cybersecurity betreft moet de huidige capaciteit van enkele 10-tallen 
afgestudeerden per jaar naar een 400-tal per jaar. Scholen moeten meer materiaal en labs 
krijgen. Er moet verder ingezet worden op de continue skills-opleiding van cybersecurity 
professionals door een certificerings-schema, en trainingen vanaf jonge leeftijd om op die 
manier een cyber-aware-generatie op te bouwen. Burgers moeten ook weten hoe nieuwe 
technologie te gebruiken en zich realiseren wat de risico’s zijn, en hoe ze zich kunnen 
beschermen. Iedereen moet door good practices getraind kunnen worden. 
Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat universiteiten een voldoende 
aantrekkelijk programma kunnen aanbieden om te vermijden dat de beste Belgische 
studenten naar het buitenland verhuizen en daar voor de rest van hun carrière ook blijven. 

• Neem het wettelijk kader onder de loep. Er bestaan momenteel enkele juridische 
hindernissen waarvan de wegwerking de strijd tegen cybercriminaliteit zou versterken. 

o Wat de politionele diensten betreft, is er nood aan een centraal contactpunt om 
melding te maken van cyberaanvallen. Vaak verlopen dergelijke klachten via lokale 
politiediensten die niet over de vereiste expertise beschikken om hiermee om te gaan. 
Cybercrimininaliteit is grenzeloos, de huidige gefragmenteerde structuur binnen de 
opsporingsdiensten is bijgevolg een zwak punt. Vandaag wordt er te vaak niets gedaan 
met klachten of ze worden geseponeerd. 

o Treed op tegen de zogenaamde geldezels die de fraudebedragen van criminelen 
doorsluizen. Momenteel wordt hier niets tegen gedaan zodat een perceptie van 
gedoogbeleid is ontstaan.  

o Er is nood aan een informatie-uitwisselingssysteem waardoor gevallen van cyber- en 
andere fraude makkelijker kunnen worden gesignaleerd aan en tussen instellingen 
(zgn. “risk warning system”), zoals dat in Nederland bestaat voor de financiële sector12. 
Gebrek aan informatie-uitwisseling laat fraudeurs immers toe om fraude te herhalen bij 
andere instellingen. 

o Het blijft op dit moment onduidelijk onder welke voorwaarden ethisch hacken een 
strafrechtelijke inbreuk vormt voor de hacker en de instelling die er beroep op doet. 
Aangezien de Belgische wet (550bis Sw.) elke inbreuk op een informaticasysteem 
verbiedt, ongeacht of dit in opdracht gebeurt van de eigenaar van dit systeem om 
zwakke punten te identificeren. Een aanpassing in het Strafwetboek of een duidelijke 
omzendbrief van het College van procureurs-generaal kan dit verhelpen. 

o Zorg voor een wettelijk kader dat zogenaamde honeypot-operaties toelaat om 
cybercriminelen op te sporen zonder dat dit als een vorm van uitlokking wordt 
beschouwd. Justitie en bedrijven kunnen bewijsmateriaal, ingezameld via 
honeypotting, niet aanwenden voor de strafrechtelijke vervolging van cybercriminelen, 

                                                   
12 zie https://www.nvb.nl/thema-s/veiligheid-fraude/593/incidentenwaarschuwings-systeem-financiele-instellingen.html 
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in tegenstelling tot wat in Nederland het geval is. Dit kan worden rechtgezet via een 
wijziging aan art. 32 V.T. Sv. en art. 411 Sw. 

o Het is momenteel wettelijk niet toegestaan om cyberdreigingen te onderscheppen in 
elektronische communicatie tijdens de overzending hiervan (art. 314bis Sw + Art. 124 
van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie). Het is echter 
technisch mogelijk om automatische screening-procedures in te stellen die 
waarschuwen wanneer passerende communicatie bekende elementen bevat van 
schadelijke code/software. Dit kan verhinderen dat de schadelijke inhoud van de 
communicatie haar bestemming bereikt, zonder dat wordt geraakt aan de 
geheimhouding van de inhoud van de communicatie. 

o Een Belgisch bedrijf dat in kennis wordt gesteld van een mogelijk ernstige 
cyberdreiging aan haar systemen, veroorzaakt door de handelingen van een 
werknemer, kan dit niet rechtstreeks communiceren aan deze werknemer. Artikel 16 
van de cao nr. 81 van 26 april 2002 vereist dat het bedrijf in kwestie moet reageren via 
algemene, niet-geïndividualiseerde communicatie. Het resultaat is dat kostbare tijd 
verloren gaat om efficiënt en effectief op de dreiging te reageren.  

o De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormt op zich geen 
rechtsgrond om persoonsgegevens te verwerken in geautomatiseerde 
fraudedetectiesystemen (die bv. gebruik maken van patroonherkenning of 
gedragsanalyse). Een Belgisch juridisch kader (bv. via een gedragscode, goedgekeurd 
door de gegevensbeschermingsautoriteit) is daarom vereist, dat instellingen toelaat om 
dergelijke fraudedetectiesystemen te kunnen gebruiken. De wet zou ook moeten 
toelaten dat dienstverleners in opdracht van instellingen detecties kunnen uitvoeren. 
Zoniet kunnen fraudeurs zich verschuilen door hun toestemming te weigeren voor de 
verwerking van hun gegevens.  

o Het beleid inzake privacy en gegevensbescherming moet worden afgestemd op dat 
van de andere EU-lidstaten. Cyberveiligheid is niet gebaat met lokale privacy 
gerelateerde initiatieven die het cyberveiligheidsbeleid doorkruisen dat (financiële) 
instellingen vaak op internationale schaal organiseren. Dit doorkruist bovendien de 
maximale harmonisatie die Europa beoogt met de AVG. Daarom is het opportuun om 
in de wet op de Gegevensbeschermingsautoriteit in te schrijven dat de autoriteit geen 
maatregelen kan nemen die verder gaan dan de standpunten van de Europese 
gegevensbeschermingstoezichthouder (WP 29) zonder expliciete instemming van de 
regering. 

o Implementeer de NIS-richtlijn13 in samenspraak met de essentiële dienstverleners. 
België zou de scope van de NIS-richtlijn moeten uitbreiden naar de publieke sector die 
als een essentiële dienstverlener moet beschouwd worden. 

IV.2 Data protection 

Een digitale wereld betekent dat gegevens aldoor worden gebruikt, verzameld, samengevoegd, 
overgedragen en vernietigd. Die verrichtingen, processen en verwerkingen vallen Europees 
onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection 
Regulation of GDPR), die op 25 mei a.s. in werking treedt.  

De GDPR vervangt de richtlijn van 1995 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Een 
modernisering van de regelgeving op dat domein was noodzakelijk gelet op de nieuwe 
technologieën die recentelijk op het toneel verschenen: sociale netwerken, online media en 

                                                   
13 De NIS-richtlijn is de Europese Richtlijn (EU) 2016/1148 van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog 

gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. 
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dergelijke. Een Europese harmonisering van de regels daaromtrent was nodig voor een 
gelijkwaardig niveau van bescherming in de hele EU.  

De verordening belet de verwerking van persoonsgegevens weliswaar niet, maar onderwerpt ze 
aan strenge regels en zeer zware sancties wanneer ‘data controllers’ en data processors de data 
die ze verwerken misbruiken of hun verplichtingen ter zake niet nakomen. 

Twee principes lopen doorheen de GDPR: accountability en transparency.  

Particulieren of ondernemingen die gegevens verwerken moeten dat in alle transparantie doen, 
dat betekent dat ze de betrokken personen duidelijk informeren op welke manieren en met welke 
doeleinden ze hun gegevens verwerken, maar ook hoe ze de gegevens beschermen.  

Accountability betekent dat de verwerkers van persoonsgegevens hun verplichtingen nakomen, 
de nodige maatregelen nemen GDPR-compliant te zijn en kunnen rechtvaardigen waarom ze 
bepaalde maatregelen wel of niet genomen hebben.  

De nieuwe verplichtingen in het kader van de GDPR houden bijkomende lasten in voor de 
ondernemingen, die nieuwe procedures moeten invoeren (informeren van de betrokken 
personen, beveiliging, in kaart brengen van de verwerkingen …). Maar ze leiden ook tot een 
nieuwe bewustwording rond de waarde van persoonsgegevens, het belang ze af te schermen 
tegen cyberaanvallen en de verantwoordelijkheid van ondernemingen die gegevens beheren.  

Op 25 mei treedt ook de nieuwe Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit in werking, die niet 
alleen een adviserende rol krijgt, maar ook een controlerende, onderzoekende en 
sanctionerende rol. Dit orgaan vervangt de Privacycommissie. 

De ondernemingen verwachten zowel van de Belgische toezichthoudende autoriteit als van de 
Europese autoriteit (Working Party 29) aanbevelingen en richtlijnen om alle noodzakelijke 
maatregelen te kunnen treffen om zich in regel te stellen. Het duurt wellicht nog enkele maanden 
vooraleer de nieuwe regels goed en wel begrepen en vertaald zijn naar nieuwe processen, en 
vooraleer compliance met de bepalingen van de GDPR een evidentie wordt bij iedere verwerking 
van persoonsgegevens. 
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 Meer inzetten op technologische opleidingen en dig itale 
competenties  

Een goede infrastructuur, makkelijke e-instrumenten en een veilige omgeving voor 
informatiesystemen en data, zijn even zoveel belangrijke bouwstenen voor een digitale 
economie, maar daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen nodig die al deze technologieën kunnen 
ontwerpen, ten uitvoer leggen, beheren én op een goede wijze gebruiken. Zorgen dat er in de 
komende jaren en decennia voldoende digitale kennis en competenties beschikbaar zijn, is dan 
ook cruciaal om de kansen die de digitale economie biedt, te kunnen grijpen. 

Huidige toestand 

Eind 2017 waren in België 194.000 digital experts actief. De razendsnelle evolutie van 
digitalisering creëert kansen en zorgt ervoor dat dit aantal de komende jaren nog sterk zal 
toenemen. De gevraagde competenties evolueren snel, op het tempo van de technologieën zelf.  

In België is de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt onvoldoende sterk. De ondernemingen 
hebben grote moeite om gekwalificeerd technologisch personeel te vinden dat aan hun vragen 
voldoet. In 2016 gaf 48% van de ondernemingen met gespecialiseerde ICT- of IoT-profielen aan 
grote moeilijkheden te hebben om geschikte kandidaten te vinden14. 

Minder dan 1 op 5 van de afgestudeerden hoger onderwijs in België doet dat in een STEM-
richting (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dat is veel minder dan in een aantal 
vooroplopende landen zoals Duitsland en Finland - die 1 op 3 scoren - , maar ook minder dan in 
bijvoorbeeld Spanje of de Baltische staten.  

De gegeerde profielen zijn erg divers. Dat toont aan dat er in digital industries een waaier aan 
ICT-gerelateerde rollen bestaat vanuit een verscheidenheid aan kerncompetenties en 
interessegebieden. Digitale procesanalisten, infrastructuurarchitecten, data-analisten, 
specialisten in ICT-security, ontwikkelaars, projectmanagers, digitale ontwerpers en 
gebruiksondersteuners hebben allemaal hun rol te spelen in de stevige groei van de digitale 
industrie.  

Maar de juiste personen zijn amper te vinden. We moeten daarom massaal blijven investeren in 
het opleiden van personen die actief kunnen zijn in de ICT-sector. We moeten bovendien 
focussen op de doelgroep die we vandaag nog onvoldoende bereiken. Denken we daarbij aan 
de meisjes of aan omschakelingstrajecten voor mensen die vandaag een job uitoefenen die 
onder druk staat en binnen een aantal jaren mogelijk verdwijnt.  

Niet enkel de ICT-sector zelf kampt met deze uitdagingen. Omdat de digitale component in 
andere domeinen erg sterk toeneemt, is de uitdaging sectoroverschrijdend.  

Er bestaan te weinig kwalitatieve opleidingen voor de nieuwe kennis- en competentienoden die 
door de digitale revolutie zijn ontstaan en bovendien worden ze vaak te laat aangeboden. 
Bedrijven nemen daarom steeds vaker het heft in eigen handen. Dat is een dure en risicovolle 
aangelegenheid. Vandaar de stevig uitgereikte hand aan de onderwijswereld en de opleiders om 
samen in te staan voor een ‘agile’ opleidingsaanbod waarbij jongeren en professionals zowel in 
hogescholen, universiteiten, opleidingsinstellingen als bij de bedrijven kunnen leren. 

Duaal leren en interactie tussen jongeren en bedrijven door interdisciplinair projectwerk worden 
in ons land op het niveau van hoger onderwijs nog veel te weinig toegepast, terwijl het in heel 

                                                   
14 Agoria arbeidsmarktenquête 2016  
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wat andere landen hét recept is om jongeren de juiste bagage met hard en soft skills te geven 
voor de arbeidsmarkt. 

Aanbevelingen 

In het algemeen kunnen volgende aanbevelingen worden gedaan om het digitale 
competentieniveau in ons land te verhogen: 

• Het is cruciaal om digitale competentieontwikkeling in te bedden bij alle studie- en 
opleidingsniveaus. Vanaf het secundair onderwijs moeten digitale competenties horizontaal 
doorheen alle vakken aan bod komen en moet digitale specialisatie als keuze aangeboden 
worden. 

• Laat jongeren de verschillende rollen die in de digitale context gespeeld kunnen worden, 
ervaren en maak duidelijk wat de impact van digitale oplossingen in hun leefwereld is. 
Ondersteun hen bij hun studiekeuze en wijs hen op de toekomstperspectieven die een 
digitale studierichting biedt. Ga beredeneerd om met instroom in studierichtingen die 
vandaag en morgen minder tewerkstellingsperspectief bieden. 

• Gebruik nieuwe technologie- en communicatietools in het onderwijs en zorg dat leraren en 
toekomstige leraren er zich comfortabel bij voelen. Maak tijd vrij voor begeleiding van 
leraren en maak opleidingen in digitale competenties en in het gebruik van digitale tools 
aantrekkelijk voor hen.  

• Breid het systeem van duaal leren uit naar het hoger onderwijs. Stimuleer de duurzame 
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Laat studenten zo vroeg mogelijk, zo 
langdurig mogelijk en zo creatief mogelijk interageren met bedrijven en laat hen op een 
interdisciplinaire manier aan bedrijfs- of maatschappelijk relevante digitale projecten werken. 

• Laat zien dat de klas van de toekomst geen utopie maar een haalbaar project is. Toon de 
meerwaarde van een creatieve aanpak aan, zowel op vlak van leermotivatie als op vlak van 
leerresultaten. Begeleid scholen bij de omschakeling naar ‘School of the Future’. 

• Stimuleer een klimaat van samenwerking tussen Belgische en internationale universiteiten 
en kennisinstellingen en garandeer snelle toegang tot en medewerking aan wereldwijde 
‘leading knowledge’ in toekomstgerichte digitale technologieën, methodieken en 
toepassingen.  

• Bouw in ons land een aantal strategisch gekozen kenniscentra uit (bv. rond digitale 
veiligheid of artificiële intelligentie (AI)). 

• Vereenvoudig het proces van erkenning van diploma’s van ICT-professionals uit niet-EU-
landen om het tekort in deze sector op te vangen.  
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 Naar een gunstiger klimaat voor digitaal 
ondernemerschap 

Wanneer de 4 voorgaande bouwstenen aanwezig zijn, hebben we nog altijd ondernemerschap 
nodig om de digitale opportuniteiten om te zetten in daadwerkelijke projecten die de 
maatschappij en de economie vooruit helpen en per saldo zorgen voor meer jobs. 

De afgelopen jaren heeft de regering belangrijke inspanningen geleverd om het 
ondernemerschap, vooral de creatie van start-ups, in België aan te moedigen. Het gaat dan 
onder andere over:  

• de fiscale aftrek voor particulieren bij investeringen in startende ondernemingen, die werd 
ingevoerd in 2015 en werd uitgebreid naar scale-ups in 2018; 

• de maatregelen voor een ingrijpende verlaging van de arbeidskosten voor de eerste tot 
zesde werknemer; 

• de invoering van een fund of funds dat bestaande venture capital-fondsen meer financiële 
armslag moet geven. 

Deze maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat het aantal digitale starters in de voorbije jaren 
duidelijk is toegenomen. Toch zijn er nog altijd veel obstakels die (digitaal) ondernemerschap 
afremmen: 

• een nog te beperkt aantal durfkapitalisten met voldoende grote financiële slagkracht; 

• een nog weinig mature markt voor crowdfunding; 

• relatief hoge vereisten inzake startkapitaal, behalve voor de starters-bvba, maar daarvoor 
zijn de voorwaarden dan weer te complex; 

• een relatief hoge belastingdruk waardoor veel jonge ondernemers naar het buitenland 
trekken; 

• relatief hoge administratieve lasten bij de oprichting van een onderneming15, die bovendien 
in elk Europees land moeten herhaald worden. Eén online-inschrijving van ondernemingen 
op Europese schaal of met universele Europese geldigheid zou daarbij helpen. Een 
dergelijke hervorming zou ook bijdragen tot het realiseren van een eengemaakte Europese 
markt. 

• wetten en regels die niet of te weinig aangepast zijn aan moderne technologieën en 
innovatie in de weg staan; 

• relatief weinig afstuderende ingenieurs en informatici, wat tot een permanente war for talent 
leidt tussen de bedrijven uit de digitale economie (zie Deel V); 

• relatief rigide arbeidsmarktregels die haaks staan op de grote flexibiliteitsnoden die eigen 
zijn aan jonge technologiefirma’s. 

Dit alles zorgt er voor dat er slechts een beperkte doorgroei is van het toegenomen aantal start-
ups richting scale-ups. 

Het is dan ook belangrijk om op elk van deze vlakken verdere actie te ondernemen. Die kan in 
sommige gevallen bestaan in iets meer overheidsinitiatief, maar in de meeste gevallen gewoon 

                                                   
15 Startende ondernemers dienen zich vandaag te wenden tot een notaris om een vennootschap op te richten. Als de notaris 

gebruik maakt van eDepot kan een oprichting binnen de 48 uur rond zijn, maar dit systeem wordt nog niet door alle notarissen 
gebruikt. 
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in minder en eenvoudiger wetten, belastingen en structuren. Op sommige deeldomeinen is al 
veel gedaan, op andere domeinen is er nog veel werk aan de winkel. 

VI.1 Ruimere financieringsbronnen voor jonge techno logiebedrijven 

De afgelopen jaren zijn er heel wat inspanningen geleverd om de kapitaalvereisten voor 
startende technologiebedrijven te verminderen en de toegang tot kapitaal voor groeiende 
technologiebedrijven te vergemakkelijken. 

In 2010 werd een starters-bvba ingevoerd die het mogelijk maakt om onder soepele 
voorwaarden een vennootschap op te richten (bv. het minimumkapitaal bedraagt slechts €1). 
Ondanks een versoepeling van de voorwaarden in 2014, is de starters-bvba nooit echt een 
succes geworden. Met de hervorming van het vennootschapsrecht zal de starters-bvba 
verdwijnen maar zullen de verplichte minimum kapitaalvereisten van de nieuw op te richten bv 
worden afgeschaft, een stap in de goede richting. 

Bij het begin van de regering Michel I werd een tax shelter voor investeringen in start-ups 
ingevoerd. De maatregel maakt investeringen van particulieren in start-ups voor 50% aftrekbaar 
in de personenbelasting, met een maximale belastingvermindering van €45.000 voor 
investeringen in microvennootschappen en van €30.000 voor investeringen in kleine 
vennootschappen. Recent werd deze tax shelter ook uitgebreid naar groeibedrijven, waarbij een 
maximale belastingvermindering van €25.000 is voorzien. Eind 2016 werd ook een duidelijker 
regelgevend kader voor crowdfunding-platformen ingesteld 

Naast financiering bij familie en vrienden en via crowdfunding kunnen startende en groeiende 
ondernemingen zich ook financieren met behulp van business angels en durfkapitaalfondsen. 
Een belangrijk voordeel van deze financieringsbronnen is dat ze ondernemers begeleiden bij de 
uitbouw van hun onderneming. Buitenlandse investeerders bekleden op dit vlak een dominante 
positie, wat soms leidt tot een snelle uitverkoop of delokalisatie. Het is belangrijk dat lokale 
durfkapitaal-initiatieven beter ondersteund worden zodat Belgische tech-bedrijven meer een 
beroep kunnen doen op lokaal verankerde financiering. 

Recent werden daartoe de regels inzake private privaks16 verbeterd om ze aantrekkelijker te 
maken als vehikel voor investeringen in private equity en groeibedrijven. Zo werd onder meer het 
controleverbod geschrapt, werd de investeringsdrempel bij KB verlaagd van €100.000 tot 
€25.000 en is het voortaan mogelijk om de levensduur van de private privak te verlengen met 
tweemaal 3 jaar. Indien de eindtermijn van de private privak plaatsvindt in een periode van 
laagconjunctuur, kunnen de beleggers vermijden hun portefeuille te moeten liquideren in 
ongunstige marktomstandigheden. Daarnaast is ook de fiscale aantrekkelijkheid van de private 
privak verbeterd. Er wordt een belastingvermindering ingevoerd voor verliezen bij liquidatie tot 
€25.000. 

Daarnaast werden ook initiatieven genomen om te komen tot een nieuw investeringsfonds (van 
ong. €400 miljoen), een zogenaamd fund of funds dat groeibedrijven moet toelaten meer kapitaal 
op te halen bij lokale investeringsfondsen en zo moet helpen vermijden dat zij snel uitvlaggen 
naar het buitenland. 

Deze nieuwe maatregelen ter bevordering van de financiering van jonge groeibedrijven zijn 
lovenswaardige initiatieven die mee hebben bijgedragen tot een meer dynamisch 
ondernemingsklimaat. 

                                                   
16 Een PRIVAK is een collectief beleggingsfonds dat particuliere beleggers een passend kader wil bieden om in niet-genoteerde 

vennootschappen en groeibedrijven (private equity) te investeren. Voorbeelden zijn Quest for Growth en KBC Biotech. 
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De criteria om te genieten van de tax shelter voor groeibedrijven zijn relatief streng. Daar is nog 
ruimte voor verbetering. 

VI.2 Gunstig fiscaal klimaat  

Over het algemeen blijft de belastingdruk in België erg hoog, wat het moeilijker maakt om digitaal 
talent aan te trekken. Een verdere verlaging van de personenbelasting en de 
vennootschapsbelasting zou het klimaat voor digitaal ondernemerschap ten goede komen. 

De digitalisering zorgt voor nieuwe specifieke uitdagingen en opportuniteiten. Het huidige 
systeem van inkomstenbelastingen zal de komende jaren moeten leren omgaan met nieuwe 
evoluties zoals e-commerce, app-stores, online advertenties en grootschalige datacollectie. Deze 
nieuwe technologieën bieden de kans om de fiscaal-administratieve verplichtingen van de 
ondernemingen te vereenvoudigen. Een voorbeeld voor België is Estland, waar (bijna) alles 
gedigitaliseerd is. Ook de MOSS17 inzake btw is een voorbeeld van hoe vereenvoudiging van de 
fiscaliteit mogelijk is. 

In een digitale economie zijn vooral immateriële activa de bron van de waardecreatie en van 
toekomstige economische groei voor ondernemingen actief in de digitale economie. Ook de 
consument wordt steeds mobieler en meer flexibel: het is mogelijk goederen en diensten te 
kopen aan de andere kant van de wereld met één simpele muisklik. Dat zorgt voor uitdagingen 
inzake fiscaliteit.  

Aanbevelingen 

Het huidige fiscale kader voor innovatie en digitalisering is al vrij gunstig. 

Op Europees niveau is de Mini One Stop Shop (MOSS) een bijzonder goed initiatief dat 
navolging verdient. Door de MOSS kunnen belastingplichtigen voor bepaalde diensten (o.a. 
elektronische diensten) vrij eenvoudig één elektronische btw-aangifte doen voor alle diensten in 
de lidstaten waar zij niet gevestigd zijn.  

Recent stelde de Europese Commissie een specifieke nieuwe belasting voor grote digitale 
ondernemingen voor: de DST (Digital Services Tax). De nieuwe belasting, die in principe 
neerkomt op een omzetbelasting, gaat in tegen alle geldende principes van het (internationale) 
fiscaal recht. Kosten zijn bijvoorbeeld niet aftrekbaar.  

De voorgestelde maatregel is echter niet toepasbaar noch controleerbaar en komt in conflict met 
de duurzame internationale oplossingen die de OESO momenteel aan het uitwerken is om de 
internationale fiscale regels beter af te stemmen op de digitale economie. Voor een gedragen en 
globale oplossing moet gekeken worden naar de OESO. De Europese Unie doet er goed aan 
niet unilateraal op te treden tegen vooral Amerikaanse internetgiganten, uitsluitend ten gunste 
van EU-lidstaten waar relatief weinig grote digitale multinationals bestaan. 

Naast de nodige aanpassing aan het fiscaal kader, verkiest het VBO dat er verder wordt ingezet 
op de uitbouw van België als aantrekkelijke vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse 
technologiebedrijven, eerder dan in te zetten op de taxatie van nieuwe technologieën en 
evoluties.  

Het Belgische fiscale kader voor innovatie en digitale economie is vandaag al relatief gunstig op 
volgende vlakken:  

                                                   
17 MOSS staat voor Mini One Stop Shop en is een Europees systeem voor btw-aangifte dat bedrijven die verkopen hebben in 

verschillende Europese landen, toelaat slechts één eenvoudige btw-aangifte in te dienen. 
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• Digitale investeringsaftrek: Elke kmo of eenmanszaak die een investering doet in digitale 
betalings- en facturatiesystemen, ICT-beveiligingssystemen of interfaces om online betalen 
en veiligheid te realiseren kan genieten van een digitale investeringsaftrek van 13,5%. Ook 
andere investeringen komen in aanmerking,: bijvoorbeeld investeringen in e-commerce 
(waaronder elektronische archivering en handtekeningen) en software-ontwikkeling. De 
digitale investeringsaftrek heeft ook betrekking op de ontwikkeling van websites of 
webshops als geheel. 

• De aftrek voor innovatie-inkomsten: In het kader van de BEPS-actieplannen (Base Erosion 
and Profit Shifting) was België verplicht de octrooi-aftrek te hervormen. België hervormde 
zijn octrooi-aftrek tot innovatie-aftrek waarbij het toepassingsgebied werd verruimd met o.a. 
software.  

• De innovatie-aftrek kan toegekend worden vanaf de aanvraag (van bv. het patent) in plaats 
van vanaf de toekenning van het octrooi en is ook van toepassing op de meerwaarden die 
dat intellectuele recht creëert. De aftrek is bovendien fiscaal neutraal bij fusies en 
splitsingen. Voor de ondernemingen zijn verschillende opties voorzien om de 
administratieve last van de maatregel te beperken. Voorts is het percentage van de 
vrijstelling opgetrokken tot 85%. 

• Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing: Een andere belangrijke maatregel is de 
vermindering van de loonkost voor onderzoekers via een gedeeltelijke vrijstelling van de 
doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van deze onderzoekers. De 
maatregel geldt echter slechts voor bepaalde masterdiploma’s (bv. wetenschappen, 
geneeskunde, biotechniek, architectuur …).  

• Deze maatregel werd door het Zomerakkoord verder uitgebreid tot bepaalde bachelor-
diploma’s met betrekking tot informatica. 

• Een andere bijzondere toepassing van deze maatregel bestaat in de vrijstelling van 
bedrijfsvoorheffing voor Young Innovative Companies (YIC). Dat zijn kleine 
vennootschappen die minstens 15% van hun totale kosten aanwenden voor onderzoek en 
ontwikkeling. 

Conclusie 

De maatregelen die de regering heeft genomen zijn positief. Een blijvende focus op innovatie, 
onderzoek en ontwikkeling en op digitalisering is echter noodzakelijk. Daartoe kunnen de soms 
strenge voorwaarden van sommige maatregelen herbekeken worden. Tevens moet er aandacht 
blijven gaan naar (fiscale) administratieve vereenvoudiging.  

VI.3 Regelgeving die innovatie en technologie-exper imenten toelaat 

Het Europees en nationaal recht zijn niet mee geëvolueerd met de technologische 
mogelijkheden. Vandaag worden we geconfronteerd met heel wat juridische hinderpalen die de 
ontwikkeling van de digitale economie afremmen.  

In een aanpak voor betere regelgeving zou de eerste reflex erin moeten bestaan regelgeving af 
te bouwen waar die overbodig is, en geen nieuwe regels toe te voegen tenzij noodzakelijk. Het 
wegwerken van de juridische hinderpalen moet wel steeds gebeuren binnen een kader dat de 
nodige rechtszekerheid garandeert. 

Er is bovendien heel wat (sectorspecifieke) regelgeving die digitale innovatie in de weg staat 
omdat de wetgeving te rigide is of onvoldoende is mee geëvolueerd met de innovatie. Het zou 
bijzonder nuttig zijn als er een algemeen innovatieprincipe wordt ingevoerd. Dat betekent dat de 
overheid alle nieuwe regelgeving toetst aan de vraag of ze geen belemmering vormt voor 
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innovatie in ruime zin en dus ook digitalisering. De overheid zou hierin nog verder moeten gaan 
door ook de bestaande regelgeving op dit vlak diepgaand te evalueren. 

Daarbovenop moet de overheid vaker en intensere contacten onderhouden met de 
bedrijfswereld. Op die manier kan ze voldoende snel de richting van de wereldwijde innovatie 
inschatten en erop inspelen. Vandaag lopen overheid en regulering immers vaak achter op de 
ontwikkelingen binnen de bedrijven. Dat creëert rechtsonzekerheid bij ondernemingen en remt 
innovatie af.  

Hierna geven we enkele voorbeelden van technologieën waarvan de ontwikkeling en/of het 
gebruik geremd werden of worden omdat de regulering in kwestie te beperkend is of achterop 
hinkt op de realiteit. 

E-commerce 

Een eerste voorbeeld is de complexe en verouderde wetgeving die een rem vormt op de 
ontwikkeling van e-commerce. De oorzaak ligt in diverse wetten en regelgeving die praktische 
problemen opleveren. We denken onder meer aan de productveiligheid en het systeem voor 
terugname van gebruikte goederen waar België meer verplichtingen oplegt dan onze 
buurlanden.  

De betrokken regelgeving moet vereenvoudigd worden, rekening houdend met buitenlandse 
praktijken. Enkele voorbeelden zijn:  

• de Belgische verplichting om SAR-waarden te vermelden bij gsm’s; 

• Belgische handelsbeperkingen, in het bijzonder verplichte vergunningen, bijvoorbeeld voor 
verkoop van gewasbeschermingsmiddelen; 

• productnormeringen zoals het verbod op verkoop van stopcontactverdeeldozen met meer 
dan vier contactpunten zonder zekering. 

Daarnaast is het Belgische systeem van terugname van gebruikte goederen te complex, te 
administratief en te duur. Het systeem is te complex omdat er in België zeer veel producten 
onderworpen zijn aan de regelgeving en er bovendien een wildgroei is aan 
recyclageorganismen. Het systeem veroorzaakt zware administratieve lasten omdat artikelen 
niet in uniforme categorieën zijn ingedeeld, omdat de vergoeding voor verpakkingsmateriaal 
soms forfaitair en soms in detail wordt bepaald en omdat de aangifteperioden niet gelijklopend 
zijn. Het systeem is in vergelijking met andere landen ook duur: voor een identieke 
accuboormachine ligt de Belgische Recupel-bijdrage een derde hoger dan de Nederlandse 
Wecycle-bijdrage. Dit moet dringend hervormd en vereenvoudigd worden om te komen tot een 
gelijk speelveld in e-commerce. 

Drones 

Drones bieden heel wat industriële opportuniteiten en het gebruik zal de komende jaren alleen 
maar toenemen. Maar in het kielzog van de nieuwe technologie duiken ook nieuwe risico’s en 
bezorgdheden op, bijvoorbeeld inzake privacy, de beveiliging van industriële sites en de wet die 
het gebruik van bewakingscamera’s regelt. 

De huidige wetgeving is onvoldoende toekomstgericht, legt het gebruik onnodig streng aan 
banden en houdt innovatie tegen. Zo wordt expliciet het gebruik van drones voor post- en 
vrachtvervoer en voor het droppen van voorwerpen of het sproeien tijdens de vlucht verboden. 
Ook autonoom vliegen wordt volledig verboden. Volgens de huidige wetgeving moet een drone 
te allen tijde door een mens worden bestuurd.  
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Op die manier verbiedt de wetgeving expliciet nuttige, veelbelovende toepassingen. In het 
buitenland worden bijvoorbeeld al drones ingezet om gewassen te sproeien en test de 
onlineretailer Amazon intensief het bezorgen van pakjes per drone. Vandaag zijn autonome 
drones misschien nog onvoldoende veilig, maar de kans is groot dat op korte termijn volledig 
autonome drones worden ontwikkeld die veiliger zijn dan door de mens bestuurde versies. 

De Belgische overheid zou dan ook best: 

• het voortouw nemen in de uitbouw en snelle implementatie van de nieuwe Europese 
dronewetgeving en integratie in het luchtruim (U-Space); 

• anticiperen op nieuwe beloftevolle use cases gefaciliteerd door o.a. mogelijkheden 
van vervoer van pakjes en personen, sproeien en vluchten ‘beyond visual line of sight’. 

• krachten bundelen tussen onderzoek, industrie, innovatieve dronespelers en 
dronegebruikers om actief te participeren in Europees gefinancierde proefprojecten; 

• verder ijveren om meer luchtzones in België open te maken voor droneverkeer, met respect 
voor veiligheid en privacy; 

• uitbouwen van laagdrempelige testfaciliteiten voor drones, voor certificatie, onderzoek en 
productie; 

• werken aan ‘public acceptance’ van droneverkeer, gebaseerd op veiligheid en ecologie; 

• verhogen van efficiëntie van het drone-ecosysteem en de toegang hiertoe, meer specifiek 
via opleidingen, snellere toelatingsprocedures en andere. 

3D-printing 

• 3D-printing/additive manufacturing komt almaar meer voor in onze industrieën. De 
technologie is echter onvoldoende bekend bij tal van potentiële gebruikers. Het delen van 
kennis is daarom cruciaal. 

• Nood aan certificering: voor de meeste toepassingen (in de autobouw, de luchtvaart, de 
medische sector …) zijn certificeringsmechanismes fundamenteel om de kwaliteit te 
garanderen van de stukken die met deze technologie worden vervaardigd. 

• Normalisatie: vandaag bestaat er maar één norm op Europees niveau. Opdat deze 
technologie erkend zou worden door alle sectoren, is betere normalisatie essentieel.  

Grensoverschrijdende datastromen 

De uitwisseling van gegevens wordt een almaar belangrijker onderhandelingspunt bij de 
handels- en investeringsakkoorden die de Europese Unie sluit. Gezien het toegenomen belang 
van gegevensverwerking in de relaties tussen ondernemingen en tussen ondernemingen en 
consumenten is het belangrijk om een evenwichtige aanpak te ontwikkelen inzake de 
omkadering en de bescherming van deze gegevens. Met name moet het Europese 
regelgevingskader in het belang van de internationale handel vlotte internationale 
gegevensstromen mogelijk maken binnen het kader van de nieuwe Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (GDPR) die per 25 mei 2018 van kracht wordt.  

VI.4 Modernisering en flexibiliteit van de arbeidso rganisatie  

In vergelijking met onze buurlanden en andere landen van de EU-15, zijn de mogelijkheden voor 
een flexibele arbeidsorganisatie in België minder ontwikkeld en gebruikt. Jonge 
technologiebedrijven hebben nochtans meestal een grote nood om snel en wendbaar te kunnen 
inspelen op de wisselende opportuniteiten. 
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Aangezien digitale diensten (zoals e-commerce en online support, creatieactiviteiten) op afstand 
kunnen worden uitgeoefend, kunnen ze ook vanuit het buitenland worden uitgevoerd als de 
voorwaarden (o.a. loonkost en flexibiliteit) daar gunstiger zijn. Het meest gekende voorbeeld is e-
commerce: in 2016 vloeide volgens Comeos maar liefst 53,7% van de online-uitgaven van 
Belgen naar het buitenland. 

Onder impuls van de nieuwe technologieën, de digitalisering en de platformeconomie zijn er heel 
wat nieuwe arbeidsvormen ontstaan, die momenteel worden uitgevoerd onder het 
zelfstandigenstatuut, omdat het werknemersstatuut moeilijk te rijmen valt met de aard en de 
minder voorspelbare frequentie van veel van deze nieuwe arbeidsvormen. 

Eén van de grootste pijnpunten is de rigiditeit van het arbeidstijdenrecht. Zo is er het principiële 
verbod op nachtarbeid (tussen 20u en 6u), met moeilijk uitvoerbare en ontoereikende 
afwijkingsmogelijkheden.  

Sinds de recente versoepeling voor de elektronische handel uit het Zomerakkoord 2017 heeft 
elke vakbond niet langer een vetorecht, maar blijft het noodzakelijk om een collectieve 
arbeidsovereenkomst af te sluiten met minstens één vakbond, of het arbeidsreglement te 
wijzigen. Het is jammer dat er geen ruimere versoepeling voorzien werd.  

Bovendien stelt het probleem zich ook voor andere activiteiten gelinkt aan de digitale economie. 
IT-supportactiviteiten vinden bijvoorbeeld vaak plaats ná de kantooruren, om de werknemers niet 
te storen of om de klanten, die meestal na de kantooruren nood hebben aan technische 
assistentie (bv. helpdesk) te ondersteunen. 

Ook de strikte regelgeving rond het gebruik van uurroosters, minimaal te respecteren 
arbeidsduur en het meten en verlonen van werk op basis van tijd, valt vaak niet te rijmen met de 
nieuwe activiteiten in de digitale economie. Veel hedendaagse functies werken niet meer volgens 
een vast of een minimaal te respecteren uurrooster. Nieuwe technologieën laten veel 
werknemers toe om op eender welk tijdstip en eender welke plaats te werken, waardoor ze beter 
in staat zijn om werk en privé te combineren. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken is in volle 
ontwikkeling. De beoordeling van het geleverde werk gebeurt meer en meer op basis van de 
geleverde output dan op basis van de gepresteerde uren. 

Ten slotte zijn de directe kosten (van overuren, weekendwerk, nachtarbeid…) en indirecte kosten 
(de prijs van de vakbonden om de maatregel mee te ondertekenen) om afwijkingen te bekomen 
op de strikte reglementering meestal zeer hoog. 

Aanbevelingen 

België heeft dringend nood aan een soepeler arbeidsrecht (aangepast aan de noden van de 
digitale economie) en aan meer flexibiliteit om activiteiten in verband met de nieuwe 
technologieën (zoals elektronische handel en helpdesks) efficiënter te kunnen organiseren.  

Er moet een afwijking komen op het verbod op nachtarbeid dat gemakkelijk en automatisch van 
toepassing is op alle met de elektronische handel verbonden activiteiten en alle andere 
activiteiten in de digitale economie (zoals ICT- en supportactiviteiten). Hiertoe moet men: 

• nachtarbeid definiëren als arbeid die verricht wordt tussen middernacht en 5u ’s morgens; 

• het verbod op nachtarbeid opheffen voor activiteiten die verband houden met de nieuwe 
technologieën, zoals o.m. elektronische handel en technische dienstverlening op afstand 
(helpdesk).  

Er moet veel makkelijker en zonder meerkost of zware administratie kunnen worden afgeweken 
van de klassieke arbeidstijdregelingen. Bijvoorbeeld door met werknemers op vrijwillige basis 
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afspraken te kunnen maken, zoals recentelijk in de Wet werkbaar en wendbaar werk gebeurde 
i.v.m. 100 vrijwillig te presteren overuren mits eenvoudig akkoord van de werknemer. Ook moet 
het mogelijk worden om zonder formaliteiten de arbeidsduur te berekenen op jaarbasis. 

Naast het meten van arbeid op basis van tijd, moet ten slotte de mogelijkheid gecreëerd worden 
om arbeid te meten en te verlonen op basis van output/resultaat. 

VI.5 Een gunstig klimaat om internationaal talent a an te trekken 

Snel en eenvoudig internationaal talent kunnen aantrekken is fundamenteel voor de 
ontwikkelingskansen van jonge technologiebedrijven.  

Dit heeft enerzijds betrekking op het vlot recruteren van werknemers van binnen de Europese 
Unie voor vooraf bepaalde periodes, wat vandaag relatief vlot kan via de detacheringsrichtlijn. 

Anderzijds is het voor sommige bedrijven ook belangrijk om talent en experten in bepaalde 
technologieën van buiten de EU te kunnen aantrekken en behouden. 

VI.5.a Omzetting van de nieuwe detacheringsrichtlijn in B elgië 

De nieuwe Europese detacheringsrichtlijn wordt op 21 juni definitief goedgekeurd. De inkorting 
van de maximale detacheringstermijn tot 18 maanden, kan voor de retentie van talenten in 
Belgische ondernemingen ongunstige gevolgen hebben. 

Daarnaast zal een gedetacheerde werknemer in de toekomst dezelfde bezoldiging (nu: 
minimumloon) op grond van het principe ‘equal pay for equal work’ moeten krijgen als een 
Belgische werknemer, die een gelijkaardige functie uitoefent. Men moet dan ook rekening 
houden met alle loonelementen die opgenomen zijn in cao’s die algemeen verbindend zijn 
verklaard. Dit betekent dat in de toekomst een vergelijking moet worden gemaakt van het 
brutoloon (volgens het functieclassificatiesysteem van het gastland) inclusief alle mogelijke 
voordelen en loonelementen.  

Het is onduidelijk hoe bedrijven deze vergelijking in de praktijk zullen moeten doen. Daarom is 
het belangrijk dat de regering samen met de sociale partners onderzoekt op welke manier een 
transparant en eenvoudig overzicht kan gegeven worden van de loonelementen die per sector 
moeten nageleefd worden met het oog op publicatie op de nationale website.  

Bij de implementatie in Belgisch recht van de Richtlijn verwachten we in het bijzonder het 
volgende:  

• Geen gold plating bij het omzetten van de Europese detacheringsrichtlijn . Het 1-op-1 
omzetten van de nieuwe Europese detacheringsrichtlijn in België is een must.  

• Maak gebruik van de uitzonderingen die de detacheringsrichtlijn biedt. België zou 
moeten onderzoeken of er voor korte detacheringen tot 1 maand, gebruik zou kunnen 
gemaakt worden van de vrijstellingsgrond om het Belgisch brutoloon toe te passen en dit 
voor een aantal categorieën van werknemers (bv. hooggekwalificeerde werknemers voor 
wie, gelet op de korte duur van de detachering, het zinloos is om de complexe 
loonvergelijking te maken, teneinde disproportionele administratieve lasten voor 
buitenlandse bedrijven te vermijden).  

• Informeer proactief en praktisch. De nieuwe detacheringsrichtlijn legt de verplichting op 
aan lidstaten om op een ‘single national website’ informatie te verstrekken voor buitenlandse 
bedrijven en werknemers over de lonen en loonelementen die betaald moeten worden aan 
gedetacheerde werknemers. Het is essentieel dat in samenwerking met de sociale partners 
(zowel interprofessioneel als sectoraal) gezocht wordt naar een werkbaar systeem om up to 
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date, transparante, eenvoudige en duidelijke informatie vindbaar te maken over de toe te 
passen brutolonen. 

• Richt een gemeenschappelijk Europees informatiesysteem op, eventueel in het kader 
van de toekomstige ELA (European Labour Authority) dat toelaat om de voor bedrijven 
noodzakelijke informatie betreffende toepasselijke loonvoorwaarden bij detachering 
transparant ter beschikking te stellen, met een looncalculator die toelaat om de lonen in land 
van oorsprong en van bestemming met elkaar te vergelijken 

VI.5.b Snelle en eenvoudige migratieprocedures voor niet- EU-
werknemers 

Om een niet-EU-werknemer te laten werken in België moet de vreemdeling een arbeidskaart en 
een verblijfskaart hebben. Vandaag zijn dit twee afzonderlijke documenten, te verkrijgen via twee 
procedures die parallel lopen. Op die manier kan een hooggeschoolde buitenlander relatief vlot 
in België aan de slag.  

Met de nakende implementatie van de single permit-richtlijn in België, zal de vreemdeling in de 
toekomst nog één gecombineerde vergunning hebben. Daarbij wordt eerst toelating tot arbeid 
gegeven door het Gewest en vervolgens toelating tot verblijf door de federale Dienst 
Vreemdelingenzaken. Er zal nog één procedure zijn, die serieel zal lopen. De doorlooptijd dreigt 
dus langer te worden. 

De single permit in België creëert een historische opportuniteit om een structurele en nauwe 
samenwerking tot stand te brengen tussen de gewestelijke overheden (bevoegd voor de 
toelating tot werk – arbeidskaart) en de federale overheden (bevoegd voor de toelating tot verblijf 
- verblijfsvergunning).  

Het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 voorziet in de creatie van een 
gemeenschappelijk online platform voor alle betrokken overheden (DVZ, Gewesten en DG, 
consulaten, gemeenten). Het moet de betrokken administraties wapenen om het werk even 
performant te blijven doen, en economische migranten snel en efficiënt aan het werk te laten 
gaan.  

Aanbevelingen 

Alle betrokken beleidsniveaus moeten voor het einde van deze legislatuur een uitvoerend 
samenwerkingsakkoord afsluiten waarbij de nodige budgetten vrijgemaakt en gealloceerd 
worden met het doel prioritair samen te werken aan de ontwikkeling van dit gemeenschappelijk 
elektronisch platform.  

Het is van groot belang dat dit platform wordt opgezet en dat het een online aanvraag, 
behandeling en opvolging van een dossier mogelijk maakt. Het is een verspilling van tijd en geld 
om in afwachting van één elektronisch platform, verschillende tijdelijke tussenoplossingen te 
bedenken. 

Artikel 43 van het samenwerkingsakkoord spreekt over een gemeenschappelijke werkgroep die 
de huidige federale adviesstructuur zou moeten vervangen. Deze werkgroep zal zich buigen over 
de praktische modaliteiten die betrekking hebben op de algemene coördinatie van de wettelijke 
en reglementaire bepalingen die in het kader van dit samenwerkingsakkoord genomen worden. 
De werkgroep onderzoekt elke vraag met betrekking tot de toepassing van dit akkoord.  

Het is zaak om deze werkgroep zo snel mogelijk samen te stellen.
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 Niet te missen technologische innovaties 

Als bovenstaande 5 bouwstenen aanwezig zijn, is het voor de bedrijven en de overheid zaak om 
de kansen die de digitale economie biedt te grijpen. Daartoe zal elke sector, elk bedrijf en elke 
overheidsdienst moeten kiezen welke technologieën voor hen het meest beloftevol zijn.  

Enkele grote technologische ontwikkelingen hebben echter een transversaal karakter (AI, 
blockchain, big data, robotics, 3D-printing …). We behandelen kort de twee belangrijkste: AI en 
blockchain. 

VII.1 Artificiële Intelligentie 

Vooruitgang in AI (artificiële intelligentie) laat machines, robots en softwaresystemen toe steeds 
meer complexe taken uit te voeren. Als gevolg hiervan zullen onze industrie en maatschappij 
grondig veranderen. België zal haar maatschappelijke en economische uitdagingen enkel 
optimaal kunnen aanpakken door een ambitieus platform op te zetten waar het bedrijfsleven, de 
academische wereld, het maatschappelijk middenveld en de overheid hun ondernemerszin en 
expertise kunnen samenbrengen om ons land als koploper in de revolutie rond artificiële 
intelligentie en big data te positioneren. 

Huidige situatie 

We stellen vandaag het volgende vast: 

• België loopt volgens een enquête van PWC en Mainnovation18 voorop bij het invoeren van 
‘Predictive Maintenance’. Predictive maintenance 4.0 is booming in België, waar 23% van 
de ondervraagde bedrijven op deze geavanceerde technieken vertrouwt. Tegenover 6% in 
Nederland en 2% in Duitsland. Infrabel, de spoorweg-infrastructuurbeheerder, neemt het 
voortouw door zijn uiterst dicht netwerk van sporen, spoorlijnen, uitwisselingen en signalen 
voortdurend te bewaken en te analyseren. 

• De Europese context en strategie legt de nadruk op persoonlijke gegevensbescherming, 
transparantie en ethiek.19  

• Verschillende Europese landen nemen het voortouw in AI met een specifieke nationale 
strategie om de impact en opportuniteiten van AI aan te pakken.20  

o Het Verenigd Koninkrijk zal een “AI Council” oprichten.  

o Duitsland pakt uit met een transversaal programma rond AI, ‘Plattform Lernende 
Systeme’21, dat dezelfde impact als hun Industrie 4.0 strategie nastreeft  

o Frankrijk heeft een nationaal plan voor AI uitgebracht, ‘AI for Humanity’22. 

• België heeft de Europese samenwerkingsovereenkomst rond AI ondertekend23. 

                                                   
18 Zie: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/news/belgium-frontrunner-in-predictive-maintenance-40 

19 Zie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en  

20 Zie : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/28619068-9771-411c-9a43-20fdaeb0adc8/files/5a885cf0-0af1-4243-be03-
8857b5319fae 

21 Zie: https://www.plattform-lernende-systeme.de/home-en.html  

22 Zie: https://www.aiforhumanity.fr/en/  

23 Zie: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence  
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• Londen is Europa's belangrijkste hub voor AI-bedrijven, gevolgd door Berlijn, Parijs, Madrid, 
Stockholm en Amsterdam. Zwitserland heeft de meeste AI-bedrijven per burger24. 

• Er is niet enkel een (relatieve) nood aan data scientists, maar België heeft vooral behoefte 
aan meer data architecten (bachelors) en AI-businessanalisten”25. 

Aanbevelingen 

België heeft nood aan een federaal platform, in samenwerking met de drie regio’s, waar de 
uitdagingen van artificiële intelligentie voor onze samenleving en economie door het 
bedrijfsleven, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en de verschillende 
overheidsniveaus worden aangepakt. Naar analogie met het Verenigd Koninkrijk26 moet ons land 
één federale AI-raad (AI Council) oprichten die de impact en opportuniteiten van AI op een 
ambitieuze maar verantwoorde manier stimuleert. Volgende domeinen moeten, rekening 
houdend met de Europese context, binnen de AI-raad aan bod komen: 

• technologische enablers en data science met een specifieke aandacht voor privacy 
enhancing technologies, zodat België zich op dit vlak als een voortrekker kan positioneren;  

• beroepen van de toekomst en mens-machine-interactie waarbij de focus vooral gelegd 
wordt op het opleiden van businessanalisten die de expertise van de data scientists en data 
architecten kunnen vertalen naar business domeinen/lijnen en omgekeerd27; 

• informatiebeveiliging, privacy, juridisch en ethisch kader om België als ‘trusted country’ op 
de kaart te zetten;  

• innovatieve businessmodellen stimuleren, AI-scale-ups ondersteunen, cross-sectorale AI-
hubs faciliteren en samenwerking op Europees niveau tussen AI-hubs stimueren. 

België moet haar AI-expertise verder uitbouwen en optimaal benutten om zo een aantal 
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

• mobiliteit met een focus op het uittesten van autonome wagens en intermodale oplossingen;  

• gezondheid en vergrijzing van onze samenleving;  

• duurzame energie en energiebevoorrading voor maatschappij en bedrijven waarborgen;  

• veilige samenleving en betrouwbare digitale omgeving. 

Naast deze maatschappelijke uitdagingen moet er een nauwe samenwerking komen tussen de 
AI-raad en de verschillende programma’s die in België de maakindustrie ondersteunen. België is 
namelijk koploper voor het gebruik van data science in de maakindustrie en heeft er alle baat bij 
om die positie te versterken.28  

Binnen de AI-raad moet innovatieve regelgeving besproken worden zoals de voor-en nadelen 
van een rechtspersoonlijkheid voor algoritmen of het reserveren van een deel van de 

                                                   
24 Zie: https://medium.com/cityai/the-european-artificial-intelligence-landscape-more-than-400-ai-companies-build-in-europe-

bd17a3d499b  

25 Zie: https://hbr.org/2018/02/you-dont-have-to-be-a-data-scientist-to-fill-this-must-have-analytics-role  

26 Zie p.39 van de “UK Industrial Strategy White Paper”:  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664572/industrial-strategy-
white-paper-print-ready-version.pdf 

27 Zie artikel: https://hbr.org/2018/02/you-dont-have-to-be-a-data-scientist-to-fill-this-must-have-analytics-role  

28 Zie: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/news/belgium-frontrunner-in-predictive-maintenance-40  
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verwerkings-, geheugen- en connectiviteitsmogelijkheden van de machines voor interactiviteit 
met andere algoritmen. De wetgeving moet ook aangepast worden om autonome voertuigen, 
zowel met als zonder tussenkomst van een bestuurder, binnen een bepaald kader op de 
openbare weg te kunnen testen.29 

VII.2 Blockchain 

Blockchain (of Distributed Ledger Technology) is het best gekend als de technologie achter 
bitcoin, maar heeft veel meer mogelijke toepassing dan het registreren van transacties van een 
virtuele munt. De technologie heeft een belangrijke toegevoegde waarde in situaties waar 
vandaag een centrale autoriteit een transactie of eigendomsoverdracht moet verifiëren.  

De blockchain maakt in veel situaties de tussenkomst van een intermediair, een centrale 
instantie of beheerder, overbodig omdat de deelnemers collectief voor het nodige vertrouwen 
zorggen. Blockchain is met andere woorden een gedecentraliseerde database, niet beheerd door 
een centrale entiteit maar collectief door de deelnemers, die toelaat informatie en transacties 
gedecentraliseerd te bewaren en te beheren. 

Blockchain is de eerste technologie die ons toelaat om informatie, niet centraal, maar op 
verschillende plekken tegelijk te bewaren en biedt heel wat opportuniteiten voor bedrijven en 
overheden. We geven enkele voorbeelden uit de privé-sector die als inspiratie kunnen dienen en 
wijzen op enkele potentiële overheidstoepassingen.  

Inspiratie uit de privésector 

Iedereen heeft al wel gehoord van de mogelijkheden die blockchain biedt om (internationale) 
betalingen goedkoper en sneller te laten verlopen. Maar er zijn veel meer toepassingen in de 
financiële sector. 

In de verzekeringssector lanceerde AXA vorig jaar Fizzy. Een 100% automatische verzekering 
tegen vertraagde vluchten. Een Fizzy-verzekeringscontract wordt als slim contract geregistreerd 
op de Ethereum Blockchain en verbonden met een internationale luchtvaartdatabase. Zodra de 
betrokken vlucht meer dan 2 uur vertraging oploopt, wordt het slim contract automatisch 
uitgevoerd. De uitkeringsbeslissing wordt automatisch genomen door een onafhankelijk netwerk. 

Een ander voorbeeld: KBC en 8 andere banken gebruiken blockchain en slimme contracten om 
We.trade te ontwikkelen. Dat is een platform dat alle betrokken handelspartners (kopers, 
verkopers, banken en transporteurs) met elkaar verbindt, het volledige handelsproces registreert, 
data ontsluit voor de betrokken partijen en een automatische betaling garandeert als alle 
contractuele afspraken zijn nagekomen. Het platform is volledig geautomatiseerd en dus 24/7 
beschikbaar waardoor het order-to-payments-proces sneller verloopt dan via de traditionele 
uitwisseling van documenten. 

Maar ook de logistiek experimenteert met blockchain. Nxtport en T-Mining werken aan een 
toepassing om de afhandeling van containers te vereenvoudigen en containerdiefstallen tegen te 
gaan in de Antwerpse haven. Op basis van slimme contracten zullen containers worden 
vrijgegeven aan truckchauffeurs die een pincode ontvangen als de container kan afgehaald 
worden. De pincodes moeten niet meer gedeeld worden per mail, telefoon of sms.  

Ook de muziekindustrie, en andere sectoren waar intellectuele eigendom een belangrijke rol 
speelt, kan profiteren van deze technologieën. Een blockchain kan bijhouden hoe vaak een 

                                                   
29 Zie wetgevend werk in de VS: http://www.ncsl.org/research/transportation/autonomous-vehicles-legislative-database.aspx en 

de UK: https://www.theguardian.com/law/2017/dec/14/laws-safe-use-driverless-cars-ready-2021-law-commission + White 
Paper Allen & Overy: http://www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/Autonomous-and-connected-vehicles.pdf  
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nummer wordt afgespeeld en de artiest hiervoor automatisch vergoeden. Een slim contract kan 
voorwaarden definiëren voor een commerciële toepassing of voor gebruik in een YouTube-video. 
Het zal nog even duren voor dergelijke systemen de bestaande streamingdiensten vervangen, 
maar er wordt volop gewerkt aan proof-of-concepts. 

Aanbevelingen voor de overheid 

Overheden beschikken over de kostbaarste persoonsgegevens van hun burgers: hun 
socialezekerheidsnummers, fiscale gegevens maar ook uitgebrachte stemmen en identiteit. 
Dankzij blockchaintechnologie kunnen regeringen de dubbele uitdaging aangaan van 
transparantie enerzijds en gegevens- en privacybescherming anderzijds.  

Regeringen wereldwijd onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van blockchain. Enkele 
voorbeelden: 

• In de Verenigde Staten maakt de staat Delaware via de stemming van de « DGCL » 
(Delaware General Corporation Law) het aanmaken en het bijhouden van 
ondernemingsregisters mogelijk, met inbegrip van aandelenregisters.  

• Zweden gebruikt blockchain om een vastgoedregister te testen waar kopers en 
verkopers van vastgoed, hun banken en het kadaster transacties in realtime kunnen 
zien en goedkeuren. 

• Dubai hanteert de ambitieuze doelstelling om tegen 2020 een overheid te hebben die 
alles via blockchain-technologie regelt, door alle overheidsdocumenten te digitaliseren in 
dit blockchain register en door de capaciteit van nieuwe transacties te verhogen. 

• Estland heeft als eerste regering blockchain omarmd, met een nadruk op cybersecurity, 
naar nu ook op de dienstverlening aan burgers zoals bijvoorbeeld elektronisch 
stemmen. 

Dit is nog maar het begin. In 2018 nemen de investeringen in blockchain-technologie door de 
overheidssector fors toe. De belangrijkste aanwendingen waar overheden wereldwijd interesse in 
hebben, zijn onder meer projecten voor het beheren van activa, diensten voor digitale identiteit, 
het verminderen van de conformiteitskosten met de regelgeving en de dienstverlening aan 
burgers zoals bijvoorbeeld elektronisch stemmen. Onze overheidssector kan (moet?) deze 
revolutie mee trekken.  

Het is aangewezen dat de overheid zich daarbij niet enkel beperkt tot proefprojecten, maar ook 
projecten op volle operationele schaal in productie laat gaan. 
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 Digitalisering van de overheid  

VIII.1 Principes 

Om stappen te zetten richting een digitale economie is het van groot belang dat ook de overheid 
voluit inzet op elk van de volgende 4 domeinen (zie onderstaande figuur): 

1. Digitalisering van de eigen interne werking 

2. Digitalisering van de interacties tussen overheidsdiensten onderling 

3. Digitalisering van de interacties met de bedrijven 

4. Digitalisering van de interacties met de gezinnen (zowel tussen overheid en de gezinnen als 
sterk gereguleerde interacties tussen bedrijven en gezinnen, zoals de arbeidsrelatie) 

 

Daartoe kan de overheid best een gestructureerde aanpak hanteren, gebaseerd op duidelijke 
strategische prioriteiten die worden vertaald in een meerjarig investeringsplan. Zelfs in tijden van 
budgettaire krapte (en juist om efficiëntiewinsten te realiseren) moet er meer worden 
geïnvesteerd in ICT-infrastructuur, ICT-apparatuur, moderne software en het aankopen of 
uitwerken van nieuwe IT-oplossingen. 

Bij het uitvoeren van zo’n digitaliseringsplan kan de overheid in elk van de 4 hierboven 
beschreven domeinen volgende stelregels hanteren: 

• Alvorens een proces van digitalisering aan te vatten, bekijken of de bestaande wetten, 
regels, rondzendbrieven en de daaruit voortvloeiende processen en procedures niet kunnen 
worden vereenvoudigd. Onnodige complexiteit digitaliseren zorgt vaak voor extreem hoge 
kosten en minder performante resultaten. 

• Bij het uitwerken van een digitale oplossing: 

o vertrekken vanuit een reële meerwaarde voor elk gezin of elk bedrijf en niet vanuit de 
organisatie van de overheidsdienst(en) in kwestie; 

o garanderen dat de uitgewerkte digitale oplossing vertrouwen realiseert en daartoe de 
juiste principes hanteert (only once, first time right, keep it simple ...). 

• Zoveel als mogelijk gebruik maken van technologische oplossingen en standaarden die 
open en geharmoniseerd zijn, zodat informatiesystemen van verschillende 
overheidsdiensten vlot met elkaar kunnen communiceren. 
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• Streven naar synergiewinsten door zoveel mogelijk gebruik te maken van infrastructuren, 
technische oplossingen en databanken (authentieke bronnen) die al door andere 
overheidsdiensten zijn uitgewerkt, of van e-tools die door BOSA worden aangereikt zoals 
eID, mobile ID en de elektronische handtekening. 

VIII.2 Strategisch plan van de minister voor Digita le Agenda 

Het is een goede zaak dat minister voor de Digitale Agenda De Croo sinds kort een strategisch 
plan hanteert voor de digitalisering van de overheid dat een aantal van de hierboven gestelde 
principes incorporeert (de klant centraal stellen, open standaarden, hergebruik van generieke 
tools) én een tijdslijn omvat met prioriteiten op korte en lange termijn. 

Op korte termijn wil de minister vooral werk maken van: 

• het gebruiksvriendelijker maken van de mogelijkheden voor identificatie, authenticatie en 
digitale handtekening; 

• de verduidelijking van het wettelijk kader voor elektronische archivering; 

• de realisatie van een officiële mailbox voor burgers en ondernemingen; 

• de bevordering van elektronische facturatie o.a. door elektronische facturatie aan federale 
overheidsdiensten verplicht te maken; 

• het upgraden van het e-Gov-portaal MyBelgium.be; 

• een meer proactief beleid van de overheid inzake open data; 

• de uitwerking van intelligente webformulieren voor de federale overheidsdiensten om te 
zorgen dat de overheid haar beschikbare gegevens maximaal hergebruikt en niet telkens 
opnieuw opvraagt bij de ondernemingen (only once); 

• de vereenvoudiging en het digitaliseren van de administratieve formaliteiten rond een aantal 
specifieke levensgebeurtenissen van burgers (adreswijziging, geboorte, overlijden), het 
aanvragen of melden van verlies van identiteitsbewijzen, het automatisch toekennen van 
sociale tarieven voor internetgebruik (de zogenaamde Customer Journeys 2017). 

Op langere termijn (Customer Journeys 2022) wordt vooral gedacht aan: 

• digitalisering van de trajecten rond de koop en verkoop van een eigendom, koop en verkoop 
van een wagen, afhandeling van boetes (voor burgers en ondernemingen); 

• de vereenvoudiging en nog sterkere digitalisering van de procedures bij het opstarten van 
een onderneming, bij het beheer van mandaten binnen bedrijven en bij het afhandelen van 
btw-aangiftes en de voorafbetaling van de belastingen. 

Algemene overkoepelende doelstelling van de strategische visie blijft om alle communicatie 
tussen overheid en ondernemingen tegen 2020 digitaal mogelijk te maken. 

Evaluatie 

Het VBO ondersteunt volmondig deze laatste overkoepelende doelstelling die deel uitmaakte van 
het ‘10-puntenplan voor een Digitale Economie’ van het VBO uit 2015. 

De strategische visie van de minister legt terecht de nadruk op de nood aan gebruiksvriendelijke 
en gepersonaliseerde toepassingen die geïntegreerd zijn over overheidsniveaus en -diensten 
heen.  

Het strategisch plan stelt op korte termijn een aantal horizontale prioriteiten voorop, die wij in 
hoge mate delen. De bevordering van mobile eID, elektronische facturatie, officiële mailbox, only 
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once en het upgraden van MyBelgium.be maakten alle deel uit van het tienpuntenplan van het 
VBO. 

Positief is ook dat men de strategische visie wil realiseren via een samenwerkingspact tussen de 
overheid en de privésector. 

Het VBO en zijn sectorfederaties werken vandaag al proactief mee aan het bevorderen van 
elektronische facturatie door het wegwerken van de laatste technische en semantische 
moeilijkheden in de Business Expert Group Elektronische Facturatie.  

De concrete uitvoeringsmodaliteiten van de officiële mailbox voor bedrijven worden besproken in 
de Business Expert Group Officiële Mailbox. Dit soort samenwerkingsverbanden zijn een 
uitstekende zaak en dragen bij tot een betere technische oplossing, een groter draagvlak en een 
sterkere sensibilisatie bij de bedrijven. 

Het strategisch plan mist (zeker op de korte termijn) concrete doelstellingen om op het niveau 
van de individuele overheidsdiensten (financiën, justitie, mobiliteit, economie) belangrijke 
doorbraken inzake digitalisering te helpen realiseren. 

In die context is het hoogst twijfelachtig of de overkoepelende doelstelling om alle interacties 
tussen overheid, burgers en ondernemingen tegen 2020 digitaal mogelijk te maken, zal kunnen 
gerealiseerd worden. 

Minpunt is ook dat de customer journeys die al op korte termijn worden aangepakt, vooral gericht 
zijn op toepassingen voor burgers en dat die voor de bedrijven (behalve officiële mailbox en e-
facturatie) maar tegen 2022 worden aangepakt. 

Niettemin is het belangrijk dat de strategische visie en de uitvoeringsplannen duidelijk zijn en dat 
hierover en over de concrete invulling ervan op geregelde tijdstippen overlegd wordt met het 
bedrijfsleven. 

Om dit debat verder te voeden worden hieronder, voor elk van de hierboven beschreven 
actiedomeinen, de belangrijkste verbeteringsmogelijkheden op een rijtje gezet.  

Daarbij dient te worden aangestipt dat een aantal punten uit onze vorige digitale agenda (2015) 
niet meer worden opgenomen omdat deze intussen (zo goed als) gerealiseerd zijn. Belangrijkste 
voorbeelden daarvan zijn: 

• het door alle federale overheidsdiensten kunnen ontvangen van elektronische facturen; 

• de invoering van één centrale personeelsadministratie Persopoint die de processen en 
systemen rond personeelsadministratie aan het stroomlijnen is: 

• het digitaliseren van de getuigschriften voor verstrekte hulp bij de dokter en het bijhorende 
kleefbriefje van de mutualiteiten; 

• de verbetering van de administratieve gegevensuitwisseling tussen diverse administraties 
en StatBel zodat voor statistische doeleinden minder gegevens bij de bedrijven zelf moeten 
worden opgevraagd; 

• de unieke databank voor de arbeidssituatie van vreemdelingen die in realisatie is (zie verder 
onder VIII.5.a: het ‘Check LIMOSA’-project); 

• de afschaffing van de dubbele verzending van verkeersboetes (PV en betalingsuitnodiging) 
die binnenkort gerealiseerd wordt. 
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VIII.3 Digitalisering van de eigen interne werking en de 
gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten  

VIII.3.a Digitalisering van justitie 

Huidige toestand 

Een belangrijke uitdaging blijft erin bestaan om justitie de 21ste eeuw binnen te loodsen op het 
vlak van technologie. De veelheid aan gegevens die moet worden meegedeeld aan de 
verschillende betrokkenen, en de daaruit voortvloeiende vertraging vormen een belangrijke factor 
in de gerechtelijke achterstand.  

De voorbije jaren werden een aantal belangrijke stappen gezet in de richting van een 
informatisering van justitie.  

Projecten als e-box, e-betekeningen en ook de invoering van videoconferentie tussen notarissen, 
ingevoerd door de verschillende potpourri-wetten van minister Geens, betekenen een stap 
vooruit in de vermindering van de papieren communicatie. 

Daarnaast is in het kader van de nieuwe insolventiewetgeving, met de inwerkingtreding van het 
nieuwe Boek 20 van het Wetboek Economisch Recht, vooruitgang geboekt inzake de 
elektronische afwikkeling van een faillissement. De oprichting van een gecentraliseerd 
solventieregister met aangepaste toegang voor de betrokkenen vereenvoudigt de logistieke 
elementen van de insolventieprocedures bv. aanzienlijk. 

Aanbevelingen 

Belangrijk pijnpunt blijft de gegevensuitwisseling tussen de federale politie (en sommige 
inspectiediensten) en de parketten die nog in hoge mate op papier gebeurt. Dit zorgt niet alleen 
voor een suboptimale opsporingscapaciteit (bv. geen volledig gedocumenteerd overzicht van 
feiten die zich in een andere provincie of parket hebben afgespeeld) en een onmogelijkheid tot 
volledige elektronische procesvoering, maar heeft ook belangrijke negatieve consequenties voor 
gezinnen en bedrijven.  

Er loopt momenteel m.b.t. dit probleem een pilootproject in 3 politiezones waarbij de 
politiediensten pv’s opladen in een nieuwe databank die door de parketten kan worden 
geconsulteerd. De eerste resultaten zijn positief. Het is belangrijk dat dit nieuwe systeem snel op 
nationale schaal wordt uitgerold.  

Verder is het van groot belang voor een performante en moderne rechtsbedeling dat de 
voorstellen uit het visiedocument The Court of the Future30 van minister Geens snel worden 
geïmplementeerd. 

Het zou een goede zaak zijn als alle rechtspraak, mits anonimisatie, zou kunnen worden 
aangeboden als open data. 

Hoewel de e-box bij justitie op zich een stap vooruit is, moet men zich toch afvragen of er op 
termijn niet beter één centrale e-box kan komen per onderneming of overheidsinstelling. Nu 
dreigt een wildgroei waarbij elke overheidsdienst zijn eigen e-box gaat organiseren met zijn 
stakeholders. 

 

                                                   
30 https://www.koengeens.be/policy/court-of-the-future 
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VIII.3.b Digitalisering van geografische informatie en 
patrimoniumdocumentatie 

Wat betreft de omgang met geografische informatie en eigendomsverwerving verlopen de 
administratieve procedures binnen de directie patrimoniumdocumentatie van FOD Financiën 
(kadaster, registratiekantoren, hypotheekkantoren) nog hoofdzakelijk op papier.  

Ondanks langlopende projecten rond het digitaliseren van het volledige proces rond 
patrimoniumdocumentatie (STIPAD) en de interactie met de notarissen (eRegistration) is er op 
het terrein weinig vooruitgang merkbaar. Nochtans zijn de technologische mogelijkheden m.b.t. 
geografische informatie in de voorbije decennia geëxplodeerd. Het zou mogelijk (minstens 
wenselijk) moeten zijn dat in de nabije toekomst de bestaande aanvraag en aflevering van 
informatie volledig digitaal zou kunnen verlopen in plaats van op papier. 

Door onder andere deze gebrekkige informatisering bengelt België achteraan in alle rankings 
(o.a. Doing Business van de Wereldbank) over de snelheid en de eenvoud waarmee transacties 
op het vlak van eigendom en vastgoed kunnen worden afgehandeld. Het spreekt voor zich dat dit 
een nefaste impact heeft op de snelheid waarmee binnen- en buitenlandse investeerders hun 
uitbreidingsinvesteringen kunnen realiseren. 

Het is hoogdringend om de informatisering op dit vlak eindelijk ten uitvoer te leggen zowel voor 
de interne efficiëntie van deze diensten als voor een vlottere dienstverlening aan burgers, 
bedrijven en de vele andere stakeholders (notarissen, vastgoedmakelaars, regionale entiteiten). 

VIII.4 Digitalisering van de interacties met bedrij ven 

VIII.4.a Algemeen principe: alle interacties tussen de over heid en 
bedrijven elektronisch mogelijk tegen 2025 

Wanneer alle instrumenten uit Deel III eenvoudig te gebruiken en betrouwbaar zijn (o.a. officiële 
mailbox en mandatendatabank), zijn er weinig of geen interacties tussen overheid en bedrijven 
denkbaar die niet via digitale weg kunnen verlopen. 

Omwille van de vele voordelen van digitalisering inzake kwaliteit van de dienstverlening en 
efficiëntiewinsten, zowel bij de overheid als bij de bedrijven, is het aangewezen dat de overheid 
er zou naar streven ALLE interacties met de bedrijven die nog op papier verlopen digitaal 
mogelijk te maken tegen 202531.  

In haar interacties met bedrijven kan de overheid, wanneer de systemen voldoende technisch 
robuust blijken en de uptake boven een bepaalde drempel uitstijgt, na overleg met de 
stakeholders een traject afspreken om de papieren procedures gefaseerd af te schaffen en de 
ondernemingen de facto te verplichten om de digitale weg te kiezen. In andere cruciale 
interacties tussen bedrijven en overheid (bv. de interacties met de RSZ of bij de belangrijkste 
belastingaangiftes) is deze piste van overleg met alle stakeholders om een solide draagvlak te 
creëren, met succes gevolgd. 

Voorwaarde voor succesvolle digitalisering blijft wel dat de overheid eerst nagaat of de 
bestaande processen en procedures niet aanzienlijk kunnen worden vereenvoudigd. Zoniet 
dreigen informatiseringsprojecten zich vast te rijden in een te hoge complexiteit. 

                                                   
31 Men kan zich wellicht wel tevreden stellen met een informatiseringsgraad van 99% omdat voor sommige hoogst 

uitzonderlijke processen de kost van het informatiseringsproject groter uitvalt dan de behaalde efficiëntiewinst. 
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Om deze doelstelling over 2 jaar te realiseren zal een aanzienlijk investeringsbudget nodig zijn. 
Synergieën op vlak van infrastructuur, netwerken, datacenters en authentieke bronnen kunnen 
de kost drukken.  

VIII.4.b Optimalisatie Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) 

Huidige toestand 

Een cruciale randvoorwaarde voor de volledige digitalisering van de interactie tussen overheid 
en bedrijven, is een versterking van de KBO. Op dit ogenblik is de KBO vooral een databank 
waarin ondernemersgegevens zoals het ondernemingsnummer, de status (actief of stopgezet), 
de rechtstoestand (normaal, overgenomen of in faling of WCO), de maatschappelijke zetel, de 
rechtsvorm (nv, bvba, coöperatieve…), de vestigingseenheden, de functiehouders (rvb), de 
beroepsbekwaamheden en toelatingen (vb. erkend aannemer), het maatschappelijk kapitaal en 
de verbanden met andere ondernemingen worden weergegeven. 

Op basis van de gegevens in de KBO gebeuren vandaag al heel wat gegevensuitwisselingen 
binnen de overheid. Er zijn evenwel nog heel wat mogelijkheden voor verbetering en uitbreiding. 

Om de kwaliteit van de gegevens in de KBO verder te verbeteren (een hardnekkig probleem), 
kan worden gewerkt op een drietal pistes: 

• Het verbeteren en versnellen van de gegevensuitwisseling waarbij kan worden overwogen 
om de KBO de unieke authentieke bron te maken van een aantal gegevens. De verbetering 
van de kwaliteit van de authentieke gegevens kan worden toevertrouwd aan professionals 
die de correctheid van de gegevens bewaken (werd de vennootschap correct 
vertegenwoordigd, zijn de personen wie ze beweren te zijn, gebeurde alles conform het 
W.Venn. en andere wetten…). Een digitale gegevensuitwisseling (via de bestaande 
applicaties e-griffie en e-depot) moet zorgen voor een snellere gegevensuitwisseling. 

• Alleen als de gegevens in de KBO van zeer hoge kwaliteit zijn, zal men professionals 
(banken, notarissen, accountants…) er van kunnen overtuigen om de KBO als authentieke 
bron te beschouwen en het only once-principe toe te passen, en zou men de toegang van 
(de mandatarissen van) de vennootschap tot allerhande databanken kunnen koppelen aan 
de identificatie van deze mandatarissen in de KBO. 

• Het vergemakkelijken van zelfbeheer door de ondernemingen om hun zogenaamde niet-
authentieke gegevens (mailadres, telefoonnummer) actueel te houden. Via My Enterprise is 
een eerste stap gezet om zelfbeheer omtrent die gegevens mogelijk te maken voor 
ondernemingen. Deze gegevens kunnen gratis worden aangepast. 

Aanbevelingen 

Om het gebruik van en het beroep op de KBO bij ondernemingen verder te versterken dient te 
worden ingezet op: 

• De unieke gegevensinzameling in overeenstemming met het only once-principe.  

• De invoering voor elke onderneming van een databank van gemandateerden (inclusief 
rijksregisternummer) die elektronisch (via webservices) kan worden aangesproken. Zo kan 
online worden getoetst of een bepaalde persoon gemachtigd is elektronische aangetekende 
zendingen in ontvangst te nemen, bepaalde overeenkomsten elektronisch te tekenen, 
offertes elektronisch over te maken, bezwaarschriften elektronisch neer te leggen of 
betalingen te verrichten. 

Wanneer deze cruciale verbeteringen en uitbreidingen worden gerealiseerd zal de KBO veel 
meer nog dan vandaag de motor worden van de digitalisering van de interactie tussen bedrijven 
en overheid en kan de KBO haar potentieel ten volle realiseren. 
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VIII.4.c Gegevensuitwisseling tussen FOD Justitie en Kruisp untbank 
Ondernemingen (KBO) 

Huidige toestand 

Bijzondere aandacht verdient de uitwisseling van ondernemingsgegevens tussen de FOD Justitie 
en de KBO voor wat betreft de oprichtings- en wijzigingsakten van een onderneming-
rechtspersoon.  

De oprichtingsakte van een onderneming-rechtspersoon en de wijzigingen daaraan dienen 
momenteel te worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad. Daarna worden deze gegevens overgemaakt aan de KBO waar zij 
elektronisch worden bijgehouden en raadpleegbaar gemaakt. 

Wanneer de oprichtings- of wijzigende oprichtingsakte door een notaris wordt opgesteld, kan die 
gebruik maken van het eDepot-systeem, een elektronisch systeem dat automatisch zorgt voor de 
neerlegging bij de griffie, de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de inschrijving van de 
gegevens in de KBO. Dit gebeurt onmiddellijk na het verlijden van de akte waardoor de 
oprichters van de pas opgerichte rechtspersoon meteen het ondernemingsnummer ontvangen 
en nog dezelfde dag aan de slag kunnen.  

Het notariaat werkt aan een uitbreiding van deze applicatie voor de wijzigingsakte. Deze 
uitbreiding zou midden 2018 in productie moeten zijn zodat vanaf dan alle authentieke 
oprichtings- en wijzigingsakten elektronisch kunnen worden neergelegd. 

De elektronische neerlegging door de notaris is niet verplicht maar sinds de invoering van de 
verplichting om alle authentieke aktes op elektronische wijze ter registratie aan te bieden (via de 
applicatie eRegistation) en de koppeling van eRegistration aan eDepot, gebeuren quasi alle 
neerleggingen van oprichtingsakten elektronisch. Van zodra eDepot voor wijzigingsakten 
operationeel is, wordt hetzelfde verwacht voor wijzigingsakten. 

Er bestaat echter nog altijd een mogelijkheid om voor de oprichtingsakte en wijzigende aktes de 
papieren weg te volgen (nog steeds gebruikt voor 15% van de aktes bij de notarissen en alles 
wat niet via een notaris verloopt). Daarbij verlopen er door de verschillende manuele procedures 
soms verschillende weken vooraleer de oprichting van de onderneming of de wijzigingen aan de 
aktes (bv. rond gemandateerden of handtekeningsbevoegdheden) in de KBO opgenomen 
geraken. 

De papieren procedure voor oprichtingen die niet bij de notaris gebeuren, veroorzaakt een grote 
werklast voor de griffies en de KBO-beheerscel en leidt tot problemen met het actualiteitsgehalte 
van de gegevens. Op het terrein leidt dit tot belangrijke problemen en misverstanden en zorgt 
ervoor dat gegevensuitwisseling op basis van KBO-gegevens (only once) niet altijd voldoende 
betrouwbaar wordt geacht door andere overheidsdiensten. De griffies controleren immers niet de 
juistheid van de gegevens en er worden ook fouten gemaakt door het manueel overnemen van 
de gegevens. 

Een vorige regering heeft de elektronische procedure bevorderd door een elektronische 
neerlegging van oprichtingsakten 20% goedkoper te maken dan een papieren neerlegging, maar 
meer ingrijpende maatregelen dringen zich op. 

 

 

Aanbevelingen 
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• Er kan overwogen worden om eenzelfde korting van 20% toe te staan voor een 
elektronische neerlegging van wijzigingsakten. 

• Men kan op termijn de elektronische neerlegging verplicht maken voor alle oprichtings- 
en wijzigende aktes van ondernemingen-rechtspersonen.  

• Het eDepot-systeem kan best uitgebreid worden naar niet-authentieke akten zodat de 
notaris, indien hij naar aanleiding van het verlijden van een akte waarbij een 
vennootschap is betrokken vaststelt dat de mandaten niet actueel zijn, de onderhandse 
akte alsnog elektronisch kan neerleggen zodat zowel de publicatie in het Staatsblad als 
de aanpassing van de gegevens in de KBO gebeurt vóór het verlijden van de akte. 

• Voor alle andere gevallen zou de applicatie eGriffie (vandaag in productie voor de 
oprichting van vzw’s) kunnen toegankelijk worden gemaakt voor niet-notarissen 
(advocatenkantoren, de gemandateerden (bv. juridische dienst) van de ondernemingen) 
en de kost voor elektronische neerlegging verder verlaagd.  

• Een finale elektronische verificatie en validatie door de griffies kan behouden blijven om 
de kwaliteit van de aktes te verzekeren (ook bij eGriffie, het systeem voor de 
elektronische oprichting van vzw’s kan verificatie nuttig zijn).  

• Om de griffies te ontlasten, is het aangewezen, voor wat de zogenaamde authentieke 
gegevens in de KBO betreft, dat de neerlegging (publicatie B.S. en inschrijving van 
authentieke gegevens in de KBO) gebeurt door een professional die de correctheid van 
de gegevens en de conformiteit met de wetgeving controleert en hiervoor de 
verantwoordelijkheid draagt. 

• Een meer verregaande oplossing zou erin bestaan dat de KBO binnen de federale 
overheid de unieke authentieke bron zou worden voor alle oprichtingsaktes en wijzigende 
aktes en niet langer het Staatsblad (van waaruit de gegevens maar moeilijk 
gestructureerd raadpleegbaar en uitwisselbaar zijn). Op die manier kan een in essentie 
overlappende publicatieprocedure tussen de KBO en het Staatsblad worden vermeden. 
De verificatie- en validatiestap door de griffie van de rechtbank van koophandel kan 
behouden blijven om de kwaliteit van de aktes te garanderen. 

VIII.4.d Elektronische afwikkeling van overheidsopdrachten 

Elektronische procedure 

Sinds 2005 bestaat de toepassing eProcurement waarop overheidsopdrachten worden 
gepubliceerd (eNotification), waarlangs elektronisch ondertekende offertes kunnen worden 
ingediend (eTendering) en beoordeeld/gegund (eAwarding).  

Het gebruik van dit interfederaal elektronisch platform nam tussen 2005 en 2015 gestaag toe en 
de Wet op de Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 voorzag in haar artikel 14 dan ook dat het 
aanbestedingsproces vanaf 30 juni 2017 in principe op elektronische wijze zou moeten verlopen.  

Enkel wanneer dit onoverkomelijke technische problemen stelt, is een papieren procedure nog 
mogelijk. Voor aanbestedende overheden gelden overgangstermijnen tot 1 oktober 2018 voor 
aanbestedingen boven de Europese publicatiedrempel32 en tot 1 januari 2020 voor 
aanbestedingen beneden die Europese drempel. Vanaf 1 januari 2020 zou de overgrote 
meerderheid van de aanbestedingen via het eProcurement-platform moeten verlopen. 

Elektronische verificatie van uitsluitingsgronden i.p.v. attesten aanleveren 

                                                   
32 De drempels voor verplichte Europese publicatie bedragen respectievelijk €5,225 miljoen voor werken en €209.000 voor 

leveringen van goederen en diensten. 
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De voorbije 10 jaar werden belangrijke stappen gezet om te zorgen dat de ondernemingen 
bepaalde attesten die aangeven dat ze zich niet in een bepaalde uitsluitingssituatie bevinden 
(attest van niet-faillissement, attest geen fiscale schulden …), niet meer zelf moeten aanleveren.  

Enerzijds kan dit gebeuren via een verklaring op eer van de onderneming die nadien enkel wordt 
geverifieerd voor de winnaar van de procedure. Anderzijds zijn er elektronische systemen 
beschikbaar (Digiflow-Telemarc) waarmee de uitsluitingsgronden door de aanbestedende 
overheidsdienst kunnen worden geverifieerd bij andere overheidsdiensten (RSZ, FOD Financiën, 
KBO, NBB). Digiflow-Telemarc biedt deze verificatiemogelijkheid aan voor alle attesten behalve 
voor de uittreksels uit het strafregister.  

De lokale overheden zijn verplicht om ten laatste op 1 mei 2018 aangesloten te zijn op het 
Digiflow-Telemarc-systeem. Eens zij zelf kunnen nagaan of bedrijven zich in één of andere 
uitsluitingssituatie bevinden, mogen zij wettelijk geen attesten meer opvragen bij de bedrijven die 
deelnemen aan een aanbesteding. 

Aanbeveling 

Het is voor de verschillende overheden vooral nog zaak om duidelijk te communiceren over de 
nieuwe vereenvoudigde en volledig elektronische procedure en de bedrijven waar nodig goed te 
begeleiden bv. bij het invullen van het European Single Procurement Document (ESPD) 
waarmee zij verklaren zich niet in een uitsluitingssituatie te bevinden. 

VIII.4.e Elektronische afwikkeling van vergunningen, erkenn ingen en 
toelatingen 

Als men alle digitale interacties tussen overheid en bedrijven tegen 2020 elektronisch mogelijk 
wil maken, zal nog heel wat werk moeten worden verricht rond de elektronische aanvraag van 
vergunningen, erkenningen en toelatingen. 

Deze zaken komen vaak voor in de sfeer van technische goedkeuringen van bouwplannen, 
investeringen of voertuigen, het op de markt brengen van nieuwe producten, het aantonen van 
competenties voor een bedrijfsactiviteit of een gereglementeerd beroep e.a. 

Op Vlaams niveau heeft men de aanvraag voor de omgevingsvergunning (milieu + ruimtelijke 
ordening) digitaal mogelijk gemaakt. Omdat het systeem te kampen had met kinderziektes werd 
de invoering ervan uitgesteld van 1 juni 2017 naar 1 januari 2018. Particulieren mogen nog een 
aanvraag op papier indienen, maar voor architecten is digitaal voortaan verplicht. 

Op Brussels niveau kan een vergunningsaanvraagdossier door de betrokkenen via een digitaal 
platform worden opgevolgd. In het raam van de hervorming van het BWRO is ook aandacht 
geschonken aan digitalisering. 

Ook voor de andere vergunningen, erkenningen en toelatingen zou deze oefening moeten 
worden opgestart. Op de website www.business.belgium.be is een overzicht gemaakt van de 
vergunningen, maar op heel wat plaatsen staat vermeld dat de aanvraag schriftelijk dient te 
gebeuren bij een overheidsdienst. Er moet systematisch werk worden gemaakt van een digitale 
procedure, al dan niet via deze website. 

VIII.5 Digitalisering van de interacties met burger s 

Naast de digitalisering van de interacties tussen overheid en bedrijven, zijn er een aantal 
interacties met burgers die verder kunnen gedigitaliseerd worden, zowel in de relatie tussen de 
overheid en de burgers (bv. sociale zekerheid, gezondheidszorg, burgerlijke stand, fiscaliteit, 
verkeersveiligheid), als in een aantal sterk gereguleerde relaties tussen bedrijven en burgers (bv. 
de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers). We concentreren ons vooral op die 
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elementen die het belangrijkste zijn voor het Belgische bedrijfsleven, met name de digitalisering 
in de sociale zekerheid, het arbeidsrecht en de gezondheidszorg (e-Health). 

VIII.5.a Digitalisering in de sociale zekerheid 

Huidige situatie  

In 2017 werden 1,11 miljard berichten uitgewisseld via de Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid. Evenveel papieren aangiften of attesten werden dus uitgespaard, of zo’n 10.000 ton 
papier. Het informaticasysteem van de KSZ heeft de aanvragen voor onlinediensten vorig jaar 
verwerkt in een maximumtijd van één seconde in 99,88 % van de gevallen en in een 
maximumtijd van twee seconden in 99,95 % van de gevallen. Voor wat de diensten betreft die in 
batch verwerkt worden, werd 99,87 % binnen de 4 dagen verwerkt. 

Sedertdien bouwen de overheden de dienstverlening voor werkgevers uit met maximaal gebruik 
van de mogelijkheden van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.  

De vereenvoudiging via elektronische toepassingen gebeurt o.a. via: 

• de elektronische en multifunctionele RSZ-aangifte (de DmfA) sinds 2003; 

• de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA); 

• de aangifte sociale risico's (ASR); 

• de verschillende diensten die de Kruispuntbank van de sociale zekerheid aanbiedt. 

In het kader van de vereenvoudiging en veralgemening van de elektronische ASR werd een 
kalender ingevoerd.  

In de sector van de werkloosheid zijn alle aangiften van sociaal risico (ASR) verplicht 
elektronisch sinds 2016, behalve het scenario van de C4 (werkloosheidsbewijs bij beëindiging 
arbeidsovereenkomst). Momenteel loopt sociaal overleg om ook deze ASR, de zogenaamde 
WECH1, volledig te realiseren. Bedoeling is de sterktes van het huidige proces te behouden. 
Daarbij is het belangrijk dat de overheid de praktijk van de huidige timing die afgestemd is op het 
proces van loonafrekening, tolereert. Ander aandachtspunt is de overbodige C4’s te weren. 
Rechtszekere garanties van overheidswege als vertrouwenwekkend signaal zijn een must om 
deze laatste moeilijke horde te nemen. 

Het stelsel van economische werkloosheid is een belangrijk flexibiliteitsinstrument voor de 
ondernemingen. De procedure is de laatste jaren stelselmatig gedigitaliseerd, denk aan de 
verplichte elektronische mededeling van voorziene periodes van tijdelijke werkloosheid en van 
de eerste effectieve werkloosheidsdag, elektronisch validatieboek, elektronische ASR voor het 
vaststellen van het recht op uitkeringen en bevattende de maandelijkse aangifte van de uren 
tijdelijke werkloosheid. De controlekaart is het enige document in deze procedure dat nog niet in 
elektronische vorm bestaat. Een elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid (EC3.2) kan 
een veilige en betrouwbare oplossing bieden. Het gebruik van dergelijke elektronische 
controlekaart betekent voor de werkgever dat hij: 

• geen papieren controlekaart C3.2A aan de werknemer meer moet overhandigen de eerste 
effectieve werkloosheidsdag; 

• voor de werknemer geen validatieboek meer moet bijhouden waarin hij het nummer van de 
controlekaart C3.2A moet vermelden. 

Bedoeling is dat in een opstartfase geïnteresseerde ondernemingen instappen. Het is aan de 
overheid om een voor de ondernemingen aantrekkelijk pilootproject op te zetten. Op die manier 
kunnen de verschillende betrokken partijen (werkgever, werknemer, uitbetalingsinstelling, RVA) 
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nagaan of deze toepassing voldoet op het vlak van gebruikersgemak, snelheid, online 
ondersteuning en andere vereisten.  

Voor de scenario’s van de sector vergoedingen binnen het RIZIV is de veralgemening van de 
elektronische ASR voorzien vanaf midden 2019. Voor de sector arbeidsongevallen zijn de 
besprekingen over de veralgemening nog aan de gang. 

De online LIMOSA-melding moet worden ingevuld door alle werkgevers en buitenlandse 
zelfstandige werknemers die hun activiteiten uitoefenen in België als ze niet onderworpen zijn 
aan de Belgische sociale zekerheid. De aangever ontvangt meteen het bewijs van LIMOSA-
aangifte (of document L1). 

Dankzij de app Check Limosa kunnen Belgische ondernemers de geldigheid van een aangifte 
verifiëren door de QR-code op document L1 te scannen: de app verifieert automatisch de 
identificatiegegevens en de geldigheidsperiode van de aangifte. De aanwezigheden van 
bepaalde gedetacheerde werknemers (werken in onroerende staat of activiteiten in de 
vleessector) registreren, kan ook via Check Limosa. Check Limosa is operationeel sinds 8 maart 
2017. 

De RSZ verbetert voortdurend de gebruiksvriendelijkheid voor zijn klanten en sociaal 
verzekerden. Daartoe heeft de RSZ raadplegingstools uitgewerkt waar het aan blijft werken. Het 
gaat om onlinediensten, ook toegankelijk op smartphones, waarmee de gebruiker specifieke 
gegevens van de RSZ over zichzelf snel en eenvoudig kan raadplegen. 

• Op student@work kan een student zien hoeveel uren hij nog mag presteren (maximum 475 
uren) en daarvoor een attest genereren voor zijn (toekomstige) werkgever. Dit attest bevat 
een code waarmee de werkgever online via dezelfde app het urensaldo van de betrokken 
student kan nagaan. 

• Horeca@work-50days is een onlinedienst waarmee gelegenheidswerknemers in de horeca 
hun resterende contingent kunnen raadplegen (50 dagen). Een kalender geeft de dagen 
weer waarop ze gewerkt hebben (of voorzien hebben om te werken) als 
gelegenheidswerknemer. Er is ook een lijst van de betrokken werkgevers beschikbaar. De 
werknemers kunnen voor hun werkgever een attest printen met hun resterende saldo. Dit 
attest bevat een code waarmee de werkgever online het dagensaldo van de betrokken 
werknemer kan nagaan. 

• Met interim@work kan de uitzendkracht een overzicht van zijn arbeidsrelaties raadplegen en 
zich ervan verzekeren dat het uitzendkantoor zijn verplichtingen inzake Dimona-aangifte 
heeft vervuld. 

Toekomst en aanbevelingen 

Het VBO vraagt dat de socialezekerheidsinstellingen de beschikbare databanken beter benutten 
en dus elektronisch toegang hebben tot de bestaande gegevens: zo moet er een beter gebruik 
komen van het pensioenkadaster en dienen de ziekenfondsen toegang te krijgen tot de 
afwezigheidsperiodes (Fedris).  
 
Het only oncebeginsel dient verder geïmplementeerd te worden, met name door een aanpassing 
van de formulieren. In sommige sectoren (bv. RJV, Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie) moeten 
de werknemers makkelijker toegang krijgen tot hun dossier (bv. de mogelijkheid om te printen via 
pc's, tablets).  
 
Fedris heeft het project EVA ingevoerd, een gestandaardiseerde stroom voor arbeidsongevallen, 
met de verzekeraars. Het project CARBONAT moet ervoor zorgen dat de gegevens met 
betrekking tot arbeidsongevallen ter beschikking worden gesteld van de instellingen, zonder dat 
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langs Fedris gegaan moet worden. Ook moet een uitwisselingssysteem met de ziekte-
invaliditeitsverzekering worden opgezet voor de gegevens inzake arbeidsongevallen.  

Ten slotte dient de implementatie van het Bel-EESSI-project voor de arbeidsongevallen- en 
beroepsziektesectoren het gebruik van papieren formulieren te vervangen door elektronische 
stromen tussen socialezekerheidsinstellingen van de Europese Unie. 

Inzake pensioenen moet MyPension worden versterkt door de toevoeging van nieuwe modules 
(simulatie van loopbaankeuze en de impact op het pensioen, raadplegen van de mogelijke 
ingangsdatum pensioen en, overeenkomstig het only oncebeginsel, zal een vraag naar 
informatie van de RJV of de Federale Pensioendienst bij een burger betreffende de 
toekenningsprocedure van het pensioen, slechts éénmaal door die diensten ingevoerd moeten 
worden). 

Ook dient de FOD SZ de onderhandelingen voort te zetten met de landen die het meest 
betrokken zijn bij de storting van pensioenen om tot een elektronische en automatische 
uitwisseling van gegevens te komen (uitbreiding van de BEX-applicatie). Het doel is om niet 
alleen overlijdensdata uit te wisselen om de jaarlijkse verzending van levensbewijzen aan de 
pensioengerechtigden stop te zetten, maar ook om sociale gegevens uit te wisselen, zoals de 
pensioenbedragen of de samenstelling van het gezin (actie 38 van het ‘actieplan 2017 voor de 
strijd tegen de sociale fraude’ van de staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude). 

VIII.5.b Digitalisering in het arbeidsrecht 

De sociale regelgeving voorziet nog steeds in een groot aantal schriftelijk op te maken 
documenten en een groot aantal mededelingen door middel van aanplakking of overhandiging 
van papieren documenten. Dit soort communicatie stemt niet meer overeen met de realiteit van 
de ondernemingen waar vooral elektronisch wordt gecommuniceerd (e-mail of intranet).  

Recentelijk werden enkele pogingen tot modernisering/digitalisering ondernomen. Het gaat onder 
andere over volgende punten: 

• De wet van 5 maart 2017 inzake de modernisering en vereenvoudiging van de deeltijdse 
arbeid voorziet o.a. dat variabele deeltijdse uurroosters niet meer in het arbeidsreglement 
moeten worden opgenomen en op elektronische wijze ter kennis gebracht kunnen worden 
van de werknemers. Dit werd spijtig genoeg niet doorgetrokken naar andere uurroosters 
(o.a. variabele voltijdse roosters). Ook de kopie van de arbeidsovereenkomst of een 
uittreksel ervan mag voortaan elektronisch worden bewaard op de plaats waar het 
arbeidsreglement wordt bewaard. Ten slotte mogen afwijkingen op de deeltijdse uurroosters 
onder bepaalde voorwaarden elektronisch worden bijgehouden. Inzake digitalisering is dit 
een eerste stap maar de vereenvoudiging van de reglementering in zijn geheel bleef te 
beperkt.  

• Met betrekking tot de elektronische arbeidsovereenkomst is er op 5 februari 2018 een 
nieuwe wet in het Staatsblad gepubliceerd (Wet houdende diverse bepalingen inzake werk) 
die de juridische mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten onder bepaalde voorwaarden met 
behulp van een elektronische handtekening af te sluiten, verruimt, zodat de elektronisch 
afgesloten arbeidsovereenkomst gelijkgesteld wordt met een op papier ondertekende 
arbeidsovereenkomst. Een vergelijkbare verruiming werd gerealiseerd voor de 
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid via een eerdere wetswijziging. 

• Ook de regels met betrekking tot het elektronisch archiveren van elektronisch afgesloten 
arbeidsovereenkomsten en het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde 
documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie werden in lijn gebracht met het 
desbetreffende juridisch kader, zoals opgenomen in titel 2 van boek XII “Recht van de 
elektronische economie” van het Wetboek van Economisch Recht. 
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Aanbevelingen 

Met het oog op de vermindering van de administratieve overlast moet een vereenvoudiging 
doorgevoerd worden van alle door de ondernemingen op te maken documenten en moeten de 
ondernemingen de mogelijkheid krijgen om alle documenten die opgelegd worden door het 
arbeidsrecht (o.a. arbeidsovereenkomsten, sociale documenten, arbeidsreglement, affichering 
werkroosters), naast de papieren vorm, ook in elektronische vorm op te maken, te overhandigen 
of mee te delen. 

Daarnaast zouden elektronische ondertekening en elektronische archivering mogelijk moeten 
zijn voor alle overeenkomsten in het kader van alle vormen van de arbeidsrelatie. We hopen dat 
de moderniserings- en digitaliseringsoefening wordt doorgetrokken naar andere documenten. 

De sociale verkiezingsprocedure (S.V.), die om de 4 jaar in de ondernemingen vanaf 50 VTE 
moet gevolgd worden, moet vereenvoudigd worden. In het bijzonder moet het elektronisch 
stemmen vanaf de volgende sociale verkiezingen in mei 2020 vergemakkelijkt worden door:  

- het unaniem akkoord van de OR of CPBW om elektronisch te mogen stemmen af te 
schaffen; 

- alle fysieke stemlokalen, in de mate dat de stemming het toelaat, af te schaffen en de 
mogelijkheid te voorzien om op afstand (bv. vanuit zijn werkpost) te stemmen. 

In geval van collectief ontslag dienen de verschillende notificaties naar de federale en regionale 
overheden in één punt gecentraliseerd te worden, namelijk in de schoot van de FOD Werk. 
Volgens het only once-principe moet het volstaan dat de werkgever éénzelfde notificatie naar 
één plaats verstuurt, wat nu wettelijk nog niet het geval is. Intelligente formulieren terzake dienen 
ontwikkeld te worden. De reglementering dient in deze richting aangepast. 

VIII.5.c  e-Health 

Vandaag vertegenwoordigt 20% van de bevolking 80% van de gezondheidsuitgaven. Ruim 80% 
van die uitgaven betreffen de laatste 12 levensmaanden. Vooral chronische ziektes slaan een 
gat in de gezondheidsuitgaven. We weten dat preventie de sleutel is om chronische ziektes te 
voorkomen. Waarom gaat dan maar 3% van de gezondheidsuitgaven naar preventie? Wat als 
we ons tot doel zouden stellen iedere burger enkele gezonde levensjaren extra te schenken? En 
wat als de technologie ons daarbij kon helpen?  

De digitale transformatie van de gezondheidszorg gaat innovatie boosten, met name door 
verschillende technologieën (bv. artificiële intelligentie, machine learning) samen te brengen met 
medische kennis en die te combineren met nieuwe diagnose- en besluitvormingsmethodes voor 
therapeutische doeleinden en responsabilisering van de patiënt. De verschillende partners 
dienen geconnecteerd te zijn doorheen het hele continuüm van de zorgverlening. Een 
geconnecteerd gezondheidsecosysteem (met een structuur voor het delen van o.a. informatie, 
sensoren, medische toestellen) met de patiënt als middelpunt heeft als doel om:  

• informatie te capteren en te meten;  

• de noden te identificeren;  

• de risico’s voor het individu te classificeren;  

• te informeren; 

• een beslissing te nemen;  
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• actie te ondernemen. 

 

Welke technologieën? 

De gezondheidszorg staat vandaag onder enorme druk: minder middelen voor meer kwaliteit. 
Samen met artificiële intelligentie, machine learning en blockchain leveren mobile health-
technologieën nieuwe verzorgingsmodellen die onder meer de toegankelijkheid, de kwaliteit van 
de zorgverlening en de responsabilisering van de patiënt verbeteren, zodat de gezondheidszorg 
duurzamer wordt op de lange termijn (met name door meer preventie).  

Elke dag verschijnt er nieuwe, goedkopere en efficiëntere technologie die meer netwerkcapaciteit 
vergt: elektronische componenten, draadloze technologieën met laag energieverbruik… de lijst is 
lang. Mobiele technologieën maken meer mogelijk en democratiseren de zorg, zowel intra als 
extra muros. 

Een sleuteluitdaging voor onze gezondheidszorg is ook om te komen tot meer interoperabiliteit. 
Interoperabiliteit is het vermogen van informaticasystemen om te communiceren, gegevens uit te 
wisselen/over te dragen of samen te functioneren. Interoperabiliteit is cruciaal omdat 
informatiesystemen in verband moeten kunnen staan om een goede doorstroming en verwerking 
van de gegevens te garanderen. Dit is fundamenteel voor innovatie in de sector.  

Noodzaak van een kader  

Technologie speelt een sleutelrol maar moet worden geflankeerd door een politieke en 
institutionele visie die deze paradigmashift mogelijk maakt.  

Het is de rol van de overheid om het kader te scheppen en nauwkeurig de doelstellingen en 
prioriteiten voor de gezondheidstechnologieën vast te stellen. Vervolgens is het aan de industrie 
om die oplossingen uit te werken. Dit kader houdt rekening met de ondernemingen, en biedt hen 
de garantie dat investeringen in innovatieve oplossingen en producten gerechtvaardigd kunnen 
worden op de lange termijn. Een regelmatige en continue overlegstructuur waar zowel de 
industrie als de eindgebruikers nauw bij betrokken worden, zoals overleg in het kader van de 
roadmap, is ook zeer nuttig voor de gezondheidssector. Wij verwachten dat de overheid een 
duidelijke strategische visie uitwerkt over alle betrokken actoren heen, met onder meer de 
prioriteiten, een stappenplan en een identificatie van de besparingen die de aanpak oplevert 
inclusief de nodige investeringen. De nadruk moet liggen op de return on investment voor de 
patiënt en de zorgverlener.  

 

 

De 4de industriële revolutie moet kunnen leiden tot continue zorg (Bron: Philips) 
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Digitale kloof? 

Er bestaan vandaag initiatieven die de zorgverlener (hoofdzakelijk eerstelijns) helpen bij het 
gebruik van digitale tools. Maar dat is onvoldoende. Neem bijvoorbeeld de rusthuizen. Die zijn 
wel allemaal geïnformatiseerd voor de tarifering en facturering, en 80% van de centra ook voor 
de verstrekte zorgen. Maar in werkelijkheid wordt nog alles afgedrukt, manueel ingevuld en 
opnieuw ingegeven. De digitale kloof is er groter dan elders, wat resulteert in inefficiëntie en zelfs 
gevaren voor de patiënt. 

Aanbevelingen 

• Zorg voor een kader en continue en regelmatige overlegstructuren tussen sectoren en 
industrie. 

• Integreer mobile health in de gezondheidsstructuren, door de financieringsmechanismes 
aan te passen. 

• Geef iedere burger toegang tot zijn gegevens: om een echte transformatie te realiseren 
in de richting van innoverende technologieën, is het cruciaal om burgers te overtuigen 
deze mogelijkheden proactief te gebruiken (‘pull’ door de gebruikers eerder dan ‘push’ 
door de zorgverleners). 

• Gebruik big data en artificiële intelligentie om datadriven care mogelijk te maken: 
kwalitatieve zorgverlening, verstrekt op het juiste moment, is afhankelijk van relevante 
gegevens over de patiënt. 

• Ondersteun de standaardisering van het Internet of Things en 5G voor 
gezondheidsdoeleinden.  

• Zorg ervoor dat mobiele 5G-netwerken overal aanwezig zijn om het gebruik van mobile 
health mogelijk te maken. 

• Ken accrediteringspunten toe aan softwareuitgevers voor de opleidingen die ze 
organiseren voor hun gebruikers.  

• Verhoog de financiering voor continue digitale vorming voor zorgverleners, zowel 
eerstelijns, tweedelijns als in rusthuizen. 

 

VIII.6 Oneerlijke concurrentie tussen ICT-ondernemi ngen en 
overheidsvzw’s 

In de voorbije decennia hebben verschillende overheden een aantal vehikels opgericht om aan 
marktconforme voorwaarden ICT’ers te kunnen aantrekken. Deze entiteiten zijn opgericht als 
vzw’s met een louter publieke opdracht en zijn niet btw-plichtig. Hierdoor kunnen zij in principe 
21% voordeliger leveren aan overheidsdiensten dan private bedrijven. Bovendien worden heel 
wat opdrachten aan deze IT-vzw’s snel, onderhands en zonder een formele procedure van 
overheidsopdracht toegekend (formeel gaat het immers om een tijdelijke detachering van 
personeel). 

Zolang de schaal van deze vzw’s beperkt blijft en zij zich beperken tot het louter ter beschikking 
stellen van bepaalde ICT-profielen, is er geen groot probleem. Sommige IT-vzw’s stellen 
intussen echter honderden tot zelfs duizenden mensen tewerk en zijn vaak de grootste 
concurrenten op de overheidsmarkt van de private IT-bedrijven. 
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Het VBO dringt er op aan dat de concurrentievoorwaarden (btw-regime, 
overheidsopdrachtenprocedure) voor deze IT-vzw’s gelijkgeschakeld zouden worden met de IT-
bedrijven uit de private sector. 

VIII.7  Open data 

Context  

Open data zijn gegevens die iedereen vrij kan gebruiken, hergebruiken en distribueren – met als 
enige voorwaarde dat men op zijn beurt gegevens vrijgeeft en deelt.  

Open data hebben meestal betrekking op de vrijgave van informatie door overheden en privé-
instellingen. Het delen van privégegevens om sectoroverschrijdende inzichten te scheppen, geeft 
big data-toepassingen een nieuwe dimensie en maakt volledig nieuwe toepassingen mogelijk, 
zoals een smartphone-app die pendelaars vertelt wanneer de volgende bus komt.  

Open data en vooral open overheidsdata zijn een gigantische en nog grotendeels 
onaangeboorde bron. De overheid is in dit opzicht bijzonder belangrijk, niet alleen vanwege de 
hoeveelheid en het gecentraliseerde karakter van de gegevens die zij verzamelt, maar ook 
omdat de meeste overheidsgegevens bij wet openbaar zijn en dus kunnen worden opengesteld 
om door anderen te worden gebruikt.  

Diensten zoals Mapumental in het VK, Mapnificent in Duitsland en Realo in België vertellen u 
waar u een woning kunt vinden, vertrekkend van een gegeven reistijd naar uw werk, de 
vastgoedprijzen en de aantrekkelijkheid van de omgeving. Ze maken daarbij gebruik van open 
overheidsdata.  

Ook economische open data zijn zeer belangrijk. Verscheidene studies schatten de 
economische waarde van open data op tientallen miljarden euro's per jaar in de EU. Nieuwe 
producten en ondernemingen hergebruiken open data. Het Deense husetsweb.dk helpt de 
energie-efficiëntie van woningen te verbeteren, met inbegrip van financiële plannen en adressen 
van aannemers die de werken kunnen uitvoeren. De dienst is gebaseerd op het hergebruik van 
kadastrale gegevens, informatie over overheidssubsidies en het plaatselijke handelsregister. 

Toch bestaan er nog verscheidene hindernissen met betrekking tot open data: 

• de stap die de overheid moet zetten van de politieke wil om gegevens te openen, naar de 
vereiste wettelijke, technische en organisatorische maatregelen, en het dekken van de 
kosten die erbij komen kijken; 

• de stap die de hergebruikers moeten zetten van toegang tot gegevens naar interpretatie en 
begrip, het vinden van manieren om ze te hergebruiken en het invoeren van een 
organisatiestructuur en bedrijfsmodellen voor hergebruik; 

• verstoring van de bestaande hergebruiksmarkten en van de bestaande opbrengstmodellen 
van organismen in de openbare sector; 

• wettelijke problemen in verband met licenties, concurrentiewetgeving, auteurs- en 
databankrechten; 

• privacyvraagstukken; 

• technische problemen, standaarden, gekoppelde gegevens. 

Aanbevolen acties  

Nu de omzetting van de PSI-richtlijn (Public Sector Information) werd afgerond, moet de overheid 
in de praktijk resoluut kiezen voor open data en het hergebruik van overheidsinformatie, ook voor 
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commerciële doeleinden. Alle data met eenvoudige licenties en application programming 
interfaces (API’s) ter beschikking stellen zal de motor van de creativiteit aanzwengelen. 

VIII.8 Naar slimmere steden 

VIII.8.a Slimmere mobiliteit 

Het is belangrijk dat er een coherent en gecoördineerd beleid wordt gevoerd inzake slimme 
mobiliteit door de verschillende Belgische steden en gemeenten zodat verplaatsingen of 
transport naar of doorheen verschillende steden niet wordt gehinderd door verschillen in de 
gebruikte criteria, systemen of infrastructuur. De grote en sociaaleconomisch en ecologische 
uitdagingen op het vlak van mobiliteit zijn enkel haalbaar indien er voldoende overleg en 
samenwerking is tussen de verschillende beleidsniveaus. Dit moet toelaten om een algemeen 
mobiliteitsplan te ontwikkelen, met ruimte voor regionale en lokale accenten. Onvoldoende 
overleg of samenwerking tussen de verschillende niveaus of regio’s resulteert in een inefficiënt 
en gefragmenteerd beleid. Het mobiliteitsplan dient ook te worden afgestemd of samengebracht 
met het plan ruimtelijke ordening. 

Bij de stedelijke digitale mobiliteit ligt een hoofdrol bij de stedelijke wegbeheerders die behalve 
woon/werkverkeer ook het toenemende recreatief verkeer, dat een grotere economische waarde 
krijgt, in ogenschouw moeten nemen. Daarnaast zullen alle mobiliteitsproviders en vooral de 
mobiliteitsretailers (verkopers en aanbieders van individueel vervoer en voertuigen) in de stad 
een belangrijke rol spelen. 

De keuze van stedelijke vervoerswijzen zal in grote mate bepaald worden door multimodale 
route-informatiediensten die de ontwikkeling van Mobility as a service (MaaS) zullen moeten 
ondersteunen. Dit gaat niet alleen over personenvervoer maar ook over goederen- of 
vrachtvervoer binnen de stedelijke omgeving (duurzame last mile-toepassingen zoals gebruik 
van cargo-fietsen en het gebruik van autodeelconcepten of ridesharing-systemen om kleine 
goederen en pakjes ter plaatse te krijgen).  

Dit vraagt een betrouwbaar en sterk informatie- en telecommunicatiesysteem (o.a. 5G) van de 
desbetreffende aanbieders, gekoppeld aan een onderbouwd en duidelijk privacy- en security-
beleid of regelgeving vanwege de overheid. Beleidsmatig zal de relatie en verbondenheid tussen 
stedelijke mobiliteit en energie belangrijker worden met de toename van elektrische mobiliteit in 
de stad. 

Aanbevelingen 

Naast een performant mobiel netwerk is er behoefte aan een degelijke infrastructuur voor 
databeheer en dataopslag. Er is een duidelijk wettelijk kader nodig omtrent het gebruik van data 
met onder meer aandacht voor privacy, afspraken rond hergebruik van data en richtlijnen voor 
licentieovereenkomsten. De Belgische industrie is bereid om mee het beleid rond infrastructuur 
en connectiviteit vorm te geven. 

Er ontbreekt een duidelijk juridisch kader voor het gebruik van realtime data. Verder is het 
belangrijk dat data en informatiestromen afkomstig van verschillende systemen of uit 
verschillende regio’s of steden, gemakkelijk kunnen samengebracht worden om een slimme 
mobiliteit te ondersteunen, ook buiten de grenzen van de stad, gemeente of regio. 

Voor goederentransport dient ingezet op intermodaal transport. In het geval van 
goederentransport is infrastructuur voor een vlotte overlading eveneens cruciaal. Stations aan de 
rand of in de steden kunnen uitgebouwd worden tot logistieke hubs waarbij goederen worden 
overgeladen naar andere vervoersmiddelen voor last mile-leveringen. 
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Het delen van data betreffende laad- en lostijden, locatie van bestemmingen, gewichten en 
volumes kan verdere optimalisatie van de bezettingsgraad en trajecten toelaten. Een open 
dataplatform waarop deze gegevens worden verzameld, kan aangewend worden om meer 
duurzame en nieuwe diensten of businessmodellen te ontwikkelen. 

Op korte termijn (eerste twee jaar) kan een verbetering van de doorstroming gerealiseerd 
worden door het maximaal benutten van bestaande technologie en bestaande infrastructuur. Een 
eerste voorbeeld is het toepassen van intelligente controllers voor verkeerslichten die worden 
aangestuurd op basis van real-time verkeersgegevens (bv. op basis van tellussen in het wegdek 
of op basis van camera’s en dergelijke). Verkeerslichten kunnen intelligenter gemaakt worden 
door toevoeging van detectoren voor fietsers en voetgangers. Verder wordt ook aanbevolen om 
de gegevens en beelden van de huidige en toekomstige ANPR (Automatic Number Plate 
Recognition)-camera’s te gebruiken voor de verkeerscentra. ANPR-camera’s kunnen ook ingezet 
worden voor het controleren en beheersen van de lage emissiezones in steden. 

Het is belangrijk om te kijken naar de implementatie van digitale verkeersborden. Hiervoor dient 
gewerkt aan een standaard voor digitale verkeersborden (infrastructure to car-communicatie) die 
door de verschillende automerken gebruikt wordt. Dit kadert in een bredere standaardisatie van 
infrastructure to car-communicatie (ICC) en gekoppeld aan car to car-communicatie (CCC).  

Ten slotte dient voldoende aandacht te worden gegeven aan het ontwikkelen van digitale kaarten 
met meerdere lagen, waaronder uiteraard de verschillende wegen met hun 
snelheidsbeperkingen (en andere verkeersborden), maar ook de hoogteverschillen (topografie). 
Het laatste zal autoneme voortuigen bijvoorbeeld toelaten om beter te anticiperen op hellingen. 
Hierdoor kunnen autonome voertuigen efficiënter uitgebaat worden. Het is belangrijk dat de 
gegevens die continu gegenereerd worden door de verschillende sensoren van autonome 
voertuigen benut en eventueel gebruikt kunnen worden om de digitale kaarten verder te verrijken 
of te verbeteren. Verder dienen digitale kaarten ook een laag te bevatten met alle informatie 
betreffende de files, ongevallen en de wegenwerken. Hierin schuilt een duidelijke taak voor de 
overheid, namelijk voorzien in een centrale databank met informatie over alle verkeers- en 
infrastructuurwerken. Ten slotte is ook een zeer frequente update van veranderde 
verkeerssituaties of verkeersregels (bv. aanpassing snelheidsbeperking, aanpassing 
éénrichtingsverkeer) noodzakelijk. Ook hier is een belangrijke taak voor de overheid weggelegd 
om deze informatie met betrekking tot wegenwerken op een gecoördineerde manier te 
verzamelen en ter beschikking te stellen voor een permanente update van de digitale kaarten 
waarvan autonome voertuigen gebruik kunnen maken. 

Wij vragen ook een maximale ondersteuning voor de verdere ontwikkeling en implementatie van 
nieuwe voertuigtechnologieën voor een vlotte transitie naar ‘connected cars’ en uiteindelijk 
‘autonomous driving’. De technologie ontwikkelt heel snel en vergt in sommige gevallen een 
even snelle aanpassing van het wettelijk kader. 

Het ontwikkelen van intermodale hubs aan de rand van steden kan toelaten dat de last miles in 
de stad minder congestie veroorzaken, zowel van personen als van goederen. Intermodale hubs 
of mobiliteitshubs worden gezien als een economisch en maatschappelijk rendabel model om 
ververvoersstromen te laten samenkomen, en te voorzien van de nodige oplaadinfrastructuur 
(snelladers). Het zijn plaatsen waar autonome voertuigen op een geautomatiseerde wijze gaan 
‘docken’ om opgeladen hun volgende opdracht op te nemen. 

In de mobiliteit van morgen zal de fiets een belangrijke rol spelen. In een meer multimodaal 
transport is de fiets of elektrische fiets een interessant transportmiddel. Het ontbreken van veilige 
en comfortabele fietspaden, vooral in de steden vormt een drempel om meer mensen ervan te 
overtuigen de wagen te laten staan. 
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In gevallen dat de fiets met een ander vervoersmiddel wordt gebruikt zijn comfortabele 
infrastructuur ter hoogte van overstapplaatsen of knooppunten onontbeerlijk. 

Verder investeren in goed onderhouden fietssnelwegen is noodzakelijk. 

VIII.8.b Intelligente verlichting 

Slimme publieke verlichting had oorspronkelijk energiezuinigheid als opzet. Op basis van een 
aantal parameters paste men de lichtintensiteit aan. Vandaag transformeren nieuwe 
verlichtingsarmaturen naar multifunctionele interactieve systemen, die communiceren met hun 
omgeving. Hierbij ontstaan massa’s data, de voedingsbodem voor innovatieve diensten en 
oplossingen, die het pad effenen naar slimme stadsontwikkeling. 

Een slim, geconnecteerd verlichtingssysteem maakt deel uit van een lokaal draadloos 
gedecentraliseerd netwerk, met lokale intelligentie. Het is geconnecteerd met het internet en met 
een centraal data- en beheerplatform in de cloud. Uitgerust met slimme sensoren, geïntegreerde 
apparaten en camera’s speelt het dynamisch en interactief in op zijn omgeving. 

AANBEVELINGEN 

• We vragen een bredere visie van distributienetbeheerders, die meer is dan louter het 
vervangen van verlichtingsarmaturen. De industrie evolueert naar een model van total cost 
of ownership. Slimme verlichtingsinfrastructuur kan immers voor andere doeleinden ingezet 
worden. De verlichtingspaal wordt intelligent aangestuurd en geeft toegang aan andere 
applicaties waar de private marktspelers hun rol kunnen spelen. 

• Focus van de distributienetbeheerder(s) op het faciliteren van de uitrol van een slim 
verlichtingsnetwerk van netwerkkant tot aansluitpunt. Slimme openbare verlichting vraagt 
24/7 spanning. 

• Leg de verantwoordelijkheid van het volledige beheer en eventuele financiering van het 
verlichtingsnetwerk vanaf het aansluitpunt bij de industrie (integratoren) om de 
technologische en economische opportuniteiten van intelligente LED-verlichting als basis 
voor smart cities niet te missen. De netbeheerders die in het kader van de openbare 
dienstverplichting verantwoordelijk zijn voor een groot aantal lichtpunten voor steden en 
gemeenten zouden de aanzet moeten geven tot een versnelde uitrol van geconnecteerde 
led-lichtpunten op de gemeentelijke wegen. Vandaag is het omgekeerde het geval. In onze 
buurlanden, waar elke gemeente zelf beslist, gaat de uitrol sneller. 

• De nodige (data)koppelingen met het energieplatform van de distributienetbeheerder zijn 
nodig, maar ook met andere stakeholders. Hierbij moet het slim verlichtingsnetwerk 
uitgebouwd worden als een modulair platform, waarbij steden en gemeenten in de regie 
zitten en zelf beslissen welke functionaliteiten op het platform worden toegevoegd in de 
eigen gemeente of stad. 

• Het moet voor gemeenten mogelijk zijn om zelf op zoek te gaan naar een externe partner 
voor hun openbare verlichting, in de vorm van ‘licht als een dienst’ of PPS-constructie 
(publiek private samenwerking). Om voldoende schaalgrootte te creëren, werkt men bij 
voorkeur met zones van gemeenten/steden, met telkens één integrator. Daarbij zijn 
afspraken inzake compatibiliteit en interoperabiliteit essentieel. 

VIII.8.c Slim databeheer 

In een slimme stad zijn de data van nutsbedrijven, openbare vervoersmaatschappijen, lokale 
besturen en private data met elkaar geconnecteerd. Traditionele netwerken en diensten worden 
efficiënter dankzij digitale technologie en verzamelde en geïntegreerde data die tot doel hebben 
tegemoet te komen aan de noden van inwoners en lokale besturen. Realtime-sensoren 
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verzamelen data, die onmiddellijk worden geïnterpreteerd, verrijkt met data uit andere bronnen 
en gevisualiseerd, klaar om te gebruiken. 

Om te evolueren naar een smart city zijn niet alleen data nodig, maar ook een data-architectuur. 
Deze bepaalt hoe data worden verwerkt, opgeslagen en afgeleverd om zo de informatie te 
hergebruiken voor nieuwe producten en diensten en ter beschikking te stellen aan het 
ecosysteem. 

Aanbevelingen: 

• Duid in elk lokaal bestuur een schepen met de bevoegdheid digitalisering en een chief data 
officer aan. Haal zo maximaal voordeel uit data en zet daarbij in op kwaliteit, standaarden, 
beveiliging en gegevensbescherming. 

• Creëer openheid en transparantie voor alle spelers door een open databeleid te voeren. 

• Zet multi-stakeholdergroepen met actoren uit de publieke en private sector op. Werk toe 
naar end-to-end data waardeketens, die inspelen op lokale uitdagingen. 

• Verlaat de klassieke lastenboeken en streef naar prestatiecontracten. Beschrijf functionele 
specificaties en vereisten, zodat de contractant in samenspraak met het bestuur kan 
bepalen hoe hij dit resultaat gaat bereiken.
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 Digitalisering van de ondernemingen 

Als het erom gaat zich de digitale technologie eigen te maken, presteren Belgische 
ondernemingen in vergelijking met andere Europese landen goed. Digitale technologie wordt 
succesvol aangewend door een groot aantal Belgische bedrijven. Dit hoeft niet te verbazen 
aangezien, volgens een enquête van Trends, ongeveer 60% van de ondervraagde bedrijfsleiders 
vindt dat digitalisering noodzakelijk is om concurrentieel te blijven en de groei te verzekeren.  

Vergelijkende cijfers tonen dat het 
aantal Belgische bedrijven die een 
beroep doen op sociale media, 
ERP-software, CRM-software, 
clouddiensten en big data-
analyses boven het Europese 
gemiddelde liggen.  

Anderzijds moeten we vaststellen 
dat we onder het Europese 
gemiddelde presteren als we 
kijken naar het aantal bedrijven die 
e-facturen versturen.  

De cijfers laten duidelijk zien dat 
bedrijven tijd nodig hebben om 
nieuw technologieën te leren 
kennen en implementeren. Zo 
beschikt 82% van de Belgische 
bedrijven over een website, maar 
slechts 23% van de bedrijven 
beschikt over een website die 
toelaat om online bestellingen of 
reservaties te maken. 

Hoewel de Belgische bedrijven relatief veel gebruik maken van de moderne digitale 
technologieën kunnen we niet op onze lauweren rusten. De digitalisering blijft evolueren en het is 
belangrijk om als bedrijf hierin mee te gaan om de concurrentiepositie te behouden. 

Wat kunnen bedrijven concreet doen om in hun onderneming de digitalisering te omarmen en de 
verschillende stappen in hun waardeketen te upgraden? 

IX.1 Een agile programma voor opschaling van digita le adoptie 33 

De digitale transformatie is van het allergrootste belang voor het concurrentievermogen en de 
toekomstige duurzame groei van Belgische bedrijven binnen zowat alle sectoren. Een 
toenemend aantal bedrijven gaan er in hun eigen context bewust mee aan de slag. De meeste 
bedrijven ondervinden echter veel moeilijkheden om in deze snel evoluerende omgeving een 
overzicht te krijgen en zichzelf duidelijke doelstellingen te stellen die hun digitale transformatie in 
een tastbaar en uitvoerbaar model kunnen gieten om zo de uitvoering van een bedrijfsstrategie 
mogelijk te maken en/of te versnellen. 

                                                   
33 Uitgewerkt in nauwe samenwerking met Agoria en Sirris. Meer informatie of toestemming gebruik te verkrijgen bij Wim 

Codenie en Carine Lucas.  
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We zien een aantal kenmerken van digitale adoptie aan de basis van deze uitdagingen. 

Digitalisering is divers 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen drie impactgebieden. Zo kan digitalisering 
ingezet worden:  

• om de bedrijfsprocessen te digitaliseren: bv. productieprocessen, logistieke processen, 
financieel-administratieve processen, customer support;  

• om binnen producten en diensten  digitale functionaliteit te implementeren (digitalisatie van 
de offering);  

• om te evolueren naar andere verdienmodellen gebaseerd op digitale technologie 
(digitalisatie van businesses). 

Binnen elk van deze gebieden en afhankelijk van het type bedrijf zijn nog eens verschillende 
opties voor digitaliseringsacties. Binnen bedrijfsprocessen bijvoorbeeld kan het gaan om zowel 
productie-, als business-, als logistieke processen; binnen producten kan het gaan om slimmere, 
geconnecteerde producten of meer gepersonaliseerde producten. Meer toelichting op 
www.digitaljourneytracker.be. 

Digitale adoptie is dynamisch 

De zeer snelle evoluties in de beschikbaarheid van nieuwe technologie en het inzicht in nieuwe 
businessmodellen creëren constant nieuwe mogelijkheden om digitale technologie te 
introduceren in een bedrijf. De industriële kijk op digitale adoptie verandert voortdurend. Nieuwe 
expertisedomeinen ontstaan (zoals bv. pricing for SaaS, design for valorization, security by 
design, scaling, datadriven productmanagement, software/hardware blending). Dit soort kennis is 
voor veel bedrijven nieuw en evolueert extreem snel (bv. A.I. en blockchain).  

Een goed voorbeeld is de growth hacking-community, die een nieuw soort kennis introduceerde 
in België. De term ‘growth hacking’ werd in de zomer van 2013 voor het eerst opgenomen binnen 
het Katalict-project van Sirris en Agoria. Een Belgische growth hacking-community werd 
opgericht in 2014 en groeide snel tot meer dan 2.000 leden (de derde grootste wereldwijd). 
Tegen begin 2016 was growth hacking een bekende techniek, met voldoende commerciële 
spelers die in dit domein ondersteuning bieden aan bedrijven. De community werd een zelf-
onderhoudend systeem met een markt rond gecreëerd. 

De snelle groei van deze community toont de behoefte aan een organisatie die het opbouwen en 
delen van kennis initieert, modereert en mogelijk maakt. Bedrijven kunnen de steeds hogere 
snelheid waarmee deze evoluties plaatsvinden, alleen bijhouden door een goede samenwerking 
en met voldoende ondersteuning. In de meeste gevallen hebben ze niet de bandbreedte om te 
scouten en alle benodigde vaardigheden zelf samen te stellen.  

Digitale adoptie vereist de combinatie van technologie en business  

Technologie is belangrijk, maar om digitale transformatie te doen slagen is ook andere kennis 
nodig, bijvoorbeeld rond businessmodellen, cross-silo organisatie en pricing. 

Waar vroeger waarde-creatie (het bouwen van de software), waarde-levering (distributie van de 
software) en waarde-capture (bv. verkooplicenties en onderhoudscontracten) sequentiële 
processen waren, zijn de drie onderdelen van het proces nu volledig geïntegreerd. Dit vraagt 
gemengde teams van enerzijds software engineers met inzicht in hoe waarde kan worden 
vastgelegd en anderzijds bedrijfsprofielen die de complexiteit van software architectuur 
begrijpen. 
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De kennis voor digitale adoptie zit zeer verspreid  

De kennis nodig voor digitale transformatie zit niet enkel bij de onderzoeksinstellingen en 
business schools. Een veelvoud van die kennis zit ook bij bedrijven (e.g. ICT-industrie) en 
andere organisaties. 

Er is in België een sterk uitgebouwde ICT-industrie, 
die een groot potentieel biedt aan de aanbodzijde 
om de adoptie te versnellen. De ICT-industrie wordt 
echter onvoldoende betrokken bij digitale 
transformatie-initiatieven (in tegenstelling tot de 
ICT-onderzoeksscène die regelmatiger wordt 
betrokken). Enerzijds is het duidelijk dat er meer 
nodig is dan matchmaking tussen bedrijven met een 
digitaliseringsvraag en ICT-bedrijven. Bedrijven 
hebben nood aan meer inzicht in hun digitaliserings-
doelstellingen voor ze een gefundeerde dialoog met 
de ICT-industrie kunnen aangaan. Anderzijds is het voor de ICT-industrie niet evident om het 
disruptieve potentieel te ontsluiten dat soms buiten hun gekende marktsegmenten valt. Dit kan 
nochtans voor de ICT-industrie belangrijk nieuw marktpotentieel aanboren.  

IX.1.a Principes voor een strategie voor digitale adoptie  op grote 
schaal 

De uitdaging voor digitalisering van de 
Belgische industrie wordt gekenmerkt 
door enerzijds een zeer grote dynamiek 
van de kennis en expertise nodig om te 
digitaliseren en anderzijds de nood tot 
een zeer schaalbare aanpak, gezien het 
belang van digitalisering voor zowat alle 
bedrijven.  

Als we digitale adoptie op grote schaal willen versnellen, is het volgende nodig: 

• Dynamiek: een team dat kort op de bal de evoluties kan inschatten en zeer agile kan 
reageren door het lanceren van nieuwe initiatieven in het domein, het beheren van wat op 
een bepaald moment in de tijd de adoptienoden zijn en het opbouwen van kennis over het 
ecosysteem om daarop in te spelen.  

• Schaalbaarheid: het betrekken van de ICT-industrie om de andere bedrijven te 
ondersteunen is een manier om voldoende schaal te creëren en dus voor alle stakeholders 
een win-win. Hoe meer bedrijven uit de digitale industrie digitale adoptie als een markt zien, 
hoe beter de opschaling zal lukken. Een programma dat de ICT-industrie kan helpen met 
het verwerven van inzicht in toekomstige marktopportuniteiten kan een grote impact hebben 
op het opschalen van de digitale adoptie in België. 

Bij de uitbouw van een programma op basis van bovenstaande principes kunnen verschillende 
acties opgezet worden: 

• Ondersteuning van digitale adoptie bij de grote groep bedrijven die momenteel nog eerder 
beperkt gebruik maken van de mogelijkheden. 

• Ondersteuning en creatie van een ecosysteem voor de voorlopers in digitalisering, om hen 
te versterken en voorbeelden te creëren voor de anderen. 

De ICT-paradox beschrijft de huidige situatie 
waarbij er een groot kennispotentieel is bij 
de Belgische ICT-industrie om een rol te 
spelen in alle facetten van digitale 
transformatie binnen alle sectoren; maar 
waar de afstand tussen de twee werelden 
vandaag als te groot wordt ervaren om een 
adoptie op grote schaal te realiseren.  

Hoe moeten we ons organiseren op een agile manier 
om op zeer grote schaal adoptie te versnellen in een 
landschap waar we moeten anticiperen op het feit 
dat digitale mogelijkheden constant toenemen en 
veranderen? 
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• Specifieke acties naar een aantal topsectoren van de Belgische industrie, bv. manufacturing 
& automotive, logistiek, health. 

• Acties met de digital industries om hen te helpen innoveren zodat hun aanbod aansluit bij 
nieuwe types van adoptie, in een continue cyclus.  

• Dit moet worden gecoördineerd en uitgevoerd door een set van mensen van verschillende 
achtergronden (niet enkel technologisch, ook entrepreneurial background). 

• Bij voorkeur in een samenwerking tussen het federale niveau en de regionale niveaus, 
gezien de verschillende samenstellingen van het ecosysteem en de noden in de 
verschillende regio’s. In het Brussels gewest bijvoorbeeld overweegt de aanbodzijde (een 
dominante aanwezigheid van ICT-industrie en veel start-ups), in de andere regio’s 
domineert eerder de vraagzijde. 

Met de uitbouw van een dergelijk programma kan België een ecosysteem creëren dat elders in 
Europa nog niet bestaat. Dit programma verenigt een unieke set van kennis die bedrijven die 
aanbod willen uitbouwen kan aantrekken zich in België te vestigen. 

IX.2 Elektronische facturatie bespaart tijd en geld  

Een elektronische factuur is een factuur die digitaal verzonden en digitaal ontvangen wordt en de 
papieren factuur volledig vervangt. Een e-factuur is meer dan een factuur in pdf-formaat 
versturen via mail.  

Bij een e-factuur wordt de informatie rechtstreeks doorgestuurd van de boekhoudsoftware van de 
uitreiker van de factuur naar die van de ontvanger. Aangezien dit gebeurt in een geïntegreerd 
elektronisch formaat (zoals UBL, PEPPOL BIS, EDIFACT) kan de factuur ook automatisch 
verwerkt worden door de boekhoudsoftware van de ontvanger. 

De Belgische overheid werkt al enkele jaren aan de ontwikkeling van e-facturatie. De federale en 
Vlaamse overheid kozen hierbij voor het Europese PEPPOL-model. PEPPOL is een 
interoperabiliteitskader voor de uitwisselingen van facturen (en andere procurement-berichten) 
tussen partijen die verschillende dienstverleners, IT-systemen en boekhoudsoftwareleveranciers 
gebruiken, tussen bedrijven en de overheid (B2G) en bedrijven onderling (B2B). 

Bij facturering aan de verschillende overheidsinstellingen (B2G) worden de facturen verstuurd 
naar het centraal aanleverpunt Mercurius dat ze vervolgens verdeeld naar de juiste 
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overheidsdienst. Een bedrijf hoeft zijn facturatiesysteem dus niet te verbinden met elk van de 
overheden afzonderlijk. 

Elektronisch factureren is een opportuniteit 

Elektronisch factureren heeft belangrijke voordelen, zowel voor de verzender als voor de 
ontvanger. De overstap naar e-facturatie levert een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging 
op, is efficiënter en maakt een betere factuuropvolging mogelijk.  

Een elektronische factuur bereikt veel sneller haar bestemming. Nauwelijks enkele minuten 
nadat een factuur werd verstuurd, wordt ze door de software van de ontvanger ontvangen en 
verwerkt. Er komen veel minder manuele handelingen bij kijken.  

Elektronisch factureren vereenvoudigt de verdeling en de controle van de facturen. Bovendien is 
het risico op fouten en ontbrekende gegevens veel kleiner. De automatisering en digitalisering 
van systemen en processen zorgt daarbovenop voor minder drukwerk en papier. 

Wie zijn facturen elektronisch verstuurt, bespaart de kosten van het papier, de envelop, de 
postzegel en de tijd om de verzending klaar te maken. En vermijdt het werk voor de afhandeling 
van facturen met fouten. 

Volgens een studie van de Universiteit Hasselt in opdracht van de Dienst voor Administratieve 
Vereenvoudiging (DAV) levert een pdf-factuur verzonden via e-mail een besparing op van €2,42. 
De verzending van een e-factuur levert een additionele besparing op van €3,24 per factuur.  

Ook voor binnenkomende facturen zijn de verwerkingskosten en de tijd voor de ontvangst, de 
invoering en de validering beperkt. De kosten voor het afdrukken in meerdere exemplaren vallen 
zo goed als weg. De kostenbesparing wordt geraamd op €0,36 per ontvangen pdf-factuur via e-
mail en €5,77 extra voor een e-factuur.  

Hoe begin ik eraan? 

• U doet een beroep op een leverancier van software voor boekhouding, facturering of 
geïntegreerd beheer. Met de meeste boekhoudpakketten kunt u facturen ook elektronisch 
verzenden. Voor facturering via PEPPOL volstaat het om in uw boekhoudpakket de optie 
voor verzending van de factuur via PEPPOL te activeren. De meeste softwareleveranciers 
hebben overeenkomsten met ‘PEPPOL access points’. 

• U beheert zelf uw informaticasysteem (ERP). U kunt e-
facturatie in uw ERP integreren. Uiteenlopende 
dienstverleners (Document Service Providers) kunnen u 
helpen om uw elektronisch systeem aan te passen. Wilt of 
moet u via PEPPOL werken? Dan moet u uw access point 
kiezen via een document service provider. Die zal dan, indien 
nodig, uw factuur converteren naar het juiste formaat. 

• U ontwikkelt uw eigen e-facturatiesysteem. Als u geen 
service provider wilt inschakelen of een boekhoudpakket gebruiken, kan uw bedrijf zelf een 
PEPPOL access point worden, op voorwaarde dat u aan een aantal technische 
voorwaarden voldoet. 

Welk systeem u ook kiest, de installatiekosten zullen afhangen van de hoeveelheid facturen die u 
verwerkt en van de gevraagde complexiteit (gewone uitbreiding, verandering van formaat of een 
nieuw geïntegreerd intern systeem). Dat kan variëren van enkele honderden tot enkele 
duizenden euro's. Een maandabonnement bij een document service provider kost maximaal 
enkele tientallen euro's. De markt is in volle ontwikkeling en biedt ruimte voor nieuwe 
leveranciers met een goedkoper aanbod. 

Meer info over PEPPOL, de 
accessproviders en de evolutie 
van elektronisch factureren op 
https://digital.belgium.be/e-
invoicing / 
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De overheid kan voor een extra duwtje in de rug zorgen 

Om de potentiële kostenbesparing maximaal te kunnen realiseren moeten bedrijven voor zo veel 
mogelijk facturen kunnen overstappen op e-facturatie. Daarvoor zijn ze echter afhankelijk van 
klanten en leveranciers. De overheid kan een belangrijke rol spelen om de nodige 
netwerkeffecten te stimuleren. 

Een algemene verplichting om elektronisch te factureren aan de federale overheid tegen 2020 
zou het realiseren van deze kostenbesparing een belangrijke duw in de rug geven en zou de 
digitale transformatie van de Belgische bedrijven ondersteunen. Teveel uitzonderingsregimes 
(voor bepaalde groepen of bij facturen onder bepaalde bedragen) zouden deze 
netwerkvoordelen doen wegsmelten. 


