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OPINIE  

Digital: to be or not to be 

Vandaag ontvang ik als CEO van het VBO talloze documenten die ik manueel moet ondertekenen 

(arbeidscontracten, verzekeringscontracten, afspraken met de bancaire wereld, aanvragen voor 

treinabonnementen,…). En in vele gevallen moeten deze documenten dan ook nog eens via een 

aangetekend schrijven teruggestuurd worden. Meer en meer zie ik ook dat het VBO online aankopen 

verricht. Ik weet echter niet of deze aankopen effectief in ons land gebeuren, wat ik als vertegenwoordiger 

van het Belgische bedrijfsleven natuurlijk wél graag zou zien gebeuren.  

Volgens lidfederatie Comeos kopen we met zijn allen 42% online in het buitenland, terwijl we als doelstelling 

hebben om van België dé logistieke draaischijf van Europa te maken. Als een studie van Accenture   

bovendien aantoont dat we de komende 5 jaar het bruto binnenlands product, ons nationaal inkomen dus, 

met 10 miljard euro kunnen opdrijven als we meer zouden inzetten op een digitale economie, dan beseft 

iedereen dat er hier ongekende opportuniteiten voor het grijpen liggen. Ook op het vlak van de 

tewerkstelling. In 2012 telde Agoria, een andere lidfederatie, 11.700 vacatures (ICT-gekwalificeerd 

personeel). 

Met dergelijke opportuniteiten aan de horizon moet je niet lang nadenken. We mogen de trein van de 

digitale economie NIET missen! Vicepremier De Croo heeft al de kat de bel aangebonden en heeft een 

globaal actieplan aangekondigd. Het VBO en zijn sectoren hebben intussen ook hun huiswerk gedaan. We 

hebben een dubbele aanpak uitgewerkt: enerzijds een 10-puntenplan waarbij we op de overheid rekenen 

voor het faciliterende wetgevende kader, en anderzijds een actieplan van de ondernemers zelf onder het 

motto ‘Wat kunnen we zelf doen?’. 

Het VBO-10-puntenplan om onze economie tegen 2020 een digitale transformatie te laten doormaken, 

hebben we vorige week gelanceerd. U kunt de 10 fiches met concrete voorstellen en bijbehorende aanpak 

online nalezen. Bijkomende suggesties zijn altijd welkom. We vragen met dit plan geen geld aan de overheid, 

maar wél een mobiliserend en aanmoedigend flankerend beleid. Met ons plan willen we vooral inzetten op 

sneller, efficiënter en accurater werken. De belangrijkste bouwstenen op een rijtje. Vooreerst moet elk 

bedrijf, naast zijn fysiek adres (bv. VBO, Ravensteinstraat 4 te 1000 Brussel), ook over een digitaal adres (bv. 

mail@ondernemingsnummer.be) en een digitale handtekening beschikken, zodat miljoenen 

arbeidscontracten, verzekeringscontracten, aangetekende zendingen,… elektronisch kunnen afgehandeld 

worden. Dure publicatieverplichtingen in het Staatsblad zullen daardoor overbodig worden. Op de tweede 

plaats richten we ons naar jongeren die vandaag voortdurend werken met smartphones en tablets. Zij hebben 

meer nood aan een mobiele eID dan aan een gewone eID waarvoor ze nog een kaartlezer en een vaste          

pc nodig hebben. Hun uitzendcontracten kunnen vandaag niet elektronisch ondertekend worden. In de 

toekomst moet dit op een mobiele, maar veilige manier mogelijk gemaakt worden. Ten derde is België aan 

zichzelf, als logistieke draaischijf, een actueel e-commercebeleid verschuldigd. Moderne, 21e-eeuwse regels 

 

 

Pieter Timmermans, CEO 
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inzake flexibele en betaalbare arbeidsorganisatie zijn in die sector meer dan ooit nodig. De federale regering 

heeft de nodige initiatieven ter zake reeds aangekondigd. Tegen de zomer zou er schot in de zaak moeten 

komen. Ten slotte hebben we nood aan ultrasnelle netwerken. Via de bestaande netwerken wordt meer en 

meer video, hd-televisie,… verstuurd zodat professionele datatransmissie misschien in het gedrang komt. De 

bandbreedte geraakt immers snel verzadigd. De investeerders staan klaar om richting 1GB/seconde te 

evolueren, maar het wetgevende kader (o.a. vergunningen) moet ook volgen. 

Maar we mogen niet alle heil van de overheid verwachten. Bedrijven en ondernemers moeten ook hun duit 

in het zakje doen. We moeten ons de vraag durven stellen zoals John F. Kennedy deed: “Vraag je niet af wat 

je land kan doen voor jou, maar vraag je af wat je voor je land kan doen”. In een eerder opiniestuk gaf ik reeds 

de vijf fundamenten aan om succesvol te ondernemen: ‘be CEO’, ‘be innovative’, ’be international’, ‘be skilled’ 

én als laatste cruciale eigenschap ‘be digital’. Tegen de zomer willen we een globaal actieplan uitwerken met 

voorstellen en initiatieven van en naar de ondernemers om nog meer en sterker een digitale aanpak te 

omarmen. Wil u daaraan meewerken of hebt u suggesties ter zake? Mail ze mij op cva@vbo- feb.be. Ik kijk uit 

naar uw reacties! 

Onze economie zal digitaal zijn of niet. Laat ons dus geen schrik hebben van verandering. Integendeel, 

uitdagingen zijn opportuniteiten en geen bedreigingen. Het VBO wil ook hierin een trekker zijn en kansen 

voor bedrijven maximaal helpen ontwikkelen! ‘Digital: to be or not to be’. 

 

 
Pieter Timmermans, CEO 
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PERSBERICHT 10/04/2015 
 

Alle interacties tussen bedrijven en overheid digitaal tegen 2020 
 

Voorstelling 10-puntenplan VBO voor een Digitale Economie 
 

 Maak dringend werk van een elektronische handtekening die makkelijk en via mobiele toestellen kan 
worden geplaatst. Zo kunnen uitzendkrachten 10 miljoen arbeidscontracten per jaar elektronisch 
ondertekenen. 

 

 Voorzie op korte termijn een officieel email-adres voor bedrijven, vrij te kiezen en indien geen keuze, 
vastgelegd op: mail@ondernemingsnummer.be. Miljoenen aangetekende zendingen kunnen dan 
worden vervangen door elektronische. 

 

 Maak van de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) de unieke authentieke bron van alle 
ondernemingsgegevens inclusief aktes, bestuurders en gemandateerden. De dure officiële publicaties 
in het Belgisch Staatsblad kunnen dan wegvallen. 

 
De digitale economie is een absolute prioriteit voor het VBO. Wij willen de ontwikkeling ervan in ons land 
actief promoten. 

 

Vandaag presenteert onze werkgeversfederatie een plan met tien actiepunten rond de digitale economie. 
Dit zijn de 10 speerpunten: 

 
1. Zorg voor een gunstig investeringsklimaat om tegen 2020 te komen tot ultrasnelle 

netwerken van de volgende generatie (1Gb/sec) en een state-of-the-art 4G en 5G mobiele 
infrastructuur. 

2. Maak eID en elektronische handtekening zo snel mogelijk beschikbaar op mobiele toestellen 
(Mobile ID & Signature) via gebruiksvriendelijke apps. 

3. Voorzie voor alle bedrijven een officieel e-mailadres (vrij te kiezen of anders  
mail@ondernemingsnummer.be) en mailbox waarop zij met zekerheid kunnen worden 
aangesproken. 

4. Maak een eenvoudig en rechtszeker kader voor elektronische handtekening, elektronische 
aangetekende zendingen, elektronische facturatie en elektronische archivering dat geen 
disproportionele eisen stelt t.o.v. de papieren weg. 

5. Investeer in meer op digitale technologieën gericht onderwijs, in meer technologische 
bachelor- en masteropleidingen en laat studenten vroeg kennis maken met technologische 
bedrijven en jobs. 

6. Creëer een gunstig kader voor e-commerce-activiteiten door soepeler arbeidstijdregelingen 
en het wegwerken van oneerlijke concurrentie in vergelijking met buitenlandse spelers. 

7. Verbeter de gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten zodat gegevens bij bedrijven 
maar één keer moeten worden opgevraagd (only once). Bouw daartoe de Kruispuntbank 
Ondernemingen (KBO) uit tot unieke authentieke bron van alle ondernemingsgegevens, 
ontwikkel een elektronisch consulteerbare databank van bestuurders en gemandateerden, 
en één uniek elektronisch bedrijvenloket. 

8. Maak alle interacties tussen bedrijven en overheid digitaal mogelijk tegen 2020. Maak op 
korte termijn alvast werk van een eenvoudig, interoperabel en verplicht systeem van 
elektronische facturatie aan de overheid. 

9. Maak wetten en regels (o.a. arbeidsrecht, vennootschapsrecht, strafrecht en procesrecht) 
technologie-neutraal. 

mailto:mail@ondernemingsnummer.be
mailto:mail@ondernemingsnummer.be
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10. Versterk de inspanningen inzake cyber security door een snelle operationalisering van het 
Centrum voor Cybersecurity België, en kies voor een goed gecoördineerde aanpak met 
betrokkenheid van de privé-sector en andere stakeholders. 

 
 

Wanneer men deze actiepunten realiseert, worden volgende zaken mogelijk: 
 

 Dankzij “Mobile ID & Signature” zullen uitzendkrachten (en alle andere werknemers) hun 
arbeidscontracten vanop afstand en met een eenvoudige app elektronisch kunnen lezen, 
ondertekenen en terugsturen via hun smartphone of tablet. Alleen al in de uitzendsector gaat het 
om bijna 10 miljoen documenten per jaar. 

 

 Het officiële e-mailadres voor alle ondernemingen zal toelaten dat een groot deel van de 34 
miljoen aangetekende zendingen die elk jaar worden verstuurd, voortaan elektronisch zal kunnen 
worden bezorgd met ontvangstzekerheid voor de verzender. 

 

 Een betere gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten, met de KBO en zijn mandatendatabank 
als centrale spil, zal toelaten om het only once-principe eindelijk ten volle te realiseren. Daardoor 
zullen ondernemingen niet meer zelf alle benodigde attesten (niet-faillissement, goed gedrag en 
zeden, afwezigheid fiscale of RSZ-schulden, …) voor vergunningen moeten opvragen bij 
overheidsdiensten, maar zullen elektronische formulieren automatisch kunnen worden ingevuld. 

 

 De KBO uitbouwen tot unieke authentieke bron voor alle ondernemingsgegevens betekent ook dat 
de administratief zware, dure (154 €) en in essentie dubbele publicaties in het Belgisch Staatsblad 
(oprichtings- en wijzigende aktes en ontslagen en benoemingen van bestuurders) kunnen worden 
afgeschaft. Verder zouden ondernemers ook elektronisch en gratis wijzigingen moeten kunnen 
aanbrengen aan de basisgegevens in KBO i.p.v. zich te moeten verplaatsen naar een fysiek 
ondernemingsloket en daar 82,5 € voor te betalen. 

 

 De volledige digitalisering tegen 2020 van alle interacties tussen bedrijven en overheid zal vooral 
een grote verbetering opleveren voor allerlei aanvragen van vergunningen inzake vestigingswetten, 
voedselveiligheid, mobiliteit, milieu of ruimtelijke ordening die nu nog volledig op papier verlopen. 
Eén uniek elektronisch bedrijvenloket (vb. www.mybelgium.be/business) zou alvast helpen om de 
ondernemingen makkelijk hun weg te laten vinden naar die nieuwe elektronische toepassingen. 

 
Al deze elementen zouden samen moeten leiden tot een quasi volledige “digital office“ tegen 2020, die een 
enorme besparing van tijd en geld zou moeten opleveren voor de ondernemingen. Volgens een eerste, 
voorzichtige raming op basis van de administratieve lastenmeting van het federaal Planbureau, zou dit een 
besparing voor de ondernemingen van minstens 700 mln euro kunnen opleveren tegen 2020. 

 
Naast al deze zaken die de overheid zou kunnen verbeteren om een Digitale Economie te versterken, zijn er 
natuurlijk ook heel wat zaken die de bedrijven zelf beter kunnen doen. Ook daarrond werkt het VBO 
momenteel een plan uit. 

 
Pieter Timmermans, CEO: ons land kan meer doen op het vlak van digitale economie, vandaar deze oproep 
tot actie aan de overheid. Meer transparantie, meer snelheid en minder fouten, dat kan alleen maar positief 
zijn. Studies wijzen uit dat we bij ongewijzigd beleid tegen 2020 liefst 30.000 ICT-ers tekort zullen komen. 
Bovendien vloeide in 2014 maar liefst 42% van de online uitgaven van Belgen naar het buitenland. Dat is 
verontrustend. Daarnaast is geweten dat een toename van de digitale densiteit met 10 punten de jaarlijkse 
groei met gemiddeld 0,25 procentpunt zou kunnen vergroten, goed voor 10 miljard euro extra voor het bnp in 
2020. De realisatie van het 10-puntenplan van het VBO zou ons daarbij al een heel eind op weg zetten! 

http://www.mybelgium.be/business
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AANBEVELINGEN 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
10 aanbevelingen van het VBO voor de
ontwikkeling van de Digitale Economie 

in België 
 

10 recommandations de la FEB pour le 
développement de l’Economie 

Numérique en Belgique 

Conférence de presse 
 
 
 
 

1. Waarom is actie rond “Digital Economy” 
dringend nodig? 

2. Welke concrete verbeteringen voor de 
bedrijven zijn mogelijk? 

3. Welke acties moeten daarvoor 
ondernomen worden? 
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1.  Waarom is actie rond “Digital 
Economy” dringend nodig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  Waarom is actie rond “Digital 
Economy” dringend nodig? 

 
 
 
 
 

 
• In 2014 vloeide maar liefst 42% van de online-uitgaven van 

Belgen naar het buitenland (studie Comeos) 

 

• Een toename van de digitale densiteit met tien punten zou 
de jaarlijkse groei met gemiddeld 0,25 procentpunt kunnen 
vergroten 10 miljard euro opleveren voor het bnp in 
2020. (studie Accenture) 

• Bij ongewijzigd beleid, zullen we tegen 2020 maar liefst 
30.000 gekwalificeerde ICT’ers tekort hebben. (studie Agoria) 
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2. Welke concrete
verbeteringen voor de
bedrijven zijn mogelijk? 

 
 

 
WAT ALS … 

ET SI… 
 

 

… de basisgegevens van het VBO, 
… les données de base de la FEB, 

 

Adres: 

VBO vzw 

Ravensteinstraat 4, 
1000 Brussel 
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… de publicatie van statuten en 
bestuurders van het VBO, 
… la publication des statuts et des
mandataires de la FEB, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… de postbus van het VBO, 
… la boite aux lettres de la FEB, 
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… de handtekeningen van het VBO… 
… les signatures de la FEB… 

 

 

 
 

… ZOUDEN KUNNEN 
WORDEN VERVANGEN 

DOOR… 

 
 

10 
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... ondernemingsnummer en
elektronisch adres, 
... un numéro d’entreprise et une
adresse électronique, 

Naam: 
VBO vzw 

Adres: 
Ravensteinstraat 4, 
1000 Brussel 

Naam: 
VBO vzw met
ondernemingsnr. 
0476.519.923 
 

Elektronisch adres:  
info@vbo-feb.be of  
mail@0476519923.be 

 

… een mandatendatabank in KBO, 
… une base de données pour les 
mandats dans la BCE, 

 
VBO 

 

 

Bestuurders: 
Pieter Timmermans: RRN…

Philippe Lambrecht: RRN… 

Bart Buysse: RRN… 

Mandaten: 
Aangetekende zendingen
ophalen 
Belastingaangiftes doen 
Contracten afsluiten < x€ 

 

 
 

mailto:info@vbo-feb.be
mailto:mail@0476519923.be
mailto:mail@0476519923.be
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… een officiële elektronische mailbox, 
… une boite de courier électronique 

officielle, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

… elektronische handtekening. 
… une signature électronique. 
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DAN ZOU ALLES SNELLER, 
CORRECTER EN EFFICIËNTER 

KUNNEN VERLOPEN. 

PLUS RAPIDE, PLUS CORRECT ET
 

15 

Voorbeeld 
 
 
 
 

Stel: 

VBO BVBA is kleine onderneming in de bouwsector
die een renovatie bij BOZAR wil uitvoeren. BOZAR is
overheidsentiteit die overheidsopdracht uitschrijft. 

Om te kunnen deelnemen aan overheidsopdracht
heeft VBO BVBA statuut ERKENDE AANNEMER 
nodig. 

Vandaag: veel papierwerk 

Toekomst: snel en efficiënt dankzij betere e-
instrumenten en betere gegevensuitwisseling 
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Voorbeeld 
 
 
 

 
Erkenning van aannemers: procedure 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Welke acties moeten
daarvoor ondernomen 
worden? 

 
 
 
 
 
 

La FEB a identifié avec ses fédérations 10 points
d’actions cruciaux dans les domaines suivants: 

 
• Infrastructuur en e-instrumenten 

• Digitale competenties en een soepelere
arbeidsorganisatie 

• Digitalisering van de overheid (e-gov 2.0) 

• Gunstig wetgevend kader 
 
 

 

http://prezi.com/0iytmryahjiy/?utm_campaign=share&amp;utm_medium=copy&amp;rc=ex0share
http://prezi.com/zojhz1kxez_h/?utm_campaign=share&amp;utm_medium=copy&amp;rc=ex0share
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3. Welke acties moeten
daarvoor ondernomen 
worden? 

1.Ultrasnelle 
Netwerken 

10.Cybersecurity 

E- instrumenten 
2. eID+Mobile ID 
3. Mailbox 
4. Rechtszeker

kader 

Digital 

9. Tech-neutrale 
wetten 

Economy 
5. e-ducatie 

e-gov 2.0 
7. Digitalisering
overheidsdiensten 
8. Alle interacties 
overheid-bedrijven
“digital by default” 

6. e-commerce 

19 

Ultrasnelle netwerken 
Réseaux ultrarapides 

 
 
 
 
 

1.   Zorg voor een gunstig investeringsklimaat in de
telecomsector om tegen 2020 te komen tot ultrasnelle
netwerken van de volgende generatie (1Gb/sec) in het
hele land, en een state-of-the-art 4G en 5G mobiele
infrastructuur. 

1.   Créez un climat d’investissement favorable pour le 
secteur des télécoms avec pour objectif d’atteindre la 
vitesse des réseaux d'accès de nouvelle génération de 
(1Gb/sec) d'ici 2020 pour les connexions Internet fixes
dans tout le pays, et un accès optimal à l’infrastructure 
mobile de pointe (4G et 5G). 
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Betere e-instrumenten (1) 
Meilleurs e-instruments (1) 

 
 
 
 
 
 

2.   Maak eID en elektronische handtekening zo snel mogelijk
beschikbaar op mobiele toestellen (Mobile ID & 
Signature) via gebruiksvriendelijke apps. 

2. Rendez l’eID et la signature électronique disponibles aussi 
vite que possible sur les appareils mobiles (ID & Signature
Mobile) via des applications faciles à utiliser. 

 
 
 
 
 
 

 

Betere e-instrumenten (2) 
Meilleurs e-instruments (2) 

 
 
 
 
 

3.   Voorzie voor alle bedrijven een officieel e-mailadres (vrij 
te kiezen of anders mail@ondernemingsnummer.be) en 
mailbox waarop zij met zekerheid kunnen worden 
aangesproken. 

3.   Mettez à disposition pour toutes les entreprises une
adresse e-mail officielle (au choix ou  
mail@numéroentreprise.be) et une boîte e-mail via 
laquelle ils peuvent être contactés avec certitude. 
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Betere e-instrumenten (3) 
Meilleurs e-instruments (3) 

 
 
 
 
 

4.   Maak een eenvoudig en rechtszeker kader voor
elektronische handtekening, elektronische aangetekende
zendingen, elektronische facturatie en elektronische
archivering dat geen disproportionele eisen stelt t.o.v. de 
papieren weg. 

4.   Créez un cadre simple et juridiquement sûr pour les 
signatures électroniques, les courriers recommandés 
électroniques, la facturation électronique et l’archivage 
électronique, qui ne requiert pas d’exigences 
supplémentaires par rapport à l’option papier. 

 
 
 

 

Versterken van e-ducatie 
Renforcer l’e-ducation 

 
 
 
 
 

5.   Investeer in meer op digitale technologieën gericht
onderwijs, in meer technologische bachelor- en
masteropleidingen en laat studenten vroeg kennis maken
met technologische bedrijven en jobs. 

5.   Investissez dans un enseignement davantage ciblé sur les
technologies numériques, dans un plus grand nombre de
Bachelors et Masters orientés vers les technologies, et
familiarisez plus tôt les élèves avec les entreprises et les 
emplois technologiques. 
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Bevorderen e-commerce 
Promouvoir l’e-commerce 

 
 
 
 
 

6.   Creëer een gunstig kader voor e-commerce-activiteiten
door soepeler arbeidstijdregelingen en het wegwerken 
van oneerlijke concurrentie in vergelijking met
buitenlandse spelers. 

6.   Créez un environnement favorable aux activités d’e- 
commerce grâce à une législation du travail plus flexible
et l’élimination de la concurrence déloyale par rapport
aux concurrents étrangers. 

 
 
 
 

 

Evolueren naar e-gov 2.0 (1) 
Evoluer vers e-gov 2.0 (1) 

 
 
 
 
 
 

7. Verbeter de gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten zodat 
gegevens bij bedrijven maar één keer moeten worden opgevraagd 
(only once). Bouw daartoe de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) 
uit tot unieke authentieke bron van alle ondernemingsgegevens en 
ontwikkel een elektronisch consulteerbare databank van bestuurders 
en gemandateerden. 

7. Améliorez l’échange de données entre administrations publiques afin 
qu’elles ne soient demandées qu’une seule fois aux entreprises (only 
once). Faites de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) l’unique 
source authentique officielle pour toutes les données d'entreprise, et 
mettez sur pied une base de données pour les mandats et délégations. 
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Evolueren naar e-gov 2.0 (2) 
Evoluer vers e-gov 2.0 (2) 

 
 
 
 
 

8.   Maak alle interacties tussen bedrijven en overheid 
digitaal mogelijk tegen 2020. Maak op korte termijn alvast
werk van een eenvoudig, interoperabel en verplicht
systeem van elektronische facturatie aan de overheid. 

8.   Numérisez toutes les interactions entre les entreprises et
les pouvoirs publics à l’horizon 2020. A court terme,
mettez à disposition un système de facturation 
électronique aux services publics qui soit simple,
interopérable et obligatoire. 

 
 
 

 

Maak tech-neutrale wetten 
Faire des lois tech-neutres 

 
 
 
 
 

9.   Maak wetten en regels (o.a. arbeidsrecht,
vennootschapsrecht, strafrecht en procesrecht) 
technologie-neutraal. 

9.  Adaptez la réglementation (e.a. droit du travail, droit des 
sociétés, droit pénal et droit judiciaire) afin qu‘elle soit
formulée de manière technologiquement neutre. 

 
 
 
 
 

 
 



Digitale agenda-Aanbevelingen 22 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Versterk de cyberveiligheid en strijd
tegen de betaalfraude 
Renforcer la cybersécurité et lutter 
contre la fraude 

10. Versterk de inspanningen inzake cyber security door een 
snelle operationalisering van het Centrum voor 
Cybersecurity België, en kies voor een goed gecoördinerde
aanpak met betrokkenheid van de privé-sector en andere 
stakeholders. 

10. Renforcez les efforts en matière de cybersécurité via 
l'opérationnalisation rapide du Centre pour la
CybersécuritéBelgique, et choisissez une approche
coordonnée impliquant la collaboration du secteur privé et
des autres parties prenantes. 

 
 
 

 

Raming impact voorgestelde 
digitaliseringsmaatregelen tegen 2020 

Coût des procédures % d'économie encore 
possible par une 
numérisation totale 
(estimation FEB) 

Economie 
possible 
(en mios €) 

Emploi et sécurité 
sociale Fiscalité 

Environnement 

Permis divers, 
marchés publics, 
statuts & 
mandataires, 
recommandés et 
autres * 

administratives 
(mios€) (Source: 
Bureau Fédéral du
Plan) 

1 887,84 € 5,00% 94,39 € 

2 826,63 € 

410,40 € 

410,40 € 

10,00% 

33,00% 

33,00% 

282,66 € 

135,43 € 

135,43 € 

Totale administratieve lasten      Facturatie aan de overheid in 
verbonden aan huidig niveau       % van de totale facturatie 
van papieren facturatie i.p.v.       door de bedrijven (Bron: 

Facturation 
électronique au 
services publiques 

TOTAL 

elektronische facturatie (in mio  INR) 
€) (Bron: DAV) 

2 217,60 € 3,82% 84,78 € 

732,70 € 

* Hypothèse: toutes ces catégories ensemble sont aussi importantes que les charges liées à 
l'environnement (la plus petite catégorie de l'étude BFP) 

30 
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Briefing nota rond  
DIGITAL ECONOMY 

 

 

Actiepunt 1. Ontwikkeling richting ultrasnelle netwerken bevorderen 

1. Zorg voor een gunstig investerings- en concurrentieel klimaat waarin de telecomsector blijft 

investeren in ultrasnelle netwerken van de volgende generatie 

2. Zorg ervoor dat tegen 2020 een netwerksnelheid van 1 Gb/sec voor vaste internetverbindingen 

in het hele land wordt gerealiseerd 

3. Zorg voor een optimale toegang tot state-of-the-art mobiele infrastructuur (4G en 5G). 

Probleemstelling 

Context 

De kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur is één van de belangrijkste criteria waar potentiële 

investeerders naar kijken om uit te maken waar ze gaan investeren1. Om de digitale ontwikkelingen 

en het potentieel van de ICT-/internettoepassingen te benutten, moeten het vaste en mobiele netwerk 

performant zijn. Zowel de bedrijven als de consumenten moeten kunnen gebruik maken van een snel, 

kwaliteitsvol en gebruiksvriendelijk netwerk. 

België was een van de eerste landen met een performant vast internetnetwerk en heeft een van de 

hoogste graden van dekking met vast breedband internet in Europa. 

Huidige toestand 

De ontwikkeling van de telecommunicatienetwerken neemt een hoge 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 gaandeweg meer bandbreedte, vandaar dat het noodzakelijk is dat de netwerken voortdurend 

evolueren en almaar performanter worden. 

Gezien de snelheid van de evolutie zouden de criteria inzake breedband (>30Mbps) en ultrasnel 

breedband (>100Mbps) die zijn opgesteld door de Europese Commissie wel eens snel naar boven toe 

kunnen herzien worden. Er moet worden gestreefd naar de uitrol van Next Generation Networks (bv. 

glasvezel) en naar een connectiviteit tegen 1GBit/sec. 

België bekleedt wel een goede plaats wat de dekking door de vaste internetnetwerken betreft, 

maar de toegang tot het mobiele netwerk blijft nog laag (48%)2, net als de dekking van het 

ultrasnelle breedband netwerk. Een gebrek aan permanent investeringen in al deze infrastructuren 

zou deze snel verouderd maken. 

Wat het investeringsklimaat betreft, zijn er gemeentelijke belastingen op telecommunicatie- 

infrastructuur zoals antennes en masten, die de vandaag noodzakelijke investeringen blokkeren. 

Bovendien duurt het in het Brusselse gewest gemiddeld 400 dagen om de vergunningen te verkrijgen 

die noodzakelijk zijn voor de installatie van een antennesite voor mobiele telecommunicatie. 

 
 

 
 

1 Barometer van de Belgische Attractiviteit 2013, EY 2013 
2 The Belgian Telecom Landscape, Arthur D Little study 2015 
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Details en impact 
 
 

Het is hoog tijd om de investeringen in de infrastructuur van de volgende generatie (NGA) aan te 

moedigen, zodat we de voorsprong die we op dit vlak hebben, niet verliezen. 

De overheid moet streven naar een investeringsvriendelijk klimaat en moet anticiperen op de evolutie 

van de connectiviteitsbehoeften. De installatie van NGA-netwerken moet absoluut gestimuleerd 

worden en de demarches voor de administratieve stappen van de infrastructuur dienen 

vereenvoudigd te worden. 

Volgende zaken zijn daarvoor nodig: 

 De noodzakelijke regelgevende en politieke initiatieven moeten worden genomen om ervoor te 

zorgen dat zowel de wegenwerken als de bouwprojecten en vastgoedrenovaties ‘high speed ready’ 

zijn. Daartoe is het ook noodzakelijk een evolutieve inventaris van alle passieve infrastructuur (wegen, 

tunnels, rioleringsnetten, enz.) op te maken om ze ter beschikking te kunnen stellen voor de netwerken 

van de nieuwe generatie. 

 Een betere samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. 

 Een vermindering van de lasten en belastingen met betrekking tot de uitrol van het netwerk (bv.: 

gemeentelijke belastingen op telecommunicatie-infrastructuur zoals antennes en masten). Deze wegen 

op de sector en blokkeren de investeringen die vandaag noodzakelijk zijn. 

 De vereenvoudiging van de administratieve stappen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van 

de infrastructuur, die vandaag veel te ingewikkeld zijn en te lang duren. In het Brusselse gewest duurt 

het bijvoorbeeld gemiddeld 400 dagen om de vergunningen te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de 

installatie van een antennesite voor mobiele telecommunicatie. En er bestaat geen regeling van 

stedenbouwkundige vrijstellingen voor kleinere werken aan vaste en/of mobiele infrastructuur. 

 Zorgen voor een “level playing field” tussen alle actoren van de sector op het vlak van fiscaliteit en 

regulering, zodat een evenwichtige en levendige concurrentie gegarandeerd is. 

 Financiële steun van de overheid voor de uitrol van NGA-netwerken in gebieden waar er voor 

commerciële exploitanten geen prikkel is om te investeren. 

 

 

Contact 

Edward Roosens, Chief Economist Competentiecentrum Economie en Conjunctuur 

er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

Morgane Haid, Attaché, Competentiecentrum Economie en Conjunctuur 
mha@vbo-feb.be 

T +32 2 515 08 48 
 
 

 
Het Verbond van Belgische ondernemingen is de woordvoerder van meer dan 50 sectorale 
bedrijfsfederaties die in totaal meer dan 50.000 ondernemingen vertegenwoordigen, waarvan 42.000 
KMO’s. Het VBO verdedigt de belangen van deze ondernemingen op federaal, Europees en 
internationaal niveau. Het VBO is dan ook representatief voor 80% van de tewerkstelling in de 
privésector. 

 

VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel - T 02 515 08 11 - www.vbo.be - Twitter : @VBOFEB

mailto:er@vbo-feb.be
mailto:er@vbo-feb.be
mailto:mha@vbo-feb.be
http://www.vbo.be/
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Briefing nota rond 

DIGITAL ECONOMY 

 

 

Actiepunt 2. Betere e-instrumenten (1): eID en elektronische handtekening 

1. Vergemakkelijk de elektronische identificatie en elektronische handtekening 

2. Maak deze zo snel mogelijk beschikbaar op mobiele toestellen (smartphones, tablets, wearables, 
…) via gebruiksvriendelijke apps (mobile ID) 

3. Verhoog de toegankelijkheid tot en de interactiviteit met overheidsdiensten via nieuwe mobiele 
toepassingen 

Probleemstelling 

Context 

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), die ook certificaten bevat 

om een gekwalificeerde elektronische handtekening te kunnen plaatsen. Daarnaast is er een 

toepassing ontwikkeld (de signing box) waarmee het mogelijk is om documenten te voorzien van 

zo’n gekwalificeerde elektronische handtekening 

In het voorbije decennium zijn een heel aantal toepassingen ontstaan die eID gebruiken om 

digitale interacties mogelijk te maken (elektronische belastingaangifte, adres wijzigen, 

loopbaangegevens raadplegen i.k.v. pensioen, aangifte diefstal of vandalisme, bedrijfsgegevens 

opvragen, NMBS-treinticket, e-health, …). 

Huidige toestand 

Maar het gebruik van de eID stagneert, en de door de overheid aangeboden toepassing voor 

het plaatsen van elektronische handtekeningen kent weinig succes omdat: 

 het eerste digitale gebruik van de eID moeilijk blijft voor veel burgers: 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, … 

 de eID niet kan interageren met de meeste van de mobiele toestellen die standaard geen 

USB-aansluiting hebben. 

 de eID (om privcay-redenen) geen mogelijkheden bevat voor gegevensuitwisseling met 

nabijgelegen toestellen (Near Field Communication) wat haar moeilijk bruikbaar maakt voor 

meer geavanceerde toepassingen in bvb. openbaar vervoer (abonnementen) of ticketing. 

 nog maar weinig nieuwe toepassingen of apps worden ontwikkeld die gebruik maken 

van eID. 

Het is ook complex om de Signing Box van de overheid te vinden en vlot te gebruiken, o.a. door 

de vele moeilijkheden die opduiken m.b.t. het al dan niet herkennen van 

handtekeningscertificaten en timestamp-gegevens. 
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Bovendien, sommige overheidsdiensten betwisten ook nog steeds de gelijkwaardigheid van de 

elektronische met de handgeschreven handtekening. 
 

Details en impact 
 

De beschikbaarheid van een gemakkelijk en veilig instrumentarium voor digitale identificatie en 

authentificatie blijft een cruciale bouwsteen voor de ontwikkeling van de digitale economie in ons 

land. 

Naast het huidige instrument, de eID, dienen op korte termijn echter ook mogelijkheden te 

worden voorzien voor digitale identificatie via mobiele toestellen (tablets, smartphones, …), de 

zogenaamde mobiele of gedeconnecteerde ID. 

De overheid kan hier zelf oplossingen aanreiken, maar haar eerste taak bestaat erin om een 

eenvoudig en rechtszeker kader te voorzien dat toelaat dat dergelijke technologieën zich ook 

vanuit de privé-sector kunnen ontwikkelen (bv. “mobile ID” en “mobile signature”). 

Impact 

Eens instrumenten voor identificatie en authentificatie op die wijze en via ondersteunende apps 

ook beschikbaar worden voor tablets en smartphones, ontstaan een hele resem nieuwe 

mogelijkheden voor de digitalisering van bedrijven en de overheid: 

 makkelijke identificatie als gemachtigd persoon binnen een bedrijf om elektronische 

aangetekende zendingen op naam van het bedrijf te kunnen open. 

 snelle en makkelijke melding van aanwezigheden (met zekerheid over ID en locatie via GPS- 

functie van smartphones) in bepaalde sectoren die geconfronteerd worden met deloyale 

concurrentie. 

 abonnementen voor openbaar vervoer die digitaal kunnen worden aangekocht (met ID-check voor 

de toe te passen voordeeltarieven) en digitaal en snel kunnen worden gecontroleerd met de NFC- 

technologie van GSM of tablet. 

 e-tickets voor voetbalwedstrijden (met ID-controle voor de check op stadionverboden) en 

popconcerten (met ID-controle voor de beteugeling van de zwarte doorverkoopmarkt) kunnen 

worden gecontroleerd vanaf de smartphone met NFC-technologie. 
 

 

 

Contact 

Edward Roosens, Executive Manager & Chief Economist Competentiecentrum Economie & Conjunctuur 
er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

mailto:er@vbo-feb.be
mailto:er@vbo-feb.be
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Briefing nota rond 

DIGITAL ECONOMY 

 

 

Actiepunt 3. Betere e-instrumenten (2): Officieel e-mailadres en mailbox 

1. Voorzie voor alle bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen een officieel e-mailadres (vrij te 

kiezen of anders mail@ondernemingsnummer.be) 

2. en een officieel elektronische mailbox waarop zij met zekerheid kunnen worden aangesproken 

voor elektronische aangetekende zendingen of facturen. 

Probleemstelling 

Context 

Eén van de struikelblokken voor een verdere digitalisering van de interacties tussen bedrijven, burgers 

en overheid, is het ontbreken van “officiële” elektronische adressen en mailboxen waarop een   

burger, bedrijf of overheidsdienst met zekerheid kan worden bereikt of aangesproken. 

Vooral voor interacties die meer conflictueel van aard (kunnen) zijn (facturen, ingebrekestellingen, 

dagvaardingen, klachten, ontslagbrieven, …) of voor interacties waarbij de datum van lezing of 

aanvaarding bepaalde termijnen doet lopen, wordt om die reden op vandaag nog bijna uitsluitend 

gewerkt met papieren documenten (al dan niet aangetekend verzonden). 

Huidige toestand 

Sinds eind 2012 bestaat er in de openbare instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) al een 

officiële elektronische brievenbus voor natuurlijke personen, eBox geheten. 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 ook een 

e-mailadres door te geven naar waar die officiële documenten van de SZ-instellingen dienen te 

worden doorgestuurd. Het is de bedoeling dat deze eBox en het doorgegeven officiële e-mailadres in 

de toekomst ook zal worden gebruikt als officiële brievenbus voor alle communicaties van de overheid 

met de burgers-natuurlijke personen. 

Voor rechtspersonen bestaat er op vandaag nog geen officiële elektronische brievenbus of e- 

mailadres. In het regeerakkoord is wel opgenomen dat ondernemingen een mailadres zullen moeten 

doorgeven dat als officieel emailadres zal gelden en dat wettelijk dezelfde waarde zal hebben als het 

fysieke adres van de maatschappelijke zetel. 

Details en impact 

 

Voor de versterking van de digitale economie in ons land is het van groot belang dat ook de 

ondernemingen zo snel mogelijk kunnen beschikken over een officieel e-mailadres en een officiële 

brievenbus, niet alleen voor communicatie met de overheid, maar ook voor digitale interacties met 

andere bedrijven en gezinnen. 

mailto:mail@ondernemingsnummer.be
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De elektronische brievenbus voor de bedrijven kan gemodelleerd worden naar de eBox in de Sociale 

Zekerheid, maar ook andere toepassingen uit de private sector (met meer geavanceerde 

mogelijkheden inzake elektronische archivering en/of elektronische tijdstempel) moeten daartoe 

gebruikt kunnen worden. 

Bedrijven moeten de mogelijkheid hebben om hun officiële emailadres zelf te kiezen. Dit moet worden 

bewaard in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) die voor dit gegeven zal fungeren als 

authentieke bron. Het moet voor de gemandateerde(n) van die onderneming mogelijk zijn om dit 

officiële e-mailadres zelf gratis en digitaal te wijzigen in KBO. 

Het officiële emailadres in KBO kan door de overheid, andere bedrijven en gezinnen dan steeds 

gebruikt worden om de onderneming officieel aan te schrijven via digitale weg. Dit principe zal ook 

wettelijk moeten worden verankerd. 

Zolang ondernemingen zelf geen keuze hebben gemaakt rond hun officiële e-mailadres zou volgend 

eenvoudig en uniek adres kunnen worden gebruikt: mail@ondernemingsnummer.be, en zou er een 

standaard elektronische brievenbus moeten worden voorzien die door de gemandateerde(n) van de 

onderneming snel en eenvoudig kan worden geconsulteerd. 

Impact 

Door te zorgen dat er officiële elektronische adressen en elektronische brievenbussen bestaan voor 

zowel natuurlijke personen, rechtspersonen als overheidsdiensten, zouden heel wat interacties en 

transacties in de samenleving nog veel efficiënter kunnen worden gemaakt, bvb: 

 De papieren aangetekende zending (met alle bijhorende rompslomp) zou voor burgers en 

bedrijven kunnen vervangen worden door elektronische aangetekende zendingen (inclusief 

officiële ontvangstmelding en betrouwbare elektronische tijdstempel) 

 Facturen zouden op eenvoudige en rechtszekere wijze kunnen worden bezorgd aan de bedrijven, 

burgers en overheidsdiensten en makkelijk en rechtszeker kunnen worden gearchiveerd 

(belangrijk voor de BTW-administratie) 

 Arbeidsovereenkomsten, het arbeidsreglement en zijn aanpassingen, polissen van groeps- en 

hospitalisatieverzekeringen zouden makkelijk en rechtszeker aan werknemers kunnen worden 

bezorgd 

 Banken en verzekeringsmaatschappijen zouden hun contracten m.b.t. financiële producten, en 

hun brand-, auto-en aansprakelijkheidsverzekeringspolissen makkelijk en rechtszeker kunnen 

bezorgen aan de betrokken burgers en bedrijven. 
 

 

 

 

Contact 

Edward Roosens, Executive Manager & Chief Economist Competentiecentrum Economie & Conjunctuur 
er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

mailto:mail@ondernemingsnummer.be
mailto:er@vbo-feb.be
mailto:er@vbo-feb.be
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Briefing nota rond 

DIGITAL ECONOMY 

 

 

Actiepunt 4. Betere e-instrumenten (3): Eenvoudig en rechtszeker kader voor 

alle instrumenten 

1. Maak een eenvoudig en rechtszeker kader voor elektronische handtekening, elektronische 

aangetekende zendingen, elektronische facturatie en elektronische archivering 

2. waarbij de elektronische variant geen bijkomende administratieve eisen stelt t.o.v. de papieren weg 

(ook niet in BTW-circulaires) 

3. en bedrijven een vrije keuze laat in de methodes die zij aanwenden. 

Probleemstelling 

Context 

Vanaf 1 juli 2016 zullen de bepalingen van verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende 

elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt, die 

richtlijn 1999/93/EG met betrekking tot de elektronische handtekening intrekt, in werking treden. Deze 

verordening wijst erop dat het rechtsgevolg van een elektronische handtekening en de toelaatbaarheid 

ervan als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures niet mogen worden ontkend louter op grond van het feit 

dat dit document elektronisch is. 

Deze verordening: 

1. stelt enerzijds de voorwaarden vast waaronder lidstaten elektronische identificatiemiddelen van 

natuurlijke personen en rechtspersonen erkennen die onder een aangemeld stelsel voor elektronische 

identificatie van een andere lidstaat vallen; 

2. stelt anderzijds regels vast voor vertrouwensdiensten, met name voor elektronische transacties. 

3. Ten slotte stelt ze een juridisch kader vast voor elektronische handtekeningen, elektronische zegels, 

elektronische tijdstempels, elektronische documenten, diensten voor elektronisch aangetekende 

bezorging. 

Huidige toestand 

 Op vandaag bestaan er nog altijd vragen over de betrouwbaarheid en rechtszekerheid van 

elektronisch getekende documenten, elektronische aangetekende zendingen, elektronische facturen 

en over de wijze waarop deze betrouwbaar en rechtszeker kunnen gearchiveerd worden. 

 FOD Justitie stelt bvb. vragen bij rechtsgeldigheid van elektronisch ondertekende ePV’s omdat 

elektronische handtekeningen in het strafrecht niet expliciet zijn gelijkgesteld met handgeschreven 

handtekeningen (dit is enkel gebeurd in het burgerlijk wetboek…). 

 Voor elektronische aangetekende zendingen is er nog geen duidelijk wettelijk en technologisch 

kader o.a.door het ontbreken van een officieel elektronisch adres waarop bedrijven, burgers en 

overheidsinstellingen met zekerheid kunnen worden aangesproken. Er bestaat dan ook nog geen 

regelgevende tekst waarin staat dat een elektronische aangetekende zending met zekerheid op zo’n 

officieel emailadres kan worden bezorgd (incl. correcte tijdsstempel) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.NLD
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Details en impact 

 

 

 M.b.t. elektronische facturatie en archivering is het van groot belang dat de inhoudelijke en 

technische vormvereisten (opgelet voor zware circulaires van de BTW-administratie!) zo beperkt 

mogelijk worden gehouden en dat de overheid kiest voor een eenvoudig systeem met open 

standaarden dat makkelijk kan interageren met bestaande financiële software. De bedoeling moet 

zijn dat dit geen nieuwe kosten genereert voor de bedrijven. 

 Wat de bewijswaarde van de gearchiveerde documenten betreft, moet iedere discriminatie tussen de 

klassieke “papieren” archivering en de elektronische archivering worden opgeheven. Aan de 

wettelijke verplichtingen inzake archivering moet langs elektronische weg kunnen worden voldaan. 

 De inwerkingtreding op 1 juli 2016 van de nieuwe Europese Verordening m.b.t. elektronische 

identificatie en vertrouwensdiensten dient goed te worden voorbereid met de spelers op het terrein 

zodat een rechtszeker en vertrouwenwekkend klimaat ontstaat dat ruimte laat voor zowel generieke 

overheidstoepassingen als meer specifieke bedrijfstoepassingen. 
 

 

 

 

Contact 

Edward Roosens, Executive Manager & Chief Economist Competentiecentrum Economie & Conjunctuur 
er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

Nathalie Ragheno, Eerste Adviseur Competentiecentrum Recht & Onderneming 

nr@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 52 

mailto:er@vbo-feb.be
mailto:er@vbo-feb.be
mailto:nr@vbo-feb.be
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Actiepunt 5. Versterken van e-onderwijs 

1. Investeer in onderwijs (lager, middelbaar en hoger) met meer technologische ondersteuning en 

meer gerichtheid op e-technologieën, 

2. Investeer in een groter aanbod van Bachelors en Masters gericht op de technologieën van de 

toekomst 

3. Maak studenten vroeger vertrouwd met technologische bedrijven en jobs (bv. via alternerend 

leren-werken). 

Probleemstelling 

Context 

Eind 2012 waren in België 160.000 personen actief in de ICT-sector. Alles wijst erop dat dit aantal de 

komende jaren alleen maar zal toenemen. De vereiste competenties evolueren snel, op het tempo 

van de technologieën zelf. Die nieuwe competenties worden niet enkel gezocht in “zuivere” ICT- 

profielen. Ook in tal van andere beroepen moeten werknemers op het vlak van ICT heel wat in hun 

mars hebben. Zo moeten ze goed kunnen omgaan met nieuwe informatica- en technologische 

systemen, nieuwe gegevens kunnen analyseren, kennis hebben van e-marketing, de sociale media, 

e-commerce enz. Er moet worden gestreefd naar een goede match tussen wat (toekomstige) 

werknemers kunnen en wat de arbeidsmarkt nodig heeft. 

Huidige situatie 

In België is de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt onvoldoende sterk. De ondernemingen hebben 

moeite om gekwalificeerd technologisch personeel te vinden. In 2014 ervoer 37,7% van de 

ondernemingen met gespecialiseerde ICT-profielen moeilijkheden om geschikte kandidaten te 

vinden.1 AGORIA meldde eind 2012 liefst 11.700 vacatures in deze sector (waarvan 3000 à 4000 in 

Brussel en in Wallonië). Slechts 16,9% van de afgestudeerden hoger onderwijs in België doet dat in 

een STEM-richting (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dat is veel minder dan in 

Duitsland en in Finland (29,31% en 27,6%), en ook minder dan in Spanje en in Frankrijk (25,4% en 

23,4%). 

Niet enkel de ICT-sector kampt met dit probleem. Ook andere sectoren worden geconfronteerd met 

een gebrek aan gekwalificeerde profielen. Opleidingen die klaarstomen voor de nieuwe beroepen die 

het licht hebben gezien in het kielzog van de digitale revolutie, zijn dun bezaaid. Gediplomeerden met 

een gespecialiseerd profiel in e-commerce, cybersecurity, web analytics, community management of 

digital technology zijn nog erg zeldzaam, hoewel ze erg gegeerd zijn in het bedrijfsleven van vandaag. 

Bovendien wordt het alternerend leren in België weinig toegepast: slechts 3% van de leerlingen in het 

secundair beroepsonderwijs tegenover bijna 50% in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en 

 
 
 
 

 

1 Europese Commissie, Digital Economy and Society Index (DESI) 2015 
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Zwitserland2. Proefprojecten tonen nochtans aan dat een goede samenwerking tussen bedrijfsleven 

en onderwijs succesvol is en een win-win betekent voor alle actoren. 

 
 

 

Details en impact 

 

 
De federatie van de technologische industrie, Agoria, heeft reeds een reeks initiatieven ondernomen 

om jongeren te sensibiliseren en warm te maken voor de ICT-sector. Het is ook cruciaal om de ICT- 

skills te versterken op alle studie- en opleidingsniveaus. Dit kan concreet gebeuren via volgende 

acties: 

 Sensibiliseer jongeren voor ICT-beroepen en nieuwe beroepsmogelijkheden in het digitale 

domein: er is nood aan een ambitieus plan zoals in Nederland met het zogenaamde “Platform 

Bèta Techniek”. Dat kan ertoe bijdragen dat jongeren bij hun studiekeuze uitgaan van hun aanleg 

en interesses, maar ook rekening houden met de competenties en domeinen die gegeerd zijn op 

de arbeidsmarkt. 

 Gebruik nieuwe technologie- en communicatietools in het onderwijs, in combinatie met meer 

multidisciplinair werk. Voer competentiebenchmarks op het vlak van informatica invoeren in in het 

onderwijs. 

 Start een strategisch denkoefening op over de klas van de toekomst, die meer de vinger aan 

de pols houdt bij de technologische evoluties en een beter leerproces mogelijk maakt. Een 

voorbeeld van deze nieuwe manier om onderwijs in te richten, als model voor deze denkoefening, 

is de “Future Classroom Lab”, die in Brussel werd ontwikkeld door European SchoolNet3. 

 Vereenvoudig het proces van erkenning van diploma’s van ICT-professionals uit niet-EU- 

landen om het tekort in deze sector op te vangen. 

 Breid het systeem van alternerend leren uit en stimuleer de samenwerking tussen onderwijs en 

bedrijfsleven. 
 

 

 

 

Contact 

Edward Roosens, Chief Economist Competentiecentrum Economie en Conjunctuur 

er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

Morgane Haid, Attaché Competentiecentrum Economie & Conjunctuur 
mha@vbo-feb.be 

T +32 2 515 08 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Education at a Glance 2013: OECD Indicators, p. 271. 
3 http://fcl.eun.org/about 

mailto:er@vbo-feb.be
mailto:er@vbo-feb.be
mailto:mha@vbo-feb.be
mailto:mha@vbo-feb.be
http://fcl.eun.org/about
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Briefing nota rond 

DIGITAL ECONOMY 

 

 

Actiepunt 6. E-commerce bevorderen 

1. Soepelere arbeidstijdregelingen mogelijk maken (nachtarbeid, weekendwerk) 

2. De loonkosten verlagen 

3. Oneerlijke concurrentie inzake BTW, accijnzen en milieubelastingen en –verplichtingen 

wegwerken. 

Probleemstelling 

Context 

Onze ondernemingen kampen met een dubbele handicap: buitensporige loonkosten en een te rigide 

arbeidsorganisatie. In een context van digitale economie wordt deze rigiditeit vooral ervaren in het 

verbod op nachtarbeid, dat verhindert dat in België logistieke activiteiten tot ontwikkeling komen die 

verband houden met e-commerce en helpdesk. 

Aangezien deze activiteiten, die een antwoord zijn op een behoefte bij de consument, op afstand 

kunnen worden uitgeoefend, kunnen ze worden uitgevoerd vanuit het buitenland, als de voorwaarden 

daar gunstiger zijn. In 2014 vloeide volgens Comeos maar liefst 42% van de online-uitgaven van 

Belgen naar het buitenland, hetzij naar buitenlandse webshops, hetzij naar Belgische handelaars die 

voortaan vanuit het buitenland opereren. 

De rigiditeit van ons arbeidsrecht is zichtbaar in alle domeinen van de arbeidsorganisatie. Uit een 

vergelijking met onze buurlanden en de andere landen van de EU-15 komt zeer duidelijk naar voren 

dat de mogelijkheden inzake een flexibele arbeidsorganisatie, bij ons veel minder ontwikkeld zijn en 

gebruikt worden. 

Bovendien doen zich bij e-commerce in de praktijk diverse problemen voor die hun oorsprong vinden 

in de Belgische wet- en regelgeving. 

 

 
Huidige situatie 

 In België is nachtarbeid (arbeid tussen 20.00 u en 06.00 u) in principe verboden. Er bestaan 

afwijkingsmogelijkheden, maar die volstaan niet en zijn moeilijk uitvoerbaar (complexiteit van de 

procedures). 

 De directe (kosten van overuren, weekendwerk, …) en indirecte kosten (de prijs van de 

vakbonden om de maatregel mee te ondertekenen) om deze maatregelen in te voeren en 

daadwerkelijk in te zetten, zijn vaak te hoog. 

 Daar komt bovenop dat de loonkosten voor de normale werkuren bij ons 15 à 20% hoger liggen 

dan in de buurlanden 

 België legt ook meer verplichtingen op dan onze buitenlandse concurrenten wat betreft 

productveiligheid (bijvoorbeeld de verplichting om de SAR-waarde van een gsm-toestel te 

vermelden − enkel Belgische handelaars moeten dit doen) 
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 Het BTW-tarief is in België 4 procentpunt hoger dan in Luxemburg en 2 procentpunt hoger dan 

in Duitsland. Er wordt op geen enkele manier gecontroleerd of het correcte tarief (dat 

overeenkomt met het tarief van het land van de consument) wel wordt toegepast bij 

buitenlandse aankopen en of de milieutaksen en accijnzen wel worden geïnd. 

 De milieutaksen en –verplichtingen zijn te duur en administratief te zwaar. 
 
 

 
 

 

Details en impact 

 

 

 Noodzaak om “nachtarbeid” definiëren als arbeid die verricht wordt tussen middernacht en 5u ’s 

ochtends. 

 Opheffen van het verbod op nachtarbeid voor nieuwe activiteiten die verband houden met de 

nieuwe technologieën (in het bijzonder: e-commerce en technische ondersteuning op afstand 

(helpdesk). De bij de begrotingscontrole voorziene maatregelen zijn alvast een stap in de goede 

richting. Het VBO hoopt dat de vakbonden zich constructief opstellen in het sociale sociaal 

overleg daaromtrent. 

 Aanpassen van de Belgische wet- en regelgeving om oneerlijke concurrentie te vermijden. 
 

 

 
 

Contact 

Edward Roosens, Chief Economist Competentiecentrum Economie en Conjunctuur 

er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

Marie-Noëlle Vanderhoven, Adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid 
mnv@vbo-feb.be 

T +32 2 515 08 65 

mailto:er@vbo-feb.be
mailto:er@vbo-feb.be
mailto:mnv@vbo-feb.be
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Briefing nota rond 

DIGITAL ECONOMY 

 

 

Actiepunt 7. Evolueren naar e-gov 2.0: Interne werking digitaliseren en “Only 

Once” eindelijk realiseren via een betere gegevensuitwisseling 

1. Geef als overheid het goede voorbeeld en investeer in de digitalisering van de interne werking 

(justitie, kadaster, eHR), 

2. Betrek daarbij zowel publieke als private ICT-leveranciers en realiseer een “level playing field” 

tussen deze spelers. 

3. Zorg voor een nog betere gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten zodat gegevens 

slecht één keer bij bedrijven moeten worden opgevraagd (Only once). 

4. Bouw daartoe de KBO uit tot unieke, authentieke bron van alle ondernemingsgegevens 

(inclusief een databank met mandaten en delegaties). 

Probleemstelling 

Context 

Een gestructureerd beleid rond e-government bestaat in België al sinds 1990 (oprichting Kruispuntbank 

Sociale Zekerheid (KSZ) voor de sociale zekerheidsinstellingen) en werd nog verder geconcretiseerd met 

de oprichting van Fedict (dienstenintegrator voor de federale overheidsdiensten) in 2001. 
 

In de sociale zekerheidsinstellingen en in de fiscaliteit bestaan vandaag al heel wat succesvolle e-gov- 

initiatieven die maken dat de gegevensstromen tussen burgers, bedrijven en overheid er in heel hoge mate 

gedigitaliseerd zijn. In die sectoren bestaat er ook veel gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten 

onderling zodat burgers en bedrijven gegevens maar één keer moeten aanleveren. 
 

Om die gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten te bevorderen en optimaal te laten verlopen staan 

ook een heel aantal instrumenten (zie hoger o.a. eID en elektronische handtekening) en 

infrastructuurcomponenten ter beschikking zoals een federale authentificatiedienst (FAS), een beveiligd 

netwerk voor gegevenstransport (Fedman), en een centrale verdeelbus voor gegevensuitwisseling (FSB). 

 

Huidige toestand 

Ondanks al deze beschikbare instrumenten en infrastructuur is de concrete vooruitgang inzake e-gov in de 

voorbije jaren eerder beperkt gebleven. Dit is enerzijds het gevolg van een aantal mislukte of sterk 

vertraagde interne informatiseringsprojecten (Justitie, eHR, patrimoniumdocumentatie) en anderzijds van 

een moeizame samenwerking tussen federale overheidsdiensten onderling en a fortiori tussen 

overheidsdiensten van verschillende bevoegdheidsniveaus (Europees, federaal, regionaal, lokaal). 
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Details en Impact 

 

 
Voor het Belgische bedrijfsleven is het absoluut cruciaal dat het e-gov-beleid nieuwe belangrijke stappen 

vooruit zet op elk van volgende 4 domeinen (zie onderstaande figuur): 

1. Digitalisering van de eigen interne werking (Actiepunt 7) 

2. Digitalisering van de interacties tussen overheidsdiensten onderling (Actiepunt 7) 

3. Digitalisering van de interacties met de bedrijven (zie Actiepunt 8) 

4. Digitalisering van de interacties met de gezinnen 

 

 
 
 

Daartoe kan de overheid best een gestructureerde aanpak hanteren gebaseerd op strategische prioriteiten 

die worden vertaald in een meerjarig investeringsplan. Zelfs in tijden van budgettaire krapte (en juist om 

efficiëntiewinsten te realiseren) moet er voldoende worden geïnvesteerd in ICT. 

Bij het uitvoeren van zo’n digitaliseringsplan kan de overheid best volgende stelregels hanteren: 

 Alvorens te digitaliseren, eerst kijken of de bestaande wetten en regels en de daaruit voortvloeiende 

processen niet kunnen worden vereenvoudigd. 

 Bij het uitwerken van een digitale oplossing: vertrekken vanuit de leefwereld en de vraagstellingen van 

de gezinnen of bedrijven en niet vanuit de organisatie van de overheid zelf. 

 Gebruik maken van technologische oplossingen en standaarden die open zijn en zoveel als mogelijk 

geharmoniseerd, zodat informatiesystemen van verschillende overheidsdiensten vlot met elkaar 

kunnen communiceren. 

 Waken over de correcte toepassing van de voorwaarden voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer (rechtmatigheid, proportionaliteit, beveiliging, traceerbaarheid). 

 Streven naar synergiewinsten door maximaal gebruik te maken van infrastructuren, oplossingen en 

databanken (authentieke bronnen) die al door andere overheidsdiensten zijn uitgewerkt. 

 Systematisch gebruik maken van (verbeterde versies van) de e-instrumenten die onder de actiepunten 

2 en 3 werden besproken. 

 Streven naar unieke, eenvoudig te bereiken elektronische toegangsportalen waar de verschillende 

elektronische diensten van de overheid overzichtelijk worden samengebracht 

 Zorgen voor een goede betrokkenheid van zowel de private als de publieke ICT-spelers (overheids- 

vzw’s) en voor een level playing field (bvb. inzake BTW) tussen deze spelers. 

 
 

ADMIN A 

1 3 
Bedrijven 

2 

ADMIN B 4 
Gezinnen 

1 
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Voor de eerste twee domeinen (eigen interne werking en gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten) 

zijn volgende elementen cruciaal voor het bedrijfsleven: 

 
 Digitalisering van de interne werking van de overheidsdiensten 

 
• Digitalisering van justitie 

Een snel en correct functionerend gerechtelijk systeem is van groot belang voor het goed functioneren van 

het bedrijfsleven. Daartoe zal justitie dringend de 21e eeuw moeten worden binnengeloodst op het vlak van 

technologie. 

 
De procesvoering moet vooreerst zoveel mogelijk elektronisch worden georganiseerd: elektronische 

communicatie met de rechtszoekende partijen, elektronisch consulteerbare agenda van de zittingen, 

elektronische vonnissen in een vonnissendatabank (zie de aan de gang zijnde werkzaamheden rond de 

oprichting van Justitiële Kruispuntbank JustX en de vonnissendatabank VAJA) , elektronische follow-up van 

de stand van zaken van een gerechtelijke procedure of een klacht, …. 

 
Een cruciaal element daarbij is dat zoveel mogelijk processtukken (PV’s, inspectieverslagen, …) volledig 

elektronisch zouden moeten worden opgesteld en georganiseerd in een consulteerbare databank (zie ook 

verder hieronder “Gegevensuitwisseling tussen Federale Politie – Inspectiediensten - Justitie”). 

 
Zo’n doorgedreven vereenvoudiging en informatisering is één van de belangrijkste sleutels om de 

structurele problemen van Justitie en de gerechtelijke achterstand op termijn weg te werken. Het Plan 

Geens gaat op een aantal van deze punten alvast de goede richting uit. 

 
• Digitalisering van geografische informatie en patrimoniumdocumentatie 

Een andere belangrijke bekommernis voor de bedrijven zijn de nog vaak archaïsche procedures inzake 

eigendomsverwerving, belangrijk bij “greenfield”- en uitbreidingsinvesteringen. 

 
De administratieve procedures hierrond binnen de Directie Patrimoniumdocumentatie van FOD Financiën 

(kadaster, registratiekantoren, hypotheekkantoren) blijven momenteel nog hoofdzakelijk op papier. 

Ondanks langlopende projecten rond het digitaliseren van het volledige proces rond 

patrimoniumdocumentatie (STIPAD) en de interactie met de notarissen (eRegistation) is er op het terrein 

nog altijd maar weinig vooruitgang merkbaar. Nochtans zijn de technologische mogelijkheden m.b.t. 

geografische informatie in de voorbije decennia geëxplodeerd. 

 
Mede door deze gebrekkige informatisering bengelt België achteraan in alle rankings (o.a. Doing Business 

van de Wereldbank) m.b.t. de snelheid en de eenvoud waarmee transacties m.b.t. eigendom en vastgoed 

kunnen worden afgehandeld. Het spreekt voor zich dat dit ook een nefaste impact heeft op de snelheid 

waarmee binnen- en buitenlandse investeerders hun uitbreidingsinvesteringen kunnen realiseren. 

 
Het is dan ook 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. 

 
 Digitalisering van de interacties tussen overheidsdiensten onderling 

 
• Tussen Federale Politie - Inspectiediensten - Parketten 
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De uitwisseling van PV’s gebeurt op vandaag nog in hoge mate op papier met alle nadelen vandien  voor 

de opsporingscapaciteit en de mogelijkheden van elektronische procesvoering. Daarnaast heeft dit echter 

ook frappante nadelen voor bvb. leasingmaatschappijen die de PV’s en hun apart verstuurde 

betalingsuitnodiging telkens moeten opsturen (of inscannen en doormailen) naar de juiste bestuurder. Het 

zou veel eenvoudiger zijn voor de leasingmaatschappijen om deze via een slim elektronisch formulier te 

ontvangen zodat zij automatisch gerouteerd kunnen worden naar de bestuurder in kwestie. 

 
 

• Tussen FOD Justitie en Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) 

De verplichte neerlegging van een oprichtingsakte van een onderneming (en wijzigingen) bij de griffie van 

de Rechtbank van Koophandel, het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank Ondernemingen kan 

vandaag al full-elektronisch verlopen bij notarissen die het eDepot-systeem gebruiken. 

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 verloopt er door de manuele procedures bij FOD Justitie en beheerscel KBO 

soms heel wat tijd vooraleer deze zaken in KBO opgenomen raken, met kwaliteitsproblemen bij KBO tot 

gevolg. 

De elektronische neerlegging kan dan ook best de norm worden voor alle oprichtings- en wijzigende aktes 

van ondernemingen. Het eDepot-systeem moet daartoe toegankelijk worden gemaakt voor niet-notarissen 

(advocatenkantoren, de gemandateerden van de ondernemingen zelf) en de kost voor elektronische 

neerlegging verder verlaagd. Een finale elektronische verificatie en validatie door de griffies kan behouden 

blijven. 

Het is ook aangewezen dat KBO binnen de federale overheid de unieke authentieke bron zou worden voor 

alle oprichtingsaktes en wijzigende aktes i.p.v. het Staatsblad (van waaruit de gegevens niet gestructureerd 

raadpleegbaar en uitwisselbaar zijn). Op die manier kan een in essentie overlappende publicatieprocedure 

tussen de KBO en het Staatsblad worden vermeden en kan binnen de KBO een “authentieke” 

mandatendatabank worden opgezet (zie verder onder Actiepunt 8). 

Er moet ook worden gewerkt op het uitbreiden van de self-service-mogelijkheden voor ondernemingen om 

hun gegevens actueel te houden. Daartoe zouden zoveel mogelijk KBO-gegevens digitaal en gratis moeten 

kunnen worden aangepast. Nu zijn er nog teveel aanpassingen die verplicht en tegen betaling moeten 

gebeuren bij een (fysiek) ondernemingsloket. 

Onder die voorwaarden moet de KBO kunnen uitgroeien tot een echte motor van vereenvoudiging en 

digitalisering voor de ondernemingen. 

• Tussen de balanscentrale van de NBB en de FOD Economie 

Voor statistische doeleinden worden soms nog gegevens opgevraagd die al zijn doorgegeven via de 

Jaarrekening die is neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. 

De gegevensuitwisseling tussen de balanscentrale van de NBB en de FOD Economie dient dan ook te 

worden verbeterd zodat alle gegevens die uit de jaarrekening kunnen worden gehaald al automatisch 

worden overgemaakt aan ADSEI (het vroegere NIS) of vooraf worden ingevuld in de daarvoor bestemde 

vakken (vb van structuurenquête) 

Ook in de procedure van de Erkenning van de Aannemers wordt geen gebruik gemaakt van de 

beschikbare jaarrekeningen bij de balanscentrale van de NBB. Ondernemers moeten dit opnieuw kopiëren 

en bijvoegen. 
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• Tussen DVZ (verblijfstitels) en de regionale ministeries van Werk (arbeidskaarten) 

De Belgische ondernemingen zijn ook vragende partij voor het samenbrengen van de informatie rond de 

arbeidssituatie van vreemdelingen in één unieke databank. Die zou voor werkgevers consulteerbaar 

moeten zijn vóór het afsluiten van een arbeidsovereenkomst met een persoon van vreemde origine of 

minstens automatisch getoetst kunnen worden bij de eerste Dimona-aangifte. 

Gezien de benodigde gegevens deels beschikbaar zijn bij federale instanties (voor de verblijfsvergunning) 

en deels bij regionale instanties (voor de arbeidsvergunning), zou dit project gegevensuitwisseling 

noodzaken tussen administraties uit verschillende bevoegdheidsniveaus. 

 

Impact 
 

Indien de overheid er effectief in slaagt het e-government in België effectief op te tillen tot een hoger niveau 

(2.0), zal dit leiden tot overheidsdiensten van betere kwaliteit met geringere middeleninzet: 

 
 De betere kwaliteit zal bestaan uit: 

 Snellere en eenvoudigere procedures 

 Minder fouten of rechtzettingen 

 Digitale bereikbaarheid 7 dagen op 7 en 24u op 24 

 Een grotere fraudebestendigheid dan de papieren procedures (mits een degelijk omkaderend 

cyber security- en databeschermingsbeleid) 

 De geringere middeleninzet zal tot uiting komen in: 

 Minder personeelsleden nodig voor administratieve taken (en dus meer ruimte voor kerntaken of 

voor natuurlijke afvloeiing) 

  Minder kantoorruimte nodig voor archivering papieren dossiers of voor fysieke ontvangst.   

 

 

Contact 

 

Edward Roosens, Executive Manager & Chief Economist Competentiecentrum Economie & Conjunctuur 
er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

mailto:er@vbo-feb.be
mailto:er@vbo-feb.be
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Briefing nota rond 

DIGITAL ECONOMY 

 

 

Actiepunt 8. Evolueren naar e-gov 2.0: Digitaliseer alle interacties tussen 

overheid en bedrijven tegen 2020 

1. Maak alle interacties tussen bedrijven en overheid (vergunningen, overheidsopdrachten, 

fiscaliteit, …) digitaal mogelijk tegen 2020 

2. Verplicht de digitale procedure eens die vlot en zonder kinderziekten functioneert. 

3. Zorg voor één uniek portaal waarlangs alle elektronische interacties tussen overheid en bedrijven 

kunnen worden uitgevoerd (vb. www.mybelgium.be/business). 

4.  Maak op korte termijn alvast werk van een eenvoudig en interoperabel systeem van 

elektronische facturatie aan de overheid. 

Probleemstelling 

Context en huidige toestand 

Op een aantal domeinen (RSZ, fiscaliteit, jaarrekeningen) zijn de transacties tussen de overheid en de 

bedrijven al in hoge mate gedigitaliseerd. Eens de aangeboden elektronische diensten goed 

functioneerden en een groot aantal bedrijven er gebruik van maakten, werd de elektronische stroom 

verplicht gemaakt en de papieren stroom afgeschaft. 

Er blijven echter nog heel wat domeinen waar de digitalisering verder kan worden verdiept en verbeterd 

(aanpassen ondernemingsgegevens en gemandateerden in KBO, starten van een onderneming, 

overheidsopdrachten) en domeinen waar zij nog in de kinderschoenen staat (aanvragen van attesten bij 

FOD Justitie (vb. bewijs blanco strafregister), aanvragen van vergunningen, erkenningen en toelatingen 

inzake vestigingswetten, voedselveiligheid, mobiliteit, milieu of ruimtelijke ordening). 

Rond elektronische facturatie aan de overheid is momenteel een proefproject gaande met enkele grote 

leveranciers van de overheid op basis van het elektronisch facturatie-systeem zoals het in gebruik is bij 

de diensten van de Europese Commissie. 

Op het vlak van internetportalen bestaat er in België momenteel al een website die de e-government- 

toepassingen van alle Belgische overheden samenbrengt: www.mybelgium.be. De website heeft het 

voordeel dat ze een gemakkelijk te onthouden universele naam draagt, doorschakelt naar regionale 

toepassingen en overzichtelijk is georganiseerd vanuit de bekommernissen van de gebruikers (burgers 

en bedrijven). 

Daarnaast bestaat er een website www.business.belgium.be die een overzicht bevat van alle 

formaliteiten en regelgeving die men als binnen- of buitenlandse onderneming in België dient te 

respecteren. Hier en daar bevat deze website wel een link naar een bestaande e-gov-toepassing (vb. e- 

procurement), maar voor het overgrote deel bevat deze website geen transactionele links. 

http://www.mybelgium.be/business
http://www.mybelgium.be/
http://www.business.belgium.be/
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Details en impact 

 

 
Gezien de grote efficiëntiewinsten die digitalisering zowel bij overheid als bedrijven oplevert, is het 

aangewezen dat de overheid er zou naar streven om ALLE interacties tussen overheid en bedrijven 

volledig digitaal aan te bieden tegen 2020 (“Digital by default”). De overheid kan de bestaande papieren 

procedures vervolgens ook best afschaffen en de digitale weg verplichten eens die vlot en zonder 

kinderziekten wordt gebruikt. Er bestaan immers bijna geen bedrijven meer die niet digitaal 

geconnecteerd zijn. 

De overheid moet er dan wel voor zorgen dat de benodigde instrumenten (eID, mobile ID, elektronische 

handtekening, elektronische brievenbussen, elektronische aangetekende zending) eenvoudig zijn in het 

gebruik en betrouwbaar. 

 Optimalisatie KBO 

Een andere cruciale randvoorwaarde voor de digitalisering van de interacties tussen overheid en bedrijven, 

is een versterking van de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO). In de eerste plaats dient de kwaliteit van 

de gegevens in KBO te worden opgekrikt door het verbeteren en versnellen van de gegevensuitwisseling 

met de FOD Justitie en door het vergemakkelijken van de self-service-mogelijkheden voor ondernemingen 

bij het beheren van hun gegevens (zie Actiepunt 7). Daarnaast zou er in KBO voor elke onderneming ook 

een actuele databank van “gemandateerden” moeten wordt bijgehouden (inclusief rijksregisternummer) die 

elektronisch kan worden aangesproken. Zo kan bijvoorbeeld on-line worden getoetst of een bepaalde 

persoon gemachtigd is om voor een bepaalde onderneming elektronische aangetekende zendingen in 

ontvangst te nemen, vergunningsaanvragen in te dienen, offertes elektronisch over te maken, betalingen te 

verrichten, enz.… 

 Elektronisch factureren aan de overheid 

Een belangrijk onderdeel van de digitalisering van de interacties tussen overheid en bedrijven is de 

elektronische facturatie van de bedrijven aan de overheid. Daar zou de overheid een belangrijke 

voortrekkersrol kunnen spelen door op korte termijn een eenvoudig en betrouwbaar systeem te voorzien om 

facturen elektronisch te bezorgen aan de overheid. Het is daarbij van groot belang dat de inhoudelijke       

en technische vormvereisten van de facturen en van de archivering (o.a. met het oog op BTW-controles) zo 

beperkt mogelijk worden gehouden en dat de overheid kiest voor een systeem met open standaarden dat 

makkelijk kan interageren met bestaande financiële software. Wanneer een dergelijk systeem goed en 

betrouwbaar functioneert, kan de overheid de elektronische facturatie ook verplicht maken op een ruim van 

tevoren gecommuniceerde datum. 

 Elektronisch deelnemen aan overheidsopdrachten 

Een ander belangrijke vorm van interactie tussen overheid en bedrijven zijn de overheidsopdrachten. 

Op het vlak van de elektronische aankondiging van overheidsopdrachten is er de voorbije jaren al veel 

vooruitgang geboekt (30.000 elektronische aankondigingen in e-notification in 2012), maar op het vlak 

van het elektronisch neerleggen van offertes via e-tendering is er nog veel werk aan de winkel. Slechts 

ongeveer één tiende van alle overheidsopdrachten (3.279 in 2012) maakte gebruik van deze 

mogelijkheid. 

 Elektronisch aanvragen van vergunningen, erkenningen en toelatingen 

Wanneer men het “digital by default”-principe wil realiseren in alle interacties tussen overheid en 

ondernemingen, zal er tenslotte 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 bouw- of investeringsplannen, nieuwe voertuigen of mobiele machines,   
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transportroutes, het op de markt brengen van nieuwe producten, het aantonen van competenties voor 

een bedrijfsactiviteit of een gereglementeerd beroep, etc. 

Op de website www.business.belgium.be is een overzicht gemaakt van al deze vergunningen, maar op 

heel wat plaatsen staat vermeld dat de aanvraag schriftelijk dient te gebeuren bij een overheidsdienst. 

Daar dient dus systematisch werk te worden gemaakt van een digitale procedure. 

 Eén uniek ondernemersportaal 

Om het overzicht te bewaren, is het ten zeerste aangewezen dat al deze nieuwe digitale toepassingen 

zouden worden verzameld op één uniek ondernemersportaal. Daartoe zou www.mybelgium.be verder 

kunnen worden uitgebouwd en ingedeeld in een tabblad “burgers” en een tabblad “bedrijven” 

(www.mybelgium.be/business) met daarin de verwijzingen naar de transactionele toepassingen op de 

verschillende overheidsniveaus. Zo’n uniek ondernemersportaal kan, in combinatie met mobile ID 

oplossingen, ook best beschikbaar worden gemaakt in een mobiele versie of onder de vorm van een 

app. 

Impact 

Uiteraard zou zo’n volledige digitale omgeving voor alle interacties tussen bedrijven en overheid een 

aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten betekenen voor de Belgische bedrijven: minder 

gegevens opnieuw op te zoeken die al zijn bezorgd aan de overheid, minder post te versturen, minder 

verplaatsingen te doen, minder tijdrovende procedures, minder fouten, minder papier en inkt te 

verbruiken… (zie o.a. het praktisch voorbeeld rond de procedure van de Erkenning van Aannemers 

vooraan in de bundel). 
 

 

 

 

Contact 

 

Edward Roosens, Chief Economist Competentiecentrum Economie en Conjunctuur 

er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

http://www.business.belgium.be/
http://www.mybelgium.be/
http://www.mybelgium.be/business
mailto:er@vbo-feb.be
mailto:er@vbo-feb.be
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Briefing nota rond 

DIGITAL ECONOMY 

 

 

Actiepunt 9. Maak wetten en regels technologie-neutraal 

1. Pas de wetgeving (o.a. arbeids-, vennootschaps- en procesrecht ) aan zodat zij technologieneutraal 

geformuleerd is en dezelfde rechtsgeldigheid geeft aan elektronische als aan papieren procedures, 

2. Zonder bijkomende disproportionele eisen voor de elektronische weg. 

Probleemstelling 

Huidige toestand 

• In het algemeen 

In tal van wetteksten worden nog veel verwijzingen gevonden als: “ondertekend door”, 

“gehandtekend”, “voor gelezen en goedgekeurd”, “geparafeerd op elke pagina”, … 

• Vennootschapsrecht 

Het Europees recht en de nationale vennootschapsrechten zijn niet even snel geëvolueerd als de 

technologische veranderingen en hebben zich bijvoorbeeld de voordelen van de digitalisering 

onvoldoende eigen gemaakt. Het uitwisselen van informatie tussen ondernemingen, aandeelhouders 

en overheid gebeurt vaak nog op papier. Zo kunnen in tal van ondernemingen de aandeelhouders 

nog altijd niet elektronisch stemmen en is er geen online inschrijving van ondernemingen op 

Europese schaal. 

• Strafrecht 

Sommige overheidsdiensten betwisten ook nog steeds de gelijkwaardigheid van de elektronische met 

de handgeschreven handtekening. Zo vraagt het college van Procureurs-Generaal binnen FOD 

Justitie dat deze gelijkwaardigheid nog eens expliciet zou worden ingeschreven in het Strafwetboek. 

Nu is dit enkel voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Zolang dit niet is geregeld kunnen 

bewijsdocumenten (vb. PV’s) niet op een rechtsgeldige manier elektronisch worden 

uitgewisseld tussen politie en parketten en moet de procesvoering in de rechtbanken volledig 

op papier blijven verlopen (met hoge kopieerkosten en grote rechterlijke achterstand tot gevolg). 

• Privaatrechterlijk en strafrechterlijk procesrecht 

Doorspekt met termen zoals “gehandtekend”, “aangetekend bezorgen”, etc. 
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Details en Impact 
 

 
Deze wetten dienen te worden aangepast om digitale alternatieven mogelijk te maken zonder dat 

daarbij disproportionele eisen worden gesteld aan de digitale weg in vergelijking met de papieren 

weg. 
 

 

 

 

Contact 

 

Edward Roosens, Chief Economist Competentiecentrum Economie en Conjunctuur 

er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

Nathalie Ragheno, Eerste adviseur van het competentiecentrum Recht & Onderneming 
nr@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 52 

mailto:er@vbo-feb.be
mailto:er@vbo-feb.be
mailto:nr@vbo-feb.be
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Briefing nota rond 

DIGITAL ECONOMY 

 

 

Actiepunt 10. Versterk de cyberveiligheid en strijd tegen de betaalfraude 

1. Versterk de inspanningen inzake cyber security door een snelle operationalisering van het 

Centrum voor Cybersecurity België. 

2. Stimuleer investeringen in informaticaveiligheid en eis systematisch een hoog niveau van 

informaticaveiligheid in bestekken. 

3. Versterk ook de strijd tegen de betaalfraude door de creatie van een databank inzake 

betaalfraude. 

4. Een gecoördineerde aanpak met betrokkenheid van de privé-sector en andere stakeholders is 

noodzakelijk. 

Probleemstelling 
 

Context 

Uit een VBO-enquête van oktober 2014 blijkt de sense of urgency voor cybersecurity: 51% van de 

deelnemende bedrijven gaf toe reeds te maken gehad te hebben met cybercriminaliteit en 40,3% van 

de respondenten gaf aan cybercriminaliteit als een top 5 risico te beschouwen in het kader van hun 

risk management. Uit diezelfde enquête blijkt bovendien de nood aan informatie van de bedrijven: 

61,5% van hen weet niet bij welke instanties ze terecht kunnen m.b.t. cyberveiligheid en 75,4% geeft 

aan niet op de hoogte te zijn van de regelgeving rond cyberveiligheid. 

Een verstandige inzet van nieuwe technologische mogelijkheden op het vlak van financiële diensten 

en betaalverkeer kan bijdragen tot efficiëntere dienstverlening en beter risicobeheer, en ook de 

ontwikkeling van e-commerce ondersteunen. Tegelijk moet de burger vertrouwen kunnen blijven 

hebben in de veiligheid van betaalsystemen en de wijze waarop ondernemingen met financiële 

gegevens omspringen, ook ten aanzien van niet-financiële spelers. 

Huidige toestand 

In het regeerakkoord engageert de regering zich om een prioriteit te maken van cyberveiligheid. 

Hiertoe zal het Centrum voor Cyberveiligheid België (CCB) operationeel gemaakt worden. Tot op 

heden is dit echter nog niet het geval. Het is de bedoeling dat het CCB de aanpak van cyberveiligheid 

in België coördineert. Tevens staat het (verder) uitwerken en uitvoeren van een Belgische 

Cyberveiligheidsstrategie op het programma van de regering. 

Het VBO wil bedrijven informeren en sensibiliseren m.b.t. cyberveiligheid. Daarom bracht het VBO, 

samen met ICC Belgium en een aantal andere partners, in 2013 de Cyber Security Guide uit. Een 

praktische gids die bedrijven een heel eind op weg helpt als het om cyberveiligheid gaat. Maar het 

VBO wil het daar niet bij laten. In het najaar van 2014 richtte het daarom, samen met Proximus, 

KULeuven, ULB en Belnet de Cyber Security Coaltion (vzw) op. Het gaat om een initiatief tussen de 

private, de academische en de publieke sector met als doelstelling de krachten te bundelen voor een 

cyberveiligheid en tegen cybercriminaliteit. 
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De Cyber Security Coalition zelf is vandaag al actief. De experience-sharing werd opgestart. 

Daarnaast wordt gewerkt aan een awareness programma en zullen later dit jaar (2015) de eerste 

aanbevelingen van de Coalitie worden gepubliceerd. 

Op Europees vlak zit een ontwerprichtlijn m.b.t. Netwerk- en Informatieveiligheid in de pijplijn. Deze 

zal in principe in de loop van 2015 worden aangenomen. Deze richtlijn zal omgezet moeten worden 

naar Belgisch recht en voor bepaalde economische operatoren (vb. telecom, kritische infrastructuren) 

nieuwe verplichtingen met zich meebrengen. 

Wat de betaalfraude betreft, is er op dit moment geen voldoende wettelijke basis voor het opzetten 

van een interbancair informatie-uitwisselingsysteem in het kader van de bestrijding van 

betaalfraude. Fraudeurs herhalen fraudetypologie bij verschillende kredietinstellingen. Dit tast het 

vertrouwen aan van de burger in online betaalsystemen, en aldus ook e-commerce. 

 
 
 

 

Details en impact 

 

 

Cybersecurity 

• Het CCB dient meer specifiek te werken aan de Belgische Cyberveiligheidsstrategie. Eind 

2012 werd reeds zo’n strategie op papier gezet, maar tot op vandaag heeft deze nota weinig 

gevolgen in de praktijk. Daarnaast dient ook het wettelijk kader onder de loep genomen te 

worden 

• Het is belangrijk dat het CCB en de Cyber Security Coalition in de toekomst nauw 

samenwerken. Voorwaarde om dit mogelijk te maken is uiteraard een operationeel CCB. 

Betaalfraude 

• Verhoog het vertrouwen in online betalingssystemen door te zorgen voor een duidelijke 

wettelijke basis voor het opzetten van een interbancair informatie-uitwisselingsysteem in het 

kader van de bestrijding van betaalfraude 

• De fraude kan worden ontmoedigd door kredietinstellingen toe te laten (via een centrale 

interbancaire databank) informatie uit te wisselen over enerzijds identiteit van (vermoedde) 

fraudeurs (op basis van vaststelling via een strikte procedure) en anderzijds ook 

identiteitsgegevens van klanten die hun identiteitspapieren zijn verloren of zijn gestolen en die 

op hun verzoek zijn opgenomen in de databank. Dit zou een verhoogde waakzaamheid bij het 

openen van rekeningen toelaten. 
 

 

 
 

Contact 

 

Edward Roosens, Chief Economist Competentiecentrum Economie en Conjunctuur 

er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

Christine Darville, Executive Manager Competentiecentrum Recht & Onderneming 
cda@vbo-feb.be 

T +32 2 515 08 29 
 

mailto:er@vbo-feb.be
mailto:er@vbo-feb.be
mailto:cda@vbo-feb.be
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