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Management samenvatting 
Terwijl overheden, bedrijven en burgers worstelen met de coronacrisis, is de Vlaamse digitale transformatie in een 

stroomversnelling geraakt. Ook de overheid kan in een digitaliserende samenleving niet achterblijven. De 

Europese voortgang op het gebied van digitalisering wordt sinds 2014 gemeten en vergeleken door de Digital 

Economy and Society Index (DESI)1. Dit onderzoek spitst zich toe op de dimensie Digital Public Services, oftewel het 

niveau van digitale dienstverlening door de overheid. Voor de data voor deze DESI dimensie wordt geput uit 

drie brononderzoeken: de enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens2, de eGovernment Benchmark3 evaluatie 

en het Open Data Maturity4 rapport.  

In 2020 heeft Capgemini voor het eerst onderzocht hoe Vlaanderen zich verhoudt tot Europa voor digitale 

publieke dienstverlening5. Destijds werd geconcludeerd dat Vlaanderen een solide uitgangspositie heeft, maar 

dat versnelling en versterking van de digitale transformatie nodig zijn om aansluiting te vinden bij de Europese 

top. Het voorliggende onderzoek dient als vervolgmeting en vergelijkt de Vlaamse digitale overheid opnieuw 

met Europa. De Vlaamse overheid heeft namelijk niet stilgezeten: zo werd afgelopen jaar het relanceplan Vlaamse 

Veerkracht6 gestart, waar digitale transformatie één van de speerpunten is. Ook lopen eerder gestarte initiatieven 

als Vlaanderen Radicaal Digitaal II Programma7 door, en zullen daar in toenemende mate de vruchten van worden 

geplukt.  

De digitale overheid van Vlaanderen heeft zich het afgelopen jaar positief ontwikkeld. Vlaanderen demarreert 

uit het Europese peloton en loopt uit op het Europese gemiddelde. Ook loopt het in op de vijf landen met de 

beste digitale overheid, te weten Estland, Denemarken, Finland, Malta en Zweden, al blijft het gat aanzienlijk. De 

belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn als volgt:  

▪ Vlaanderen staat op de 13e plek van Europa van de EU27 landen voor de DESI dimensie Digital Public 

Services. Dit is dezelfde plaats als vorig jaar, waarbij het belangrijk is om aan te tekenen dat de top 5 dichterbij 

is gekomen en Vlaanderen is uitgelopen op het Europese gemiddelde.  

▪ Het gebruik van de digitale overheid neemt toe. Twee van de drie Vlaamse internetgebruikers heeft online 

contact met de overheid (67%). Vlaanderen behaalde in 2020 nog de 21e plaats voor deze subdimensie en is 

in 2021 gestegen naar de 15e plaats.  

▪ De Vlaamse digitale overheid helpt haar burgers bij in het invullen van overheidsformulieren door 

persoonlijke informatie vooraf in te vullen. Voor driekwart van de diensten (76%) kunnen burgers en 

ondernemers erop rekenen dat een deel van de informatie voor hen wordt ingevuld. Met deze score behoudt 

Vlaanderen zijn positie in de Europese top 10 voor de DESI subdimensie Pre-filled forms (9e in beide jaren).  

▪ Burgers van binnen en buiten Vlaanderen kunnen steeds vaker terecht bij het digitale gemeenteloket en 

hoeven niet meer in persoon naar een overheidsinstelling. Vlaanderen scoort 80% voor de DESI subdimensie 

Digital Public Services for Citizens en behaalt hiermee de 13e plek in Europa (ten opzichte van 15e in 2020).  

▪ Ondernemers van binnen en buiten Vlaanderen ontvangen topdienstverlening. Vlaamse ondernemers 

kunnen zelfs alle gemeten diensten online doorlopen. Voor ondernemers zonder de Belgische nationaliteit 

zijn er nog enkele verbeteringen mogelijk. Met een score 95% staat Vlaanderen op een 7e plaats voor deze 

subdimensie (was ook 7e in 2020).  

▪ De Vlaamse volwassenheid op open data gebied is door verscheidene inspanningen het afgelopen jaar sterk 

toegenomen (+ 8 procentpunt). Tegelijkertijd hebben veel Europese landen het afgelopen jaar enorme 

stappen vooruit gezet en is de verbetering binnen Europa zelfs groter dan in Vlaanderen. Hierdoor daalt 

Vlaanderen van de 13e naar de 20e plaats.  

 

1 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi  
2 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/isoc_i_esms.htm  
3 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021 
4 https://data.europa.eu/en/dashboard/2021 
5 https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/vlaamse-overheid-scoort-bovengemiddeld-op-digitaal-vlak  
6 https://www.vlaanderen.be/publicaties/relanceplan-vlaamse-regering-vlaamse-veerkracht 
7 https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-
communicatie/vlaanderen-radicaal-digitaal-ii  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/isoc_i_esms.htm
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://data.europa.eu/en/dashboard/2021
https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/vlaamse-overheid-scoort-bovengemiddeld-op-digitaal-vlak
https://www.vlaanderen.be/publicaties/relanceplan-vlaamse-regering-vlaamse-veerkracht
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-communicatie/vlaanderen-radicaal-digitaal-ii
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-communicatie/vlaanderen-radicaal-digitaal-ii
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Dit onderzoek naar de Vlaamse digitale overheid voert verder dan enkel de DESI-dimensie Digital Public Services. 

Ook de drie onderliggende brononderzoeken zijn uitgevoerd. Het onderzoek komt tot de volgende aanbevelingen 

voor 1) de gebruikers van de digitale overheid, 2) digitale dienstverlening en 3) open data:  

1. Het gebruik van de digitale overheid moet gericht worden gestimuleerd. Minder dan de helft van de 

Vlaamse internetgebruikers (47%) hebben het afgelopen jaar online overheidsformulieren ingevuld. 

Opmerkelijk, want de Vlaamse overheid beschikt over goede digitale dienstverlening. De meest gegeven 

reden voor het niet gebruik maken van de digitale overheid is een gebrek aan digitale vaardigheden. 

Vooral kwetsbare groepen, zoals ouderen, laaggeschoolde mensen, burgers die niet in Vlaanderen zijn 

geboren en inwoners met een laag inkomen, hebben niet de digitale vaardigheden om mee te kunnen 

profiteren van de digitaliserende samenleving. Om het gebruik van de digitale overheid te vergroten moet 

Vlaanderen de inspanningen op het vlak van e-inclusie intensiveren om alle burgers binnen de boot te 

houden.  

2. De digitale dienstverlening van Vlaanderen is in goede staat en hoort bij de subtop van Europa. Om het 

gat naar de absolute top te overbruggen moet Vlaanderen de digitale overheid beter bruikbaar maken 

voor buitenlanders en de digitale diensten van lokale overheden verbeteren. Voor websites als 

vlaanderen.be geldt nu nog dat deze enkel in het Nederlands beschikbaar zijn, waardoor niet-

Nederlandssprekende gebruikers hun digitale weg niet kunnen vinden. Voor de Vlaamse steden geldt dat 

verdere implementatie van digitale bouwstenen zoals itsme® en Mijn Burgerprofiel nodig is om nog meer 

diensten veilig en gemakkelijk online beschikbaar te maken.  

3. Open data in Vlaanderen kent een solide basis, waar progressief op voortgebouwd kan worden. 

Vlaanderen heeft daarbij een gedegen open data beleid. Om een volgende sprong voorwaarts te maken 

dient de brug tussen vraag en aanbod te worden geslagen. Dat begint bij hoger bewustzijn en meer open 

data vaardigheden van ambtenaren, om meer open data te kunnen publiceren. Groter aanbod van open 

data, van meer aanbieders, geeft het Vlaams Open Data Portaal een positieve impuls. Met extra 

functionaliteiten die het portaal vraaggestuurd maken (zoals feedback en rating module per dataset) en 

met behoud van de doorgaans hoge open data kwaliteit, zal naar verwachting ook de open data impact 

verder toenemen. 
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1 Introductie 

1.1 Een vergelijking van de Vlaamse digitale 

overheid met de top van Europa 

De Vlaamse overheid wil zich bij de digitale top van Europa voegen. Om deze stap te realiseren zijn al verschillende 

beleidsinitiatieven gelanceerd. Zo is de digitale transformatie van Vlaanderen opgenomen als een van de 

speerpunten in het relanceplan Vlaamse Veerkracht.8 In de woorden van de Vlaamse Minister President, Jan 

Jambon, tijdens de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2021: “Met 4,3 miljard euro kan Vlaanderen 

zich UIT de crisis en NAAR de top investeren.”9 Eerder al zijn onder andere het Strategisch plan van het Stuurorgaan 

Vlaams Informatie- en ICT-beleid en het daarin vermelde Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 Programma gestart.10  

Tegelijkertijd staat Europa niet stil. Er wordt groot ingezet op de verdere digitalisering van de overheid. Met het 

Digital Europa Programme11 en tenminste 20% van het beschikbaar gestelde bedrag uit het Europese 

herstelfonds12 voor de aanpak van de coronacrisis toegewezen aan digitale investeringen, investeert de Europese 

Unie volop in de digitale transitie. Ook stelt het Digital Compass voor 2030 aan Europese landen als doel dat in 

2030 alle belangrijke overheidsdiensten online beschikbaar moeten zijn13 

In dit onderzoek zal Vlaanderen worden vergeleken met de Europese koplopers op het gebied van digitale 

overheidsdiensten, waaronder Estland, Denemarken, Finland, Malta en Zweden, en met het Europese gemiddelde. 

Vlaanderen heeft qua inwoners (~6,7 miljoen) een vergelijkbare populatie als toplanden Denemarken (~5,9 

miljoen) en Finland (~5,5 miljoen). Toch zijn er verschillende prestatieniveaus. Hoe is dit te verklaren? Met 

internationale vergelijkingen en het aanrijken van praktijkvoorbeelden uit het buitenland wordt duidelijk waar de 

kracht en het verbeterpotentieel van Vlaanderen ligt.  

Door de meting jaarlijks te herhalen kan voortgang worden gemeten en wordt de impact van het Vlaamse 

digitaliseringsbeleid inzichtelijk. Zo kan beleidsmatig een volwaardig digitaliseringsbeleid worden gevoerd. Het 

voorliggende rapport is na het gelijkaardige rapport van 2020 de tweede keer dat dit onderzoek wordt uitgevoerd.  

1.2 Leeswijzer 

Dit rapport bevat de onderzoeksresultaten van de meting naar de Vlaamse digitale overheid, uitgevoerd door 

Capgemini. De hoofdstukindeling is als volgt: 

▪ Hoofdstuk 2 licht de overkoepelende methodiek voor deze benchmarkstudie toe. 

▪ Hoofdstuk 3 biedt de Vlaamse resultaten voor de Europese Digital Economy and Society Index (DESI). 

▪ Hoofdstuk 4 stelt de resultaten over het gebruik van de digitale overheid centraal. 

▪ Hoofdstuk 5 beschrijft de belangrijkste resultaten uit de eGovernment Benchmark evaluatie.  

▪ Hoofdstuk 6 geeft inzicht in de open data ontwikkelingen van Vlaanderen. 

▪ Hoofdstuk 7 biedt bondige aanbevelingen om de digitalisering van de Vlaamse overheid te versnellen. 

Hoofdstuk 2 en 3 hebben primair betrekking op de DESI resultaten en vormen Deel I van dit rapport. Hoofdstuk 4, 

5, 6 en 7 richten zich op de onderliggende brononderzoeken en vormen Deel II van dit rapport.  

 

8 https://www.vlaanderen.be/publicaties/relanceplan-vlaamse-regering-vlaamse-veerkracht  
9 https://www.vlaanderen.be/publicaties/septemberverklaring-van-de-vlaamse-regering-2021  
10 https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/stuurorgaan-vlaams-informatie-en-ict-beleid/stuurorgaan-vlaams-
informatie-en-ict  
11 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme  
12 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en  
13 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/relanceplan-vlaamse-regering-vlaamse-veerkracht
https://www.vlaanderen.be/publicaties/septemberverklaring-van-de-vlaamse-regering-2021
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/stuurorgaan-vlaams-informatie-en-ict-beleid/stuurorgaan-vlaams-informatie-en-ict
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/stuurorgaan-vlaams-informatie-en-ict-beleid/stuurorgaan-vlaams-informatie-en-ict
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade
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Deel I: Digital Economy and Society Index 

(DESI)  
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2 Welke onderzoeken vormen de DESI?  
De Digital Economy and Society Index (DESI)14 is het instrument van de Europese Commissie om de voortgang van 

de digitale economie en samenleving te meten in Europese landen. De DESI bestaat dit jaar uit nog slechts vier 

dimensies: Human Capital, Connectivity, Integration of Digital Technology en Digital Public Services. Elk van deze 

dimensies is vervolgens opgebouwd uit een aantal subdimensies. Dit onderzoek richt zich uitsluitend op dimensie 

4: Digital Public Services. Deze dimensie wordt berekend aan de hand van 4 subdimensies: eGovernment Users, Pre-

filled Forms, Digital Public Services for Citizens, Digital Public Services for Businesses en Open Data.  

 

Voor deze subdimensies wordt uit drie verschillende bronnen geput, zoals in Figuur 1 wordt weergegeven. Om 

tot een Vlaamse DESI-evaluatie te komen is elk van deze brononderzoeken door Capgemini uitgevoerd voor de 

Vlaamse overheid. Dit levert een rijke dataset op, met scores voor de DESI-dimensie Digital Public Services én 

resultaten die niet meetellen voor de DESI maar wel een bredere blik geven op de Vlaamse digitale overheid. Om 

zowel de DESI-berekening als het bredere onderzoek recht te doen, worden eerst de resultaten van de DESI-

subdimensies gepresenteerd en vervolgens zullen voor elk van de drie onderzoeken afzonderlijk de methodologie 

en de belangrijkste resultaten worden gepresenteerd.  

 

 

Figuur 1: Brononderzoeken151617 die gezamenlijk onderdeel zijn van DESI Dimensie 4 Digital Public Services 

 

In hoofdstuk 3, waar de resultaten van de Digital Public Services DESI-dimensie worden besproken, zal de aandacht 

gevestigd zijn op concrete punten waarin Vlaanderen zich kan verbeteren om hoger te geraken op deze dimensie 

van de DESI index. In de daaropvolgende hoofdstukken 4, 5 en 6 zullen de onderliggende brononderzoeken 

 

14 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi  
15 ICT usage in households and by individuals: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/isoc_i_esms.htm  
16 eGovernment Benchmark Report: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021  
17 Open Data Maturity Report https://data.europa.eu/en/dashboard/2021  

Definities DESI-subdimensies 

1. 4a1 eGovernment users – Individuals who used the Internet, in the last 12 months, for interaction with public 

authorities 

2. 4a2 Pre-filled Forms – Amount of data that is pre-filled in public services' online forms 

3. 4a3 Digital Public Services for Citizens – The share of administrative steps that can be done online for major 

life events (birth of a child, new residence, etc.) for citizens 

4. 4a4 Digital Public Services for Businesses – The indicator broadly reflects the share of public services needed 

for starting a business and for conducting regular business operations that are available online for domestic as 

well as for foreign users. Services provided through a portal receive an higher score, services which provide only 

information (but have to be completed offline) receive a more limited score 

5. 4a5 Open Data - This indicator measures to what extent countries have an Open Data policy in place (including 

the transposition of the revised PSI Directive), the estimated political, social and economic impact of Open Data 

and the characteristics (functionalities, data availability and usage) of the national data portal 

DESI Dimensie 4 

Digital Public Services 

Brononderzoek: ICT usage in households and by 

individuals survey 
Subdimensie 4a1 eGovernment Users 

Brononderzoek: eGovernment Benchmark Report 
Subdimensie 4a2 Pre-filled Forms 

Subdimensie 4a3 Digital Public Services for Citizens 

Subdimensie 4a4 Digital Public Services for Businesses 

Brononderzoek: Open Data Maturity Report 
Subdimensie 4a5 Open Data 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/isoc_i_esms.htm
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://data.europa.eu/en/dashboard/2021


 

 

Public.   © 2021 Capgemini. All rights reserved.  8 

 

worden besproken om licht te schijnen op verbetermogelijkheden voor de bredere Vlaamse digitale overheid en 

zullen voorbeelden uit Europa worden gepresenteerd ter inspiratie.  

 

 

Methodologische wijzigingen ten opzichte van 2020 

Zowel de methodologie van de gehele DESI als (delen van) de onderliggende brononderzoeken zijn ingrijpend 

veranderd ten opzichte van de meting van vorig jaar, wat een één-op-één vergelijking met de score van vorig jaar 

onmogelijk maakt. In plaats daarvan is daarom gekozen om de Vlaamse digitale volwassenheid te bezien ten 

opzichte van het Europese gemiddelde en de nummer vijf van Europa voor de DESI-dimensie Digital Public 

Services. Zo kunnen wel conclusies worden getrokken of Vlaanderen zich verbetert ten opzichte van het 

Europese gemiddelde en of Vlaanderen de Europese top nadert qua digitale overheidsdienstverlening.   
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3 Vlaamse digitale overheid langs de DESI-

meetlat 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd van de DESI-dimensie Digital Public Services en 

de onderliggende subdimensies. Eerst zal uiteen worden gezet wat de score is voor deze hele DESI-dimensie en 

vervolgens wordt behandeld waar Vlaanderen staat op de onderliggende subdimensies en hoe Vlaanderen zich 

daarop kan verbeteren. Zoals eerder opgemerkt zijn de methodologie van de DESI en de onderliggende 

brononderzoeken veranderd wat een één-op-één vergelijking met de score van vorig jaar niet mogelijk maakt.  

3.1 Vlaanderen (77%) loopt in op de Europese top 

en verbetert fors ten opzichte van het 

Europese gemiddelde 

Vlaanderen behoort tot de Europese subtop wat betreft digitale publieke diensten. Figuur 2 toont dat Vlaanderen 

13e staat op de dimensie Digital Public Services18, wat betekent dat burgers en ondernemers tijdens de coronacrisis 

konden rekenen op hun digitale overheid. In vergelijking met 2020 valt op dat Vlaanderen afstand neemt van het 

Europese peloton. Was het verschil tussen de Vlaamse score en het Europese gemiddelde in 2020 nog 4,4 

procentpunt (p.p.), is dat in 2021 verdubbelt tot 9,2 p.p. Tevens is het gat met de Europese top kleiner geworden. 

Vlaanderen scoort op dit moment 6,6 p.p. lager dan Zweden, dat 5e staat op de ranglijst.  

 

 

 

Figuur 2: Scores van EU27 en Vlaanderen voor de DESI Digital Public Services dimensie19 

 

18 Ook in 2020 stond Vlaanderen al op plaats 13. De 2020 ranking die we toen aangaven is door ons recent gerectificeerd van 

12 naar 13. Ten tijde van publicatie ontbrak in het Digital Public Services gemiddelde toen ten onrechte de gepaste 

normalisatie van deze dimensie. Voor 2021 zijn de meest actuele normalisatieregels door ons wel toegepast, waarbij de 

scores voor 4a3 Digital public services for citizens en 4a4 Digital public services for businesses worden afgevlakt, zie ook: 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80560 

19 Landencodes staan beschreven in de Annex 
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8,7 in 2020 

 

9,2 verschil met EU 

gemiddelde, was 

4,4 in 2020 

 
91,8

87,186,7
84,283,982,6

80,779,979,879,679,478,077,3
73,0

68,968,168,067,565,8
63,261,8

58,6
56,055,153,752,0

49,2

41,9

21,5

0

20

40

60

80

100

1
EE

2
DK

3
FI

4
MT

5
SE

6
IE

7
ES

8
NL

9
AT

10
LV

11
LU

12
LT

13
VL

14
FR

15
PT

EU16
SI

17
DE

18
BE

19
IT

20
CY

21
CZ

22
BG

23
PL

24
SK

25
HR

26
HU

27
EL

28
RO

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80560


 

 

Public.   © 2021 Capgemini. All rights reserved.  10 

 

De subdimensies tonen dat Vlaanderen uitblinkt in 

het vooraf invullen van digitale formulieren en in 

online dienstverlening voor ondernemers. Voor 

deze twee subdimensies hoort Vlaanderen duidelijk 

bij de Europese top 10. Verbetering is mogelijk bij de 

subdimensies eGovernment Users en Open Data. Op 

dit moment gebruiken nog lang niet alle Vlamingen 

de digitale overheid en de volwassenheid op het 

gebied van open data is minder dan het Europese 

gemiddelde 

3.2 Slechts 2 op de 3 Vlamingen heeft online 

contact met de overheid (67%)  

Subdimensie 4a1 eGovernment Users omvat het percentage burgers dat het afgelopen jaar het internet heeft 

gebruikt voor interactie met de overheid. De data voor deze subdimensie wordt verzameld in de Enquête ICT- en 

internetgebruik bij huishoudens. De indicator wordt op de volgende manier berekend: het aantal burgers dat de 

afgelopen 12 maanden het internet heeft gebruikt voor interactie met de overheid, gedeeld door het totale aantal 

burgers dat het internet gebruikt heeft het afgelopen jaar. 

Figuur 3 toont dat Vlaanderen een score van 67% behaalt voor deze subdimensie, wat betekent dat grofweg twee 

van de drie Vlaamse internetgebruikers het internet gebruikt voor interactie met de overheid. Vlaanderen hoort 

wat deze subdimensie betreft bij de Europese middenmoot. Hoewel de digitale overheid van Vlaanderen op een 

hoog niveau staat, blijft het gebruik dus achter.  Wel is er een duidelijk positieve tendens in het gebruik zichtbaar. 

Zo stond Vlaanderen vorig jaar nog ver onder het Europese gemiddelde, terwijl ze daar dit jaar voorbij is gegaan. 

De stijging komt zowel door de gewijzigde definitie van deze subdimensie als het gebruik van de digitale overheid 

neemt ook toe. In hoofdstuk 4 worden de resultaten uit de Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens 

uitgebreid besproken en zal dieper worden ingegaan op de onderliggende redenen voor het achterblijvende 

gebruik van de digitale overheid in Vlaanderen en mogelijke toekomstperspectieven.  

 

 

 

 

Figuur 3: Vlaamse score op DESI Subdimensie 4a1 eGovernment Users 
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3.3 Voor 3 van de 4 diensten wordt persoonlijke 

informatie in Vlaanderen automatisch 

aangevuld (76%) 

Vooraf invullen van persoonlijke data is een win-win situatie voor de gebruiker en de organisatie: enerzijds 

bespaart het gebruikers tijd omdat het voorkomt dat zij meermaals dezelfde informatie hoeven te delen (Once-

Only Principle); anderzijds helpt het de overheid omdat de kans op foutief ingevulde data wordt verkleind. DESI-

subdimensie 4a2 meet hoe vaak burgers en ondernemers worden geholpen door hun overheid door persoonlijke 

data die al bij de overheid bekend is vanuit authentieke gegevensbronnen vooraf voor de gebruiker in te vullen. 

De data voor deze subdimensie komt uit de eGovernment Benchmark studie, waar in hoofdstuk 5 dieper op in zal 

worden gegaan.  

De subdimensie wordt dus bezien vanuit de Vlaamse burger, die zowel Vlaamse als federale diensten af wil nemen.  

De Vlaamse score op deze subdimensie is daarom deels gebaseerd op de evaluatie van Vlaamse, provinciale en 

lokale dienstverleners. Deze diensten zijn voornamelijk te vinden in de domeinen Familie, Verhuizen, Studeren en 

Autorijden. Voor de diensten die federaal worden geleverd (denk hierbij bijvoorbeeld aan diensten in de domeinen 

Justitie en Runnen van een onderneming), is de federale score meegenomen.  

Uit Figuur 4 blijkt dat Vlaanderen nog steeds behoort tot de 

Europese top 10 wat betreft het vooraf invullen van persoonlijke 

informatie. Door gebruik van authentieke gegevensbronnen, 

bijvoorbeeld uit de Kruispuntbank van Ondernemingen en het 

Rijksregister, besparen burgers en ondernemers tijd en is de 

ingevulde data preciezer.  Tegelijkertijd moet worden opgemerkt 

dat Vlaanderen niet op de lauweren kan rusten. Het verschil tussen 

Vlaanderen en het Europese gemiddelde is het afgelopen jaar 

kleiner geworden, terwijl het gat met de top 5 juist groter is geworden. Europa loopt in op Vlaanderen, de top 5 

loopt uit20. Verbeterkansen liggen voornamelijk bij diensten die door (Vlaamse) steden worden geleverd. Hier 

moeten burgers nog regelmatig hun persoonlijke informatie zelf invullen.

 

 

 

 

Figuur 4: Vlaamse score op DESI Subdimensie 4a2 Prefilled Forms 

 

20 Afgelopen jaar scoorde Vlaanderen nog 80% op deze subdimensie. De daling in score is het gevolg van de eerder genoemde 
methodologiewijziging van de eGovernment Benchmark evaluatie. Een aantal diensten waar Vlaanderen vorige editie goed 
voor scoorde zijn niet langer onderdeel van deze evaluatie.  
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3.4 Vlaamse burger kan vaak terecht bij het 

digitale gemeenteloket (80%) 

Het afgelopen jaar was het vermijden van fysiek contact regelmatig nodig om de verspreiding van het coronavirus 

in te dammen. Online dienstverlening door de overheid is dan essentieel: de burger moet ook terecht kunnen bij 

het digitale gemeenteloket, om vanuit huis overheidsformulieren te kunnen invullen en overheidsdiensten te 

kunnen aanvragen. DESI Subdimensie 4a3 Digital Public Services for Citizens meet het percentage 

overheidsdiensten voor burgers dat online beschikbaar is. Als er enkel informatie beschikbaar is, wordt een lagere 

score gegeven. Sinds 2021 is ook grensoverschrijdende dienstverlening voor burgers van buiten 

Vlaanderen/België van groter belang geworden voor deze subdimensie. De data voor deze subdimensie wordt 

verzameld op basis van de eGovernment Benchmark studie.   

Uit Figuur 5 blijkt dat Vlaanderen voor deze indicator op de 13e plek staat in Europa. Ten opzichte van vorig jaar is 

Vlaanderen uitgelopen op het Europese gemiddelde, maar is het gat met de top 5 is ook groter geworden. 

Vlamingen moeten vooral voor diensten die door steden geleverd worden vaak nog naar het gemeenteloket. Voor 

diensten zoals geboorteaangifte, de erkenning van een kind en het registreren van een sterfgeval moet de 

Vlaming nog de deur uit. Nagenoeg alle overige diensten (zowel gewestelijk als federaal) zijn geheel online te 

doorlopen.  

Voor niet-Belgische burgers blijft er meer te wensen over bij de Vlaamse digitale overheid, want veel online 

diensten zijn voor hen nog niet beschikbaar op hetzelfde niveau als voor Vlamingen. Websites zoals vdab.be, 

vlaanderen.be en de websites van de Vlaamse provincie hoofdsteden missen een duidelijke Engelse of Franse 

variant, waardoor niet-Nederlandssprekende burgers mogelijk niet hun weg kunnen vinden. Ook accepteren nog 

lang niet alle websites eID’s van buitenlandse overheden, waardoor niet-Belgen zonder itsme® niet veilig kunnen 

inloggen op overheidsdiensten.  

 

 

 

 

 

Figuur 5: Vlaamse score op DESI Subdimensie 4a3 Digital Public Services for Citizens 
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3.5 Vlaamse dienstverlening voor ondernemers 

behoort tot de Europese top (95%) 

Ondernemers faciliteren door middel van digitale overheidsdienstverlening speelt een essentiële rol in het 

realiseren van een digitale Europese economie en is daarom een belangrijk onderdeel van de DESI. De DESI 

Subdimensie 4a4 Digital Public Services for Businesses meet het percentage overheidsdiensten voor ondernemers 

dat online beschikbaar is. Als er enkel informatie beschikbaar is, wordt een lagere score gegeven.  

Figuur 6 toont dat Vlaanderen op de 7e plek staat voor deze 

subdimensie en dat het verschil met de Europese top 5 slechts 1,2 

procentpunt is. Vlaanderen is tevens uitgelopen ten opzichte van 

het Europese gemiddelde (na de methodologische updates).  

Vlaamse ondernemers kunnen alle gemeten diensten online 

uitvoeren en kunnen hun onderneming dus zonder fysiek contact 

opstarten en runnen. Voor Vlaamse gebruikers haalt Vlaanderen 

dus een maximale score. Ondernemers van buiten België lopen 

wel regelmatig tegen barrières aan. Bijvoorbeeld het aanvragen 

van milieuvergunningen is niet mogelijk als je geen Nederlands spreekt, aangezien 

www.omgevingsloketvlaanderen.be niet in het Engels beschikbaar is. 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Vlaamse score op DESI Subdimensie 4a4 Digital Public Services for Businesses 
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3.6 Vlaanderen (77%) kan de enorme Europese 

vooruitgang op het vlak van open data moeilijk 

volgen 

In dit digitale tijdperk speelt data een steeds grotere rol. Nog nooit was de rol van data zo goed voelbaar in ons 

dagelijks leven. Veel bedrijven en burgers gebruiken of nemen beslissing aan de hand van open data die 

beschikbaar gesteld wordt door de overheid. Ook kunnen zij deze open data hergebruiken voor nieuwe 

toepassingen. Het potentieel van open data is dan ook enorm: de geschatte waarde van open data in Europa in 

2025 is in het meest conservatieve scenario tenminste 199 miljard en kan oplopen tot 334 miljard in het meest 

positieve scenario. Voor Vlaanderen bedraagt de huidige marktomvang 2,9 miljard euro21. 

In Figuur 7 worden de resultaten getoond voor de open data subdimensie van de DESI voor Vlaanderen. Met 77,3% 

kent Vlaanderen een flinke stijging van 8 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Desondanks deze mooie 

vooruitgang valt Vlaanderen terug naar de 20e plaats, net onder het Europese gemiddelde. Europa kende namelijk 

een gemiddelde groei van 12% dit jaar. De top 5 van Europa scoort dan ook enorm hoog met als voornaamste 

uitschieter Zweden, die dit jaar een toename van maar liefst 30% optekende. Vlaanderen heeft ondanks de zeer 

respectabele score en de mooie groei in 2021 dus nog een hele weg te gaan om aansluiting te vinden bij de top 5 

van Europa.  

Voor Vlaanderen valt de winst vooral te behalen in het nog meer systematisch meten van open data (her)gebruik. 

Daarnaast kan het Vlaams Open Data Portaal hoger scoren door de toevoeging van aanvullende functionaliteiten 

(zoals een feedback module en door het mogelijk te maken dat individuele datasets een rating krijgen).  

 

 

 

 

 

Figuur 7: Vlaamse score op DESI subdimensie 4a5 Open Data 
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Deel 2: Brononderzoeken 
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4 Enquête ICT- en internetgebruik bij 

huishoudens 

4.1 Wat is de Enquête ICT- en internetgebruik bij 

huishoudens? 

Jaarlijks voeren alle statistische bureaus in Europa, waaronder Statbel, de “Enquête ICT- en internetgebruik bij 

huishoudens” uit. Het doel van deze vragenlijst onder huishoudens en individuen is het opstellen van 

internationale vergelijkbare statistieken rondom de digitale economie en samenleving. Onderdeel van deze 

enquête is het meten in welke mate burgers gebruikmaken van de digitale overheid.22  

De Europese Commissie gebruikt de antwoorden van deze enquête voor een van de DESI indicatoren. De definitie 

DESI Indicator 4a1 – eGovernment users is als volgt: “Individuals who used the Internet, in the last 12 months, for 

interaction with public authorities”.23 Deze indicator wordt op de volgende manier berekend: het aantal burgers 

dat online gecommuniceerd heeft met de overheid, gedeeld door het totale aantal burgers dat het afgelopen jaar 

internet heeft gebruikt. Binnen dit rapport zijn de bewerkte data aangeleverd door Eurostat en Statistiek 

Vlaanderen als uitgangspunt genomen om uitspraken te kunnen doen over Vlaanderen in het bijzonder.  

 

4.2 Twee derde van de Vlamingen heeft online 

contact met de overheid (67%) 

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat een digitale overheid cruciaal is om burgers ook op afstand te 

bedienen. Nu het werken nog steeds regelmatig vanuit huis plaatsvindt, is het belangrijk dat burgers ook online 

het gemeentehuis kunnen bezoeken vanachter hun eigen bureau. Vlaanderen streeft dit doel ook na. Zo noemde 

Vlaamse minister-president, Jan Jambon, tijdens de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2021 expliciet 

de doelstelling om de gemeentebesturen digitaler dan ooit te maken.24 

Figuur 8 geeft de ontwikkeling van het percentage Vlamingen dat het internet gebruikt voor interactie met de 

overheid weer over de afgelopen jaren, vergeleken met het Europese gemiddelde. Uit de data blijkt dat twee op 

de drie Vlamingen het internet gebruikt om met de overheid te communiceren (67%).25 Dit is iets hoger dan het 

Europese gemiddelde (64%).26 In historisch perspectief geplaatst, is te zien dat het internetgebruik door 

Vlamingen voor communicatie met de overheid gestaag toeneemt. Na een stagnatie van 2016 tot en met 2018 

heeft Vlaanderen nu weer de weg naar boven ingezet. Toch moet hierbij worden aangemerkt dat Europa als 

 

22 https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/ict-gebruik-huishoudens 
23 https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators 
24 https://www.vlaanderen.be/publicaties/septemberverklaring-van-de-vlaamse-regering-2021  
25Data voor 2020 is aangeleverd door Statistiek Vlaanderen. Historische data voor Vlaanderen is hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_R_GOV_I__custom_1515628/default/table?lang=en 
26 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_bde15ei&lang=en 

Veranderingen in de DESI subdimensie eGovernment Users: 

Tot en met de DESI van 2020 had de DESI subdimensie over eGovernment gebruikers betrekking op het 

invullen van online formulieren om overheidsdiensten af te nemen. In de DESI van 2021 wijzigde dit naar het 

ruimere begrip van digitale interactie tussen de burger en de overheid. In dit hoofdstuk zullen beide aspecten 

van eGovernment gebruik besproken worden.  Voor beide variabelen is historische data beschikbaar.  

https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/ict-gebruik-huishoudens
https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators
https://www.vlaanderen.be/publicaties/septemberverklaring-van-de-vlaamse-regering-2021
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_R_GOV_I__custom_1515628/default/table?lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_bde15ei&lang=en
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geheel wat betreft online communicatie met de overheid sneller digitaliseert dan Vlaanderen. Wil Vlaanderen bij 

de digitale Europese top horen, dan zal het eGovernment gebruik van haar burgers moeten toenemen.  

 

 

Figuur 8: Percentage van Vlaamse internetgebruikers dat het afgelopen jaar online contact heeft gehad met de overheid 

4.3 Gebruik digitale overheid om formulieren op 

te sturen neemt toe (47%) 

Burgers en ondernemers maken niet enkel gebruik van de digitale overheid om te communiceren met hun 

overheid.  Vaak zullen ze ook echt diensten willen afnemen. Ongeveer de helft van de Vlaamse burgers maken 

nog gebruik van papieren formulieren bij het aanvragen van diensten, in plaats van de digitale versie. Om precies 

te zijn: 47% van de Vlaamse internetgebruikers tussen de 16 en 74 jaar deed dit de afgelopen 12 maanden digitaal. 

Uit Figuur 9 blijkt dat de Vlaanderen gestaag stijgt op dit vlak, maar dat de voorsprong ten opzichte van het 

Europese gemiddelde slinkt.27  

 

 

 

27 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_R_GOV_I__custom_1808816/default/table?lang=en  
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4.4 Veilig en vaardig toewerken naar hoger 

gebruik 

In het vervolg van dit rapport zal blijken dat Vlaamse 

burgers in verschillende opzichten van een vlot 

beschikbare digitale overheid kunnen profiteren, 

enkele verbeterpunten daargelaten. Desalniettemin 

blijft het gebruik achter. Het is interessant om dieper 

in te gaan op de redenen dat het Vlaamse gebruik 

van de digitale overheid te laag blijft. In de Enquête 

ICT- en internetgebruik bij huishoudens wordt ook 

gevraagd naar redenen waarom burgers formulieren 

niet online hebben ingevuld, terwijl ze dit wel 

dienden te doen. In de tekstbox staan hiervoor de 

meest voorkomende redenen 28.  

Verschillende factoren zijn van belang. 22% van de 

Vlamingen geeft aan dat zij de formulieren door 

anderen hebben in laten vullen. Hiervoor kan 

Vlaanderen het oor te luisteren leggen bij een land 

als Denemarken en Nederland, die het invullen van 

formulieren voor anderen hebben vergemakkelijkt 

doordat burgers een digitale volmacht aan derden 

(familieleden, vertrouwenspersonen) kunnen 

afgeven voor de online dienstverlening van de 

overheid.29   

Niet alle redenen voor het niet online invullen van formulieren zijn door de Vlaamse overheid op te lossen. Dat 

14% van de Vlamingen aangeeft liever persoonlijk contact te hebben, dan online formulieren in te vullen, zegt 

niks over de kwaliteit van de digitale overheid. Andere redenen liggen dan wel binnen de invloedssfeer van de 

overheid: zo geeft meer dan een op de tien burgers aan problemen te hebben met het gebruik van hun 

elektronische identiteit (11%) en ongeveer 1 op de 8 Vlamingen (13%) geeft aan dat zij meer vertrouwen hebben 

in het versturen van papieren formulieren dan het online invullen. Tot slot geeft 11% van de ondervraagden aan 

dat zij bezorgd zijn over de bescherming en beveiliging van hun persoonlijke gegevens. Dit duidt op een gebrek 

aan voldoende vertrouwen in de digitale overheid (of de digitale transformatie in algemene zin) bij deze burgers.  

Overkoepelend aan deze barrières is het gebrek aan digitale vaardigheden.  Een op de vijf ondervraagden geeft 

aan dat zij door een gebrek aan digitale vaardigheden geen formulieren kan invullen. Dit is niet enkel een 

probleem voor het gebruik van de digitale overheid, maar ook voor deelname aan de steeds digitaler 

maatschappij. Het risico bestaat dat door dit gebrek aan digitale vaardigheden, burgers niet weten hoe ze 

bepaalde diensten kunnen afnemen, of dat zij cruciale overheidsinformatie niet tot zich nemen. In Vlaanderen 

heeft 37% van de bevolking niet de nodige digitale basisvaardigheden30. Het gebrek aan digitale vaardigheden, 

en daarmee de mogelijkheid om deel te nemen aan de digitale samenleving, treft vooral bepaalde groepen, zoals 

ouderen (tussen de 55-74 jaar heeft 58% geen of lage digitale vaardigheden), laaggeschoolde burgers (62% heeft 

geen of lage digitale vaardigheden), burgers met een lager inkomen (69% van de burgers met een maandinkomen 

onder de 1200 euro heeft geen of lage digitale vaardigheden) en Vlamingen geboren in een ander land (50% heeft 

geen of lage digitale vaardigheden).  

Om het gebruik van de Vlaamse overheid verder te stimuleren zal meer aandacht besteed moeten worden aan 

digitale inclusie, in het bijzonder gerichte ingrepen bij de eerdergenoemde groepen om hun digitale vaardigheden 

op te vijzelen en het gevoel van onveiligheid ten opzichte van de digitale overheid verminderen.  

 

28 https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/digitale-overheid  
29 https://digst.dk/media/16165/ds_singlepage_uk_web.pdf, https://machtigen.digid.nl/   
30 https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/digitale-vaardigheden-bij-burgers  

Reden voor niet invullen:  

Er was geen website waar die formulieren ingevuld 
en naar de overheid verstuurd konden worden  

2% 

Gebrek aan persoonlijk contact; ik verkies persoonlijk 
langs te gaan 

14% 

Gebrek aan een onmiddellijke reactie  4% 

Ik heb meer vertrouwen in het versturen van 
papieren formulieren  

13% 

Er was een technische storing op de website tijdens 
het invullen of versturen van het formulier 

3% 

Gebrek aan digitale vaardigheden of kennis  20% 

Ongerustheid over de bescherming en beveiliging 
van persoonlijke gegevens  

11% 

De betrokken diensten vereisen een persoonlijk 
bezoek of het versturen van papieren formulieren  

6% 

Gebrek aan of problemen met een elektronische 
handtekening of elektronische identiteit 

11% 

Ik verkies om niet online te betalen of ik kan niet 
online betalen 

9% 

Iemand anders heeft het formulier of de formulieren 
voor mij ingevuld en elektronisch verstuurd 

22% 

 

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/digitale-overheid
https://digst.dk/media/16165/ds_singlepage_uk_web.pdf
https://machtigen.digid.nl/
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/digitale-vaardigheden-bij-burgers
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5 De eGovernment Benchmark evaluatie van 

Vlaanderen 
De eGovernment Benchmark is een jaarlijkse evaluatie van digitale overheden in Europa die in opdracht van de 

Europese Commissie wordt uitgevoerd. De DESI gebruikt drie indicatoren uit dit onderzoek: Authentieke 

gegevensbronnen, Online beschikbaarheid en Grensoverschrijdende online beschikbaarheid. In dit hoofdstuk worden 

de resultaten van de gehele eGovernment Benchmark analyse van Vlaanderen uitgelicht. Eerst zal de 

methodologie uiteen worden gezet, vervolgens worden de belangrijkste resultaten geanalyseerd en tot slot zal 

de Vlaamse gebruikersreis door de digitale overheid worden beschreven.  

5.1 De eGovernment Benchmark methodologie 

Om de Vlaamse digitale overheid te evalueren, wordt gebruik gemaakt van de eGovernment Benchmark 

methodologie, die Capgemini ontwikkelde voor en met de Europese Commissie.31 Deze methodologie beziet 

digitale overheden door een lens van acht levensgebeurtenissen. Elke levensgebeurtenis bestaat uit een pakket 

aan onderliggende digitale diensten die de gemiddelde burger of ondernemer op een gegeven moment nodig zal 

hebben. We evalueren twee levensgebeurtenissen voor ondernemers en zes levensgebeurtenissen voor burgers.  

Wat evalueren we voor ondernemers? 

▪ Opzetten van een onderneming: voor burgers die een onderneming willen beginnen evalueren we de 

administratieve stappen die gezet moeten worden om het nieuwe bedrijf te registreren. Andere diensten 

die binnen deze levensgebeurtenis vallen zijn bijvoorbeeld het registreren bij de sociale zekerheid en het 

aannemen van een eerste werknemer. 

▪ Runnen van een onderneming: voor ervaren ondernemers evalueren we hoe de digitale overheid hen 

helpt met het aangeven van bedrijfsbelasting en het indienen van financiële rapporten. We kijken of er 

informatie beschikbaar is over de werkomstandigheden van werknemers en hoe ondernemers btw kunnen 

terugvragen.  

Wat evalueren we voor burgers? 

▪ Carrière: voor burgers die hun baan kwijt raken evalueren we of het mogelijk is om zich online te 

registreren als werkloos; of ze digitaal een werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen en of er online 

diensten zijn om werklozen weer aan een baan te helpen, zoals trainingsprogramma’s. Ook diensten die 

burgers nodig hebben aan het eind van hun carrière, zoals het aanvragen van pensioen, zijn in deze 

levensgebeurtenis opgenomen.  

▪ Studeren: voor studenten onderzoeken we onder andere of zij zich online kunnen inschrijven bij een 

universiteit; of online financiering voor studenten kan worden aangevraagd en of zij online hun cijfers 

kunnen inzien.  

▪ Familie: voor ouders onderzoeken we onder andere of het mogelijk is om digitaal een geboorteaangifte 

te doen en kinderbijslag aan te vragen. We evalueren ook of burgers een afspraak kunnen maken voor het 

aanvragen van een paspoort en of het pensioen digitaal kan worden aangevraagd.  

▪ Justitie: voor burgers die hun recht willen halen evalueren we de stappen die gezet moeten worden om 

online een zaak te kunnen starten om een klein bedrag op een andere burger te verhalen. Ook wordt 

geëvalueerd of het mogelijk is om online in beroep te gaan tegen een uitspraak.  

▪ Aanschaf en rijden van een auto: voor autobezitters meten we onder andere of online voertuig- en 

wegenbelasting kan worden betaald; of het mogelijk is om online een tweedehandsauto te registreren en 

of boetes online kunnen worden betaald. 

 

31 De volledige methode is hier te vinden: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
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▪ Verhuizen: voor families die naar een nieuwe plek verhuizen onderzoeken we of zij online informatie 

kunnen vinden over scholen en andere voorzieningen, of online inschrijving in de nieuwe gemeente 

mogelijk is en of andere instanties automatisch op de hoogte worden gebracht van de adreswijziging.  

Hoe evalueren we de Vlaamse digitale overheid? 

Het is van essentieel belang dat de evaluatie van digitale overheidsdiensten wordt uitgevoerd door 

onbevooroordeelde onderzoekers. De eGovernment Benchmark methodologie maakt hierom gebruik van Mystery 

Shoppers, dit zijn burgers die getraind zijn door het Benchmark team om overheidswebsites op een consistente en 

objectieve manier te evalueren.  

De digitale overheid wordt geëvalueerd op vier dimensies: 

1. Gebruikersgerichtheid – In welke mate zijn diensten online beschikbaar? Hoe mobielvriendelijk zijn de 

websites? En zijn er voldoende hulp en feedback mechanismes beschikbaar om de gebruiker te helpen?  

2. Transparantie – Communiceert de overheid duidelijk hoe diensten geleverd worden en hoe lang dit zal 

duren? Kunnen gebruikers achterhalen hoe de overheid met hun persoonlijke data omgaat? En kunnen 

burgers vinden wat de verplichtingen van de overheid zijn en hoe zij zelf kunnen deelnemen aan 

beleidsprocessen?  

3. Digitale bouwstenen – Maakt de overheid gebruik van digitale bouwstenen, zoals elektronische 

identificatie (eID), elektronische documenten, authentieke gegevensbronnen en een digitale brievenbus?  

4. Grensoverschrijdende dienstverlening – Kunnen gebruikers uit andere landen net zo makkelijk gebruik 

maken van de digitale overheid? Zijn er ook hulpfunctionaliteiten in andere talen dan de nationale taal? 

Zijn de digitale bouwstenen ook bruikbaar voor gebruikers uit andere landen? 

De taak van de Mystery Shopper is om zich voor te doen als potentiële eGovernment gebruiker en daarbij een 

gedetailleerde, objectieve en gestandaardiseerde vragenlijst in te vullen. De scores vermeld in dit hoofdstuk 

volgen grotendeels uit de antwoorden gegeven door de Mystery Shopper, met uitzondering van de scores voor 

Mobiel vriendelijkheid, webveiligheid en digitale toegankelijkheid. In Figuur 10 staat het gehele eGovernment 

Benchmark methodologisch kader weergegeven. De indicatoren die worden gebruikt voor de DESI-index zijn in 

deze figuur dikgedrukt en rood omcirkeld.  

 

Figuur 10: eGovernment Benchmark Framework met rood gearceerd de indicatoren die gebruikt worden voor DESI 

 

De data voor de Vlaamse overheid is verzameld in oktober en november 2021. De Vlaamse data worden 

vergeleken met de top vijf landen van de DESI-dimensie Digital Public Services (Estland, Denemarken, Malta, 

Finland en Zweden) en het gemiddelde van de EU27. Voor de EU is de data verzameld in 2019 en 2020.  
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5.2 Vlaamse burger profiteert van een goede 

digitale overheid (81%) 

De eGovernment Benchmark studie geeft elk land een totaalscore voor de maturiteit van hun digitale overheid. 

Deze totaalscore is het gemiddelde van de dimensies gebruikersgerichtheid, transparantie, digitale bouwstenen 

en grensoverschrijdende dienstverlening. Figuur 11 toont de maturiteit van de Vlaamse digitale overheid ten 

opzichte van de top vijf32 van Europa en het gemiddelde van de EU27. De Vlaamse digitale overheid scoort 10 

procentpunt hoger dat het Europese gemiddelde, wat betekent dat Vlamingen over het algemeen tevreden 

mogen zijn met hun digitale overheid. De Vlaamse digitale overheid (als geheel) staat ook verder dan de Zweedse 

digitale overheid. Toch moet worden opgemerkt dat Vlaanderen nog niet zover is als de meest digitale overheden 

van Europa. Malta en Estland scoren respectievelijk 15 en 11 procentpunt hoger en ook Finland en Denemarken 

bedienen hun burgers en ondernemers digitaal beter dan de Vlaamse overheid. Waar ligt dit dan aan? 

 

Figuur 11: Totaalscore eGovernment Benchmark van de top vijf landen uit de DESI evaluatie, Vlaanderen en de EU27 

 

In Figuur 12 staan de scores voor de vier dimensies uit de eGovernment Benchmark voor Vlaanderen afgezet tegen 

het Europese gemiddelde. De Vlaamse overheid ontwikkelt diensten waar de burger makkelijk gebruik van kan 

maken. Op de dimensie Gebruikersgerichtheid scoort Vlaanderen 93%, wat hoger is dan het Europese gemiddelde 

van 90%. Vlaanderen heeft ook haar digitale bouwstenen op orde, zoals elektronische identificatie met itsme®, 

 

32 Er is gekozen om te vergelijken met de top vijf van de DESI dimensie Digital Public Services, omdat Vlaanderen zich tot 
doelstelling heeft gesteld zich bij deze groep te voegen. Dit is niet de top 5 van de eGovernment Benchmark evaluatie. Als 
Vlaanderen zou zijn meegenomen in de Europese eGovernment Benchmark evaluatie dan zou het op een 11e plaats staan.  
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De belangrijkste effecten uit de methode update van 2020 

Overheden ontwikkelen zich razendsnel op digitaal vlak en daarom kan de eGovernment Benchmark 

methodologie niet achterblijven. In 2020 heeft daarom een ingrijpende methode update 

plaatsgevonden. De twee belangrijkste wijzigingen zijn:  

1. In lijn met de ambities van de Europese Commissie voor een Digital Single Market en de Single 

Digital Gateway Regulation, richt de eGovernment Benchmark zich nu ook veel sterker op 

grensoverschrijdende dienstverlening.  

2. De indicator Transparantie van publieke organisaties is vervangen voor de indicator 

Transparante dienstontwikkeling. Hier wordt getoetst in welke mate overheden burgers 

faciliteren bij het meedenken over beleid en mee-ontwerpen van online diensten.  
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het hergebruik van data uit authentieke gegevensbronnen en veilige online communicatie via Mijn Burgerprofiel. 

De Vlaamse score van 83% is aanzienlijk hoger dan het Europese gemiddelde van 70%.  

Vlaanderen scoort 73% voor grensoverschrijdende dienstverlening, 15 procentpunt hoger dan het Europese 

gemiddelde. Verbetering op dit vlak hangt voornamelijk af van de mate waarin niet-Vlamingen ook buitenlandse 

eID’s kunnen gebruiken, evenals het vertalen van overheidswebsites naar andere talen dan het Nederlands. De 

dimensie Transparantie biedt de meeste verbeterkansen voor Vlaanderen. Vlaanderen scoort 73% op deze 

dimensie, alsnog 5 procentpunt hoger dan het Europese gemiddelde. De transparantie van het gebruik van 

persoonsgegevens en is goed geregeld in Vlaanderen, maar tijdens het afnemen van een dienst weten Vlaamse 

burgers vaak onvoldoende waar ze aan toe zijn. Denk hierbij aan het duidelijk op voorhand aangeven hoe lang het 

aanvragen van de dienst duurt en hoe lang het vervolgens duurt totdat de dienst geleverd wordt.  

 

 

Figuur 12: Vlaamse digitale maturiteit voor de vier dimensies gemeten in de eGovernment Benchmark 

 

5.3 Vlaamse ondernemer wordt op zijn wenken 

bediend, terwijl Justitie en Transport 

domeinen achterblijven  

De eGovernment Benchmark clustert de digitale overheid naar domeinen, of levensgebeurtenissen. Figuur 13 

toont de digitale volwassenheid van de Vlaamse overheid per levensgebeurtenis. Duidelijk is dat de ondernemers 

in Vlaanderen uitstekend digitaal ondersteund worden. Bij het Opzetten van een onderneming scoort de Vlaamse 

digitale overheid een score van 90% en bij het Runnen van een onderneming is deze score zelfs 94%. Hiervoor geldt 

wel dat een aanzienlijk deel van de diensten voor ondernemers geleverd wordt door de federale overheid. Daar 

profiteert de Vlaamse ondernemer in dit geval van. De andere domeinen die voornamelijk door de federale 

overheid worden gefaciliteerd presteren daarentegen aanmerkelijk minder. Vlamingen die bij Justitie aankloppen 

om een zogenoemde procedure voor kleine geschillen te starten moeten formulieren nog per post opsturen en ook 

bij het aanschaffen en rijden van een auto kunnen nog niet alle stappen digitaal worden volbracht. De score voor 
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deze levensgebeurtenissen zijn respectievelijk 64% en 66%, waarbij Justitie het enige domein is waar de federale 

overheid onder het Europese gemiddelde scoort.  

Bij de meeste domeinen waar Vlaanderen in grotere mate zelf verantwoordelijk voor is, worden scores behaald 

die aanzienlijk hoger zijn dan het Europese gemiddelde. Bij het Verhuizen kunnen Vlamingen goed terecht op de 

website van hun gemeente, en is de score 12 procentpunt hoger dan het Europese gemiddelde (86% t.o.v. 76%). 

Ook Vlamingen die een baan kwijtraken of een nieuwe baan zoeken (het domein Carrière), kunnen goed terecht 

op bijvoorbeeld www.vdab.be. Voor deze levensgebeurtenis scoort Vlaanderen 86%, zelfs 16 procentpunt hoger 

dan het Europese gemiddelde.  

Vlaanderen kan de digitale dienstverlening voor studenten nog verbeteren. Hoewel Vlaanderen hoger scoort dan 

Europa (78% om 74%), is de voorsprong ten opzichte van Europa beperkt. Veel diensten in dit domein worden 

geleverd door (Vlaamse) universiteiten. Een aantal van deze universiteiten maken nog geen gebruik van itsme® 

en vullen formulieren niet vooraf in met bij de overheid bekende persoonlijke informatie. Voor het Familie domein 

scoort de Vlaamse overheid 82%, wat wederom aanzienlijk hoger is dan het Europese gemiddelde van 67%.  

 

 

Figuur 13: Score per domein bij de eGovernment Benchmark evaluatie 
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5.4 De Vlaamse gebruikersreis binnen de digitale 

overheid 

Het aanvragen van een overheidsdienst bestaat altijd uit meerdere stappen. Zo zal een gebruiker eerst relevante 

informatie en de juiste dienst moeten vinden. Na het inloggen en invullen van een online aanvraagformulier zal 

een gebruiker mogelijk feedback willen geven of berichten willen ontvangen over de status en voortgang van de 

aanvraag. Een gebruikersreis brengt de verschillende stappen in beeld die een burger moet doorlopen om een 

dienst af te nemen. De Vlaamse overheid erkent het belang van deze user journeys in het Strategisch plan van het 

Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, waar zij schrijft dat het “generieke delen van business processen” 

aanpakt en “(delen van) user journeys” automatiseert. 

In dit hoofdstuk wordt de Vlaamse gebruikersreis in beeld gebracht. Zo wordt duidelijk bij welke stappen tijdens 

de dienstverlening Vlaamse burgers en ondernemers al goed gefaciliteerd worden en waar de Vlaamse digitale 

overheid de gebruiker nog beter kan bijstaan. In het bijzonder bestaat de gebruikersreis binnen de digitale 

overheid uit de volgende aspecten: 

▪ Vind de digitale overheid op één plek: digitale overheidsdiensten en overheidsdiensten in algemene zin, 

worden door veel verschillende organisaties en entiteiten verstrekt. Gebruikers verwachten dat 

overheidsdiensten vindbaar zijn, bij voorkeur via een aantal portalen waarmee zij bekend en vertrouwd 

zijn. 

▪ Krijg online informatie: burgers en ondernemers verwachten allereerst heldere informatie over digitale 

overheidsdiensten, bijvoorbeeld wanneer een dienst wel of niet van toepassing is. 

▪ Vraag de dienst online aan: in de digitale samenleving wensen gebruikers om overheidsdiensten volledig 

digitaal te kunnen volbrengen, op zowel hun computer als mobiele telefoon, ofwel dat de dienst proactief 

wordt geleverd. 

▪ Neem kennis van heldere verwachtingen: tijdens en na het aanvragen van een dienst willen gebruikers 

weten wat ze van de dienstverlener mogen verwachten en wat de dienstverlener precies van hen 

verwacht. 

▪ Vertrouw op veilige online authenticatie: eGovernment gebruikers willen er zeker van zijn dat hun 

digitale identificatie (eID) veilig is. 

▪ Bespaar tijd en moeite: wanneer overheden informatie hergebruiken kunnen aanvraagformulieren 

worden vooringevuld en hoeven gebruikers enkel specifieke gegevens aan te vullen, in lijn met het ‘vraag 

niet wat je al weet’ principe (Once-Only Principle).  

▪ Vraag om hulp: soms hebben burgers en ondernemers behoefte aan extra hulp of uitleg. Voldoende en 

duidelijke hulpfunctionaliteiten zijn hierbij essentieel. 

▪ Begrijp hoe persoonsgegevens worden verwerkt: hergebruik van persoonsgegevens kan tijd en moeite 

besparen maar dit gebruik dient inzichtelijk te zijn. Dit betekent dat overheden transparant dienen te zijn 

over op welke manier zij persoonsgegevens gebruiken en voor welke doeleinden. 

▪ Verbeter eGovernment: eGovernment kan worden verbeterd door gebruikers actief te betrekken bij het 

maken van beleid en het inrichten van de online dienstverlening.  

▪ Communiceer online en bespaar papier: na het aanvragen van een overheidsdienst volgt veelal 

communicatie over de status van een aanvraag. Burgers en ondernemers hebben baat bij een digitale 

brievenbus om alle overheidsberichten op één plek te kunnen vinden. Met het besparen van papier dragen 

ze bovendien bij aan milieubewust leven. 

Figuur 14 vat de gebruikersreis van Vlamingen binnen de digitale overheid samen. Cijfers over verschillende 

stappen en functionaliteiten staan vermeld (weergegeven als aantal per 10 diensten, bijvoorbeeld 9 op de 10 

diensten is volledig online beschikbaar). In de volgende paragrafen worden deze stappen en bevindingen nader 

beschreven en gerelateerd aan belangrijke Vlaamse digitale oplossingen. 
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Figuur 14: Vlaamse gebruikersreis binnen de digitale overheid 
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Overheidsdiensten zijn vindbaar via enkele hoofdportalen (99%)  

Goede online dienstverlening begint op een digitale plek die voor burgers en ondernemers makkelijk te vinden is. 

Waar men eerst aan het gemeenteloket een groot deel van de overheidszaken kon regelen, moet dat nu via 

digitale loketten mogelijk worden gemaakt. Voor Vlamingen zijn op dit moment bijna alle diensten vindbaar via 

webportalen van de overheid (99%). Hierbij worden ook websites van de gemeente, zoals www.antwerpen.be als 

portaal gerekend. Het bundelen van diensten binnen één online loket maakt het makkelijk voor gebruikers om 

diensten te vinden, maar zorgt er ook voor dat burgers op de hoogte zijn van diensten die mogelijk voor hen 

relevant zijn.  

In het Strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid wordt ook melding gemaakt van het 

belang van overheidsportalen. Zo werkt het Stuurorgaan aan “het verder stroomlijnen van sites en loketten” en 

zet het in op “het ontwikkelen van gemeenschappelijke loketfunctionaliteiten”. Zo kunnen Vlaamse 

overheidsportalen als www.vlaanderen.be steeds betere dienstverlening leveren aan de Vlaamse burger. Ook de 

toenemende beschikbaarheid van Mijn Burgerprofiel op de Vlaamse en lokale overheidswebsites is een belangrijk 

hulpmiddel om overal dezelfde informatie te ontsluiten. 

Informatie voor Vlamingen is nagenoeg altijd beschikbaar (99%), voor niet-Nederlandssprekenden 
is informatievoorziening ook al op hoog niveau (92%) 

Zonder informatie kunnen gebruikers geen diensten vinden. En zelfs als een dienst niet online beschikbaar is, dan 

zijn burgers en ondernemers geholpen met tekst en uitleg over hoe de dienst via analoge kanalen kan worden 

aangevraagd. Informatie over diensten is voor Vlamingen voor nagenoeg alle diensten te vinden (99%). Niet-

Nederlandssprekende gebruikers kunnen niet altijd online aan informatie over een overheidsdienst komen (92%), 

zo hebben de websites www.vdab.be, www.vlaanderen.be, www.brugge.be en www.hasselt.be op dit moment 

minder of zelfs geen informatie beschikbaar in andere talen dan het Nederlands.  

Inmiddels zijn bijna negen van de tien diensten online beschikbaar (89%), maar 
grensoverschrijdende dienstverlening blijft achter (55%) 

Op dit moment zijn bijna negen van de tien gemeten overheidsdiensten voor Vlamingen geheel online af te ronden 

(89%). Dit is 6 procentpunt meer dan het Europese gemiddelde van 83%. Vlaanderen blinkt uit in de 

beschikbaarheid van digitale dienstverlening in de domeinen Opzetten van een onderneming, Runnen van een 

onderneming, Carrière en Verhuizen. Voor deze levensgebeurtenissen waren alle gemeten diensten beschikbaar 

online. Voor de diensten in de domeinen Familie en Justitie moet de Vlaming nog het vaakst naar het 

gemeentehuis of formulieren per post versturen. Hier zijn respectievelijk slechts 47% en 74% van de diensten 

online beschikbaar.  

 

Opzetten van een onderneming 100% (91%) 63% (49%) 

Runnen van een onderneming 100% (95%) 100% (72%) 

Carrière 100% (78%) 55% (28%) 

Studeren 82% (86%) 64% (62%) 

Familie 47% (65%) 100% (40%) 

Justitie 74% (79%) 0% (47%) 

Aanschaf en rijden van een auto 90% (82%) 100% (45%) 

Verhuizen 100% (88%) 55% (56%) 

Gemiddeld 89% (83%) 55% (46%) 

Figuur 15: Percentage diensten online beschikbaar per domein voor diensten voor nationale gebruikers en grensoverschrijdende 
gebruikers. Het Europese gemiddelde staat tussen haakjes weergegeven. 

 

Voor gebruikers zonder de Belgische nationaliteit is het online gebruik maken van overheidsdienstverlening 

lastiger. Iets meer dan de helft van de gemeten diensten zijn zonder problemen te voltooien (55%), waarmee 

Vlaanderen het wel aanmerkelijk beter doet dan het Europese gemiddelde (43%).  Voor ondernemers is de 

Percentage diensten online in Vlaanderen (in Europa) 

http://www.antwerpen.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www.vdab.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www.brugge.be/
http://www.hasselt.be/
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dienstverlening al op hoog niveau. Hoewel buitenlandse ondernemers problemen ondervinden bij het starten van 

hun onderneming (63% van de diensten kunnen online worden voltooid), is de dienstverlening als het bedrijf 

eenmaal is opgericht uitstekend: niet-Vlamingen die hun onderneming willen runnen in Vlaanderen kunnen alle 

diensten, zoals het aangeven van belasting en het regelen van de btw-teruggave, online voltooien. Dit geldt ook 

voor de domeinen Familie en Aanschaf en rijden van een auto, al moet bij deze levensgebeurtenissen worden 

aangetekend dat het aantal gemeten diensten beperkt is.33 

 

Burgers tasten bij het doorlopen van de aanvraag nog vaak in het duister (49%) 

Het leveren van een transparante dienstverlening voor burgers is een aspect waarop Vlaanderen in algemene zin 

nog heel wat kan verbeteren. Momenteel tasten burgers op veel vlakken nog grotendeels in het duister wanneer 

ze om een dienstverlening vragen bij de overheid. Voor de eGovernment Benchmark indicator Transparantie 

dienstverlening scoort de Vlaamse overheid slechts 49%.  

Kijkend naar de vragen van deze indicator (Figuur 16) valt op dat de burger slechts in de helft van de gevallen een 

tijdsindicatie te zien krijgt over hoeveel tijd het zal kosten om enerzijds de aanvraag in te vullen en anderzijds een 

respons op de aanvraag te mogen verwachten. Hierbij is het dan ook nog de vraag of de dienst de verwachting van 

de burger kan inlossen aangezien er slechts beperkt gebruikt wordt gemaakt van een meting van de 

dienstprestaties, die ook aan de burgers getoond wordt.  

Tijdens het doorlopen van de dienstverlening bestaan er ook nog enkele onzekerheden. Het is bij de helft van de 

diensten niet mogelijk om je voortgang tussentijds op te slaan en er wordt ook niet aangegeven hoe veel tijd je 

hebt om de aanvraag daadwerkelijk te voltooien. Wat zou kunnen resulteren in dat je opnieuw dient te beginnen 

omdat je bepaalde zaken niet meteen bij de hand hebt. Na het afronden van de aanvraag zien we wel wat meer 

duidelijkheid, waarbij de burger in twee derde van de gevallen een ontvangstbevestiging mag verwachten.  

 

 

Figuur 16: Percentage Vlaamse diensten dat functionaliteiten bezit om het dienstverleningsproces transparanter te maken 

 

33 Bij beide levensgebeurtenissen werd één dienst geëvalueerd. Voor Familie is dat het aanvragen van kinderbijslag, dat door 
FONS automatisch wordt overgemaakt. Bij Aanschaf en rijden van een auto gaat dit om het betalen van boetes.  
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Gebruikers met smartphone worden op hun wenken bediend (98%) 

Uit onderzoek van Statistiek Vlaanderen uit 2019 blijkt dat 76% van de bevolking een smartphone gebruikt. Bij 

jongeren (18-39 jaar) is dit percentage zelfs 98%. Een goede digitale overheid strekt daarom verder dan de PC. 

Smartphonegebruikers moeten ook online gebruik kunnen maken van de overheid. De Mobiel vriendelijk indicator 

meet het percentage overheidswebsites dat is geoptimaliseerd voor smartphonegebruikers, zoals bijv. dat alle 

tekst leesbaar blijft en keuzes makkelijk met de vinger klikbaar zijn. In Vlaanderen is 98% van de websites 

makkelijk te gebruiken op een smartphone. Websites binnen Vlaamse bevoegdheid die nog kunnen verbeteren 

zijn www.wonenvlaanderen.be en www.eerstehulpbijschulden.be.    

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.eerstehulpbijschulden.be/
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Veilige online authenticatie met itsme® voor meer dan vier van elke vijf diensten bruikbaar (81%), 
maar grensoverschrijdende authenticatie met eID nog niet wijdverspreid (36%) 

Nog niet zo lang geleden ging men naar het gemeenteloket om bepaalde overheidsdiensten aan te vragen en 

moest het paspoort mee om te kunnen authentiseren. Nu kan authenticatie online met elektronische identificatie 

(eID). Een goed werkende eID is een van de essentiële bouwstenen voor een veilige en goed functionerende 

overheid. Met het Belgische itsme® kunnen Vlaamse burgers en ondernemers op 8 van de 10 overheidsdiensten 

inloggen (81%). In het domein Familie is het gebruik van elektronische identificatie nog niet de norm. Hier kan 

slechts bij 4 van de 10 diensten worden geauthentiseerd met een eID en moet men vaak nog met het paspoort 

naar het gemeenteloket.  

Wijdverspreid gebruik van itsme® maakt het eenmalig aanloggen’ principe (Single-Sign-On Principle) mogelijk. 

Nadat gebruikers zich voor één dienst binnen een levensgebeurtenis hebben geauthentiseerd, hoeven zij dit niet 

nogmaals te doen voor een daaropvolgende dienst, zelfs als de gebruiker zijn of haar digitale reis vervolgt bij een 

andere overheidsorganisatie. In Vlaanderen geldt dat de gebruiker voor 62% van de diensten niet opnieuw hoeft 

aan te loggen.  

Binnen Europa bestaat er sinds 2014 wetgeving voor grensoverschrijdende gebruik van elektronische 

identificatie, genaamd eIDAS34. Het doel is dat Europese burgers hun eID niet alleen in het eigen land kunnen 

gebruiken, maar ook daarbuiten. Voor de Vlaamse digitale overheid betekent dit dat zij ook gebruikers met eID’s 

uit andere landen de mogelijkheid moeten geven om met hun eigen digitale identificatiemiddel in te loggen. Op 

dit moment geven iets meer dan 1 op de 3 overheidswebsites de mogelijkheid om met eIDAS te authentiseren. 

Hoewel dit hoger is dan het Europese gemiddelde van 28%, blijft er de komende jaren nog veel vooruitgang te 

boeken op dit vlak.  

Bij meer dan driekwart van de diensten wordt persoonlijke informatie voor gebruikers vooraf 
ingevuld (76%) 

Bij het online aanvragen van overheidsdiensten door een burger of ondernemer kan de overheid zowel de burger 

als zichzelf helpen door persoonlijke informatie vooraf in te vullen vanuit authentieke gegevensbronnen. Dit stelt 

gebruikers in staat om formulieren sneller in te vullen, bijvoorbeeld omdat ze niet opnieuw hun geboortedatum, 

naam en adres hoeven te verstrekken. Voor de overheid levert het vooraf invullen betrouwbaarder informatie op, 

omdat invulfouten worden verminderd.  

In Vlaanderen wordt bij meer dan driekwart van de diensten informatie vooraf voor de burger ingevuld (76%). 

Bijvoorbeeld door de inzet van het gegevensdelingsplatform Kruispuntbank Vlaanderen/MAGDA weten de 

Vlaamse gebruikers zich geholpen bij het invullen van hun gegevens. Bij de domeinen Carrière, Opzetten van een 

onderneming en Runnen van een onderneming wordt persoonlijke informatie voor alle diensten vooraf ingevuld. In 

andere domeinen kunnen nog forse stappen vooruit worden gezet, zo wordt bij de domeinen Familie, Justitie en 

Aanschaf en rijden van een auto slechts voor de helft van de diensten informatie vooraf ingevuld (50%).  

Authentieke gegevensbronnen maken ook 

proactieve dienstverlening mogelijk. Als 

overheden de juiste data uitwisselen en koppelen 

kunnen diensten worden geleverd zonder dat de 

burger of ondernemer hierom hoeft te vragen. 

Denk bijvoorbeeld aan het automatisch toewijzen 

van werkloosheidsuitkering zodra een burger zijn 

baan verliest. Zo krijgen de burgers de 

overheidsondersteuning waar zij recht op hebben, 

ongeacht hun eigen oplettendheid.  

Burgers en ondernemers krijgen hulp waar nodig (100%) 

De Vlaamse gebruikersreis door de digitale overheid begint veelal bij webportalen zoals www.vlaanderen.be en 

www.vdab.be. Mocht de burger zijn dienst niet online kunnen vinden, of tegen andere problemen aanlopen, dan 

zijn goede ondersteuningsfunctionaliteiten noodzakelijk. In Vlaanderen zijn hulpfunctionaliteiten, zoals een 

 

34 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eidas-regulation  

Startbedrag (Groeipakket) – kinderbijslag voor 

iedereen 

Elke ouder heeft bij de geboorte van een kind recht op een 

startbedrag.   Het startbedrag moet elk kind de kans geven 

om zich te ontwikkelen en de ouders daarbij ondersteunen. 

Ook als de ouder dit vergeet aan te vragen, wordt het geld 

automatisch via publieke uitbetaler FONS overgemaakt 

naar de ouders nadat het kind is geregistreerd bij de 

gemeente.  

http://www.vlaanderen.be/
http://www.vdab.be/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eidas-regulation
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veelgestelde vragen sectie en live chat voor hulp rijkelijk aanwezig (100%). Ook kunnen burgers die minder digitaal 

onderlegd zijn, diensten ook via de niet-digitale weg afnemen en zijn de contactgegevens van de desbetreffende 

overheid makkelijk te vinden. Tot slot, is er ook ruimte voor gebruikers om hun mening te geven over de website.  

Voor alle domeinen zijn er feedback- en klachtenpagina’s waar gebruikers hun indrukken kunnen delen.   

 

Vlaanderen scoort goed op de indicator Transparantie van persoonlijke data (84%), maar kan meer 
inzicht bieden in wie er gebruik maakt van de data 

Dit jaar heeft Vlaanderen het Vlaams Datanutsbedrijf gelanceerd. De slogan is veelbelovend: “Veilig data delen. 

Meer privacy dan ooit”. Ook in het Strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid staat 

databeleid hoog op de prioriteitenlijst, zo moeten de Kruispuntbank Vlaanderen (KBV) en 

gegevensdelingsplatform MAGDA “dé data-draaischijf binnen de Vlaamse publieke sector worden”. Het gebruik 

van data wordt steeds belangrijker en daarbij is vooral transparantie betreffende het gebruik van persoonlijke 

data van burgers en ondernemers essentieel voor het vertrouwen. De score voor de eGovernment Benchmark 

indicator Transparantie datagebruik (Figuur 18) toont de Vlaamse ambitie op dit vlak. De Vlaamse score van 84% 

is 12 procentpunt hoger dan het Europese gemiddelde. Ook blijft Vlaanderen op dit vlak digitale toplanden als 

Denemarken, Finland en Zweden voor.  

Vlaamse portalen kunnen burgers en ondernemers echter nog beter informeren over wie toegang heeft tot hun 

persoonlijke data. Op dit moment heeft 38% van de Vlaamse portalen enkel een algemene pagina met informatie 

over welke overheidsinstanties persoonlijke data mogen inzien om welke mogelijke redenen. De andere portalen 

(62%) geven burgers ook inzicht in of hun persoonlijke data zijn ingezien en wanneer dit is gebeurd. Geen van de 

Vlaamse portalen geeft burgers echter inzicht in welke overheidsinstantie de persoonlijke data heeft ingezien en 

welke reden bij de inzage van de data van toepassing was. Dit zou de laatste stap zijn naar de Europese top 2 voor 

deze indicator.  

Pilot Webtoegankelijkheid 

In de eGovernment Benchmark studie is in 2020 een pilot uitgevoerd naar de toegankelijkheid van 

overheidswebsites voor gebruikers met bepaalde beperkingen. In Figuur 17 staan de uitkomsten van deze 

evaluatie voor Vlaanderen.  Er wordt gerefereerd aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Negen van 

de 10 websites maken gebruik van alternatieve tekst (beschrijvingen van foto’s). Ook heeft 94% van de websites 

een language attribute, waardoor de tekst door een screen reader aan slechtzienden kan worden voorgelezen.  

 

Figuur 17: Resultaten Vlaanderen voor de webtoegankelijkheid pilot van de eGovernment Benchmark studie 
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Figuur 18: Vlaamse score voor de eGovernment Benchmark indicator Persoonlijk datagebruik 

 

De Vlaamse overheid raadpleegt haar burgers online bij het ontwikkelen van beleid en 
dienstverlening (88%) 

Sinds 2020 meet de eGovernment Benchmark studie ook hoe transparant de digitale overheid is bij het 

ontwikkelen van beleid en van dienstverlening. Door burgers en ondernemers te betrekken bij het ontwikkelen 

van beleid en het ontwikkelen van diensten, kunnen diensten worden ontwikkeld waar de gebruiker centraal staat.  

Figuur 19 toont hoe vaak Vlaamse gebruiker digitaal 

kunnen participeren om hun overheid te helpen. Alle 

overheidsportalen hebben informatie beschikbaar over 

het beleidsvormingsproces en de portalen bieden ook 

de mogelijkheid om daadwerkelijk te helpen bij het 

ontwikkelen van beleid. Bij het ontwikkelen van 

diensten kan de Vlaamse overheid zich wel nog 

verbeteren: lang niet alle portalen hebben duidelijk 

informatie beschikbaar over hoe diensten worden 

ontwikkeld (50%).  Wel bieden websites als 

www.vlaanderen.be en www.antwerpenmorgen.be de mogelijkheid aan burgers om (online) diensten te 

verbeteren en zo bij te dragen aan meer gebruikersgerichte dienstverlening.  

 

 

Figuur 19: Mogelijkheden voor de Vlaamse gebruiker om te participeren in het ontwikkelen van beleid en van diensten 
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Kan de Vlaamse gebruiker meedenken met de digitale overheid?

Stad Antwerpen neemt de burger mee bij 

besluitvorming 

Stad Antwerpen heeft een aparte webpagina 

https://www.antwerpenmorgen.be waar burgers 

worden geïnformeerd over aankomende projecten 

van de Antwerpse overheid. Ook staat hier een 

tabblad “Doe mee”, waar burgers kunnen zien aan 

welke participatiemomenten zoals infomomenten, 

workshops en webinars zij kunnen deelnemen.  

http://www.vlaanderen.be/
https://www.antwerpenmorgen.be/nl/doe-mee
https://www.antwerpenmorgen.be/nl/doe-mee
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De vier vragen samen leiden tot een score voor de indicator Transparante dienstontwikkeling. In Figuur 20 staan 

de scores van de Europese top vijf voor de DESI en het gemiddelde van de EU27. Vlaanderen scoort 88%, waarmee 

het aansluiting vindt bij de Europese top voor deze indicator. De score is fors hoger dan het Europese gemiddelde 

van 64%. Vlaanderen scoort voor Transparante dienstontwikkeling beter dan Estland en gelijk aan Zweden en 

Finland. Enkel Malta (100%), waar alle overheidsportalen gebruikers de mogelijkheid geven om mee te denken 

over beleid en digitale dienstverlening, en Denemarken (94%) staan van de top 5 DESI landen op dit vlak verder 

dan Vlaanderen.  

 

 

Figuur 20: Vlaamse score voor de indicator Transparante dienstontwikkeling afgezet tegen de Europese top 5 en de EU27 

De websites van de Vlaamse Overheid (47%) voldoen niet aan alle benodigde 
veiligheidsprotocollen, maar presteert wel beter dan het Europese gemiddelde (44%) 

Het kunnen garanderen van de digitale veiligheid van overheidsinstanties is cruciaal in het bouwen van een digitale 

economie en samenleving.  In hoofdstuk 4 bleek al dat er in Vlaanderen burgers zijn die geen gebruik maken van 

de digitale overheid omdat zij zich zorgen maken om de veiligheid van die digitale overheid.  Voor dit onderzoek 

zijn er 14 internetstandaarden, door middel van 2 tools, getoetst in het kader van cybersecurity. Zowel 

internet.nl35 en Mozilla Observatory36 brengen mogelijke kwetsbaarheden in kaart. In de Annex staat de betekenis 

van de verschillende tests nader beschreven.  

Figuur 21 toont dat op sommige vlakken de webveiligheid ten wensen overlaat, maar dat Vlaanderen hierin geen 

uitzondering is in Europa. In algemene zin hebben overheidswebsites de helft (47%) van de internetstandaarden 

geïmplementeerd. Vlaanderen scoort enkele procentpunten beter dan het Europese gemiddelde (44%). Er zijn 

twee internetstandaarden die iedere website correct geïmplementeerd heeft, namelijk Cross-Origin Resource 

Sharing (waarmee voorkomen wordt dat externe websites, content van een website kunnen inzien en 

gebruikersinformatie kunnen achterhalen) en Referrer Policy (waarmee o.a. de privacy van gebruikers wordt 

geborgd). Ook HTTP Public Key Pinning (waarmee risico’s op onderschepping en onderbreking van communicatie 

met valse webcertificaten kan worden beperkt) is op nagenoeg alle websites beschikbaar.   

Uit het onderzoek komen ook enkele standaarden naar voren die nog niet, of in minder mate, dan het Europese 

gemiddelde worden toegepast. Content Security Policy (preventie tegen cross-site scripting en clickjacking 

aanvallen) is een standaard die in heel Europa zeer weinig geïmplementeerd is, geen enkele website wist voor 

deze test te slagen. De veiligste website van Vlaanderen slaagde voor twaalf van de veertien testen.  

 

 

 

 

35 De tool is beschikbaar via: https://internet.nl/. 
36 De tool is beschikbaar via: https://observatory.mozilla.org/. 
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Figuur 21: Webveiligheid van Vlaamse overheidswebsites 

Vlaming heeft de post amper meer nodig voor communicatie met de overheid (94%) 

De Vlaamse Overheid is er grotendeels in geslaagd 

om Mijn Burgerprofiel uit te bouwen tot de 

voornaamste communicatiemethode voor burgers 

en de overheid op verschillende niveaus. De eBox, 

beveiligde elektronische brievenbus, maakt het 

mogelijk om voortgang van aanvragen van burgers 

beter op te volgen en communicatie te verbeteren. 

Vlamingen hebben bijna altijd de mogelijkheid om 

post digitaal te ontvangen (94%). Met deze score 

doet Vlaanderen niet onder voor de top 5 van 

Europa en is de kloof met het Europese gemiddelde 

aanzienlijk. Vlamingen kunnen digitale post 

ontvangen van alle onderzochte organisaties binnen 

de volgende domeinen; Familiezaken, Onderwijs, 

Verhuizen, Juridische Zaken, Werk en 

Ondernemerschap (waarbij dit zowel het geval is 

voor startende als ervaren ondernemers). Enkel op 

vlak van mobiliteit kan er nog niet de maximale 

score toegediend worden, momenteel bevindt deze 

zich op 50%.  
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Cybersecurity

Vlaanderen

EU-gemiddelde

Vlaanderen creëert een one-stop-shop voor 

overheidscommunicatie 

Als onderdeel van het MAGDA gegevensdelings-platform 

heeft Vlaanderen een reeks diensten gecreëerd waarmee 

een overheidsorganisatie elektronische officiële 

documenten kan genereren en bezorgen aan burgers en 

bedrijven. Deze elektronische documenten kunnen 

worden ondertekend door de uitgevende organisatie en 

worden veilig afgeleverd in de digitale eBox van de burger 

of onderneming. Door de bestaande federale eBox 

opnieuw te gebruiken, worden documenten van de 

gewestelijke administratie en de lokale overheden nu ook 

op één en dezelfde plaats afgeleverd, wat een officieel 

one-stop-communicatiekanaal vormt. De burger kan ook 

vragen om de berichten per papieren post te blijven 

ontvangen. Zo is de oplossing ook te gebruiken voor 

burgers die (nog) niet over de benodigde digitale 

vaardigheden beschikken.  
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Figuur 22: Score voor de eGovernment Benchmark indicator Digitale brievenbus 
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6 Open Data Maturity Assessment  
Het Open Data Maturity Report wordt sinds 2015 jaarlijks gepubliceerd door het European Data Portal. De DESI-

index maakt van dit onderzoek gebruik voor de DESI subdimensie 4a5 Open Data. De subdimensie 4a5 is de 

totaalscore van het Open Data Maturity Assessment. In dit hoofdstuk zal eerst de methodologie worden 

besproken en vervolgens worden de resultaten gepresenteerd en toegelicht. 

6.1 Hoe wordt open data maturiteit gemeten 

De data voor de Open Data Maturity Assessment wordt verzameld met een vragenlijst die wordt ingevuld door 

een vertegenwoordiger die bekend is met het open databeleid van het desbetreffende land. Voor dit onderzoek 

is deze vragenlijst en de bredere methodologie door Capgemini hergebruikt. De vragen zijn beantwoord door 

vertegenwoordigers van het open data team bij Digitaal Vlaanderen. Desbetreffende data is in het najaar van 2021 

opgevraagd bij de vertegenwoordigers van Digitaal Vlaanderen. Om tot een beoordeling te komen voor de 

volwassenheid op het gebied van open data wordt er gekeken naar vier dimensies.  

 

Elk van deze vier dimensies bestaat uit verschillende subdimensies met onderliggende vragen. Welke dimensies 

en subdimensies deel uit maken van deze evaluatie wordt weergegeven in Figuur 23. 

 

Open data beleid Open data impact 

Beleidskader Strategisch bewustzijn 

Open databestuur Politieke impact 

Open data implementatie Sociale impact 
 

Milieu impact 
 

Economische impact 

Open data portaal Open data kwaliteit 

Portaal features Recentheid 

Portaal gebruik Meten en monitoren 

Datavoorziening DCAT-AP compliance 

Portaal duurzaamheid Kwaliteit gepubliceerde datasets 

Figuur 23: Dimensies en subdimensies voor het Open Data Maturity Assessment 

Vier open data dimensies 

De volwassenheid ten aanzien van open data wordt gemeten aan de hand van vier dimensies.  

1. Open data beleid – evalueert of een beleid en strategie bestaat voor de adoptie en implementatie van open 

data. Deze dimensie kijkt of er een beleidsstructuur aanwezig is die het mogelijk maakt voor private en derde 

partijen om gebruik te maken van open data. Daarnaast wordt beoordeeld of ambtenaren voldoende training 

krijgen om hun kennis van open data op peil te houden.  

2. Impact van open data – kijkt of landen en regio’s activiteiten ondernemen om de impact van open data te 

meten. Eerst wordt gekeken naar het strategisch bewustzijn over de impact van open data. Vervolgens wordt 

ingezoomd op de waarde van open data in vier sectoren: politiek, sociaal, milieu en economisch.  

3. Open data portaal – beoordeeld wordt welke features op het portaal aanwezig zijn, of er door de beheerders 

gebruik gemaakt wordt van tools om het gedrag van gebruikers te analyseren, of alle dataproviders aan het 

portaal bijdragen en of het portaal duurzaam is opgezet.  

4. Open data kwaliteit – evalueert of de (meta)data systematisch wordt opgehaald, of er een goede balans is 

tussen recente datasets en oudere data, of wordt voldaan aan de DCAT-AP metadata standaard en in welk 

formaat de open data gepubliceerd wordt.  

 

https://www.europeandataportal.eu/en/impact-studies/open-data-maturity
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6.2 Vlaams beleidskader blijft een uitstekend 

fundament voor een gedegen open data aanpak 

(86%) 

In Figuur 24: Vlaamse scores t.o.v. de subdimensie Open data beleid weergegeven. De data laat duidelijk zien dat 

het Vlaamse beleidskader omtrent open data goed in elkaar zit en ook het Vlaamse bestuursmodel met betrekking 

tot open data is goed uitgedacht. Wat nog voor verbetering vatbaar is, is de subdimensie Open data implementatie. 

De lagere score op dit onderdeel valt toe te wijden aan het gebrek aan focus ten opzichte van opleiden en trainen 

van ambtenaren die verwacht worden met data te werken. Door hen beter te begeleiden kan het gebruik van open 

data snel toenemen. Deze uitdaging wordt opgenomen binnen de datastrategie voor de Vlaamse overheid die 

momenteel in ontwikkeling is. 

 

 

Figuur 24: Vlaamse scores t.o.v. de subdimensie Open data beleid 

 

6.3 Vlaamse open data impact kent een sterke 

toename (69%) 

Vlaanderen kent dit jaar een forse stijging op de impactdimensie van open data. De score is maar liefst 22% hoger 

dan vorig jaar. Echter heeft Vlaanderen ook nog een lange weg te gaan om in de top vijf te geraken. Nummer 5 

Italië scoort momenteel 97%, terwijl Denemarken en Spanje zelfs een perfecte score noteren. 

Vlaanderen heeft dit jaar extra ingezet op het meten van de impact van open data.  Hiervoor is een studie37 

uitgevoerd die zowel op macro-economisch vlak alsook op micro-niveau (sociaal-politiek, economisch en 

ecologisch) kijkt naar de impact die open data genereert. Uitgedrukt in een schatting van de marktomvang, aantal 

werknemers en ook sector potentieel, maar ook de kwantificatie van een aantal use cases die aangetroffen zijn in 

Vlaanderen binnen verschillende domeinen.  

Vlaanderen kan nog veel winst behalen door dergelijk onderzoek regelmatig uit te voeren, aangezien de huidige 

impact nog relatief laag blijft. Er is goede open data beschikbaar in alle verschillende domeinen, maar deze lijken 

nog weinig (her)gebruikt te worden. Voor Vlaanderen is het daarom goed om een actieve community te creëren 

zodat ze makkelijker op de hoogte blijven van hoe ondernemers aan de slag gaan met hun gepubliceerde open 

data.  

 

37https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1648556648/220203_08_598_SVIIB_Open_Data_Impact_in_Vlaan
deren_-_Eindrapport_wrj7hb.pdf 
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Figuur 25: Vlaamse scores t.o.v. de subdimensie Open data impact 

 

6.4 Het Vlaams Open Data Portaal (69%) heeft 

een solide basis om snel te kunnen verbeteren 

Het Vlaamse open data portaal38 heeft een mooie verbetering opgetekend ten opzichte van vorig jaar. Met o.a. 

de toevoeging van de mogelijkheid om notificaties te ontvangen zodra data beschikbaar is en de toevoeging van 

een specifieke pagina waar use cases gepubliceerd kunnen worden. Het Vlaams open data portaal zou wel baten 

bij de toevoeging van een feedback en rating module voor verschillende datasets. De vindbaarheid van 

verschillende open datasets kan nog verhoogd worden door de aanmaak en de publicatie van metadata. Een 

dergelijke gestructureerde beschrijving van de datasets en distributievormen is nodig om te koppelen met het 

Vlaams open data portaal.  

Ook in dit segment bevindt Vlaanderen zich in de middenmoot, maar we zien wel dat de basis zeer solide is. 

Vlaanderen kan met relatief kleine aanpassingen volgend jaar een veel betere score behalen. Het uitvoeren van 

een gebruikerstevredenheid survey of het actief promoten van het Open data portaal op sociale media, zijn 

relatief kleine inspanningen die voor een toename in maturiteit kunnen zorgen. De top 5 van Europa beschikken 

allemaal over een actieve open data community. Deze voedt dan ook sterk hun portaal, welke van zeer 

hoogstaande kwaliteit is om dit te faciliteren. 

 

 

Figuur 26: Vlaamse scores t.o.v. de subdimensie Open data portaal 

 

 

38 Portaal is beschikbaar via: https://opendata.vlaanderen.be/ 
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6.5 Vlaamse open data kwaliteit is hoogstaand 

(85%) 

In Figuur 27 worden de resultaten voor de subdimensies voor 

datakwaliteit gepresenteerd. Ook hier zien we dat 

Vlaanderen een solide basis heeft. De kwaliteit van de data 

die gepubliceerd wordt is goed.  

Vlaanderen behaalt een zeer mooie score en draagt ook sterk 

bij aan het vergemakkelijken van open data (her)gebruik. 

Nagenoeg alle data worden gepubliceerd met een 

modellicentie voor gratis hergebruik. Bovendien hanteert 

het Vlaamse open data portaal het DCAT-AP-

applicatieprofiel39 (DCAT-AP VL) dat de uitwisseling van 

metadata tussen verschillende open data platformen 

vereenvoudigd. Dit vergemakkelijkt het hergebruik voor 

potentiële gebruikers. 

Vlaanderen maakt gebruik van het five star open data model, waarmee wordt geëvalueerd in welk formaat data 

beschikbaar wordt gemaakt. Vlaanderen streeft hierbij een beoordeling van 3 sterren open data na. Dit betekent 

dat data in een open formaat (zoals CSV) beschikbaar gemaakt wordt. Om op deze subdimensie hoger te scoren 

zal er moeten gefocust worden op 4 sterren open data (URL’s toevoegen voor verwijzingen) en 5 sterren open 

data (links met andere datasets creëren). Wanneer er nieuwe open data gepubliceerd wordt (door huidige of 

nieuwe aanbieders) is het dus vooral zaak om hierbij dezelfde open data kwaliteit te borgen.

 

 

Figuur 27: Vlaamse scores t.o.v. de subdimensie Open data kwaliteit 

 

 

39 https://ec.europa.eu/isa2/solutions/dcat-application-profile-data-portals-europe_en  
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https://ec.europa.eu/isa2/solutions/dcat-application-profile-data-portals-europe_en
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7 Aanbevelingen voor verbetering van de 

Vlaamse digitale overheid 
De Vlaamse digitale overheid heeft een goede uitgangspositie om de stap naar de Europese top te maken, maar 

dit zal niet vanzelf gaan. Reflecterend op de bredere Vlaamse vooruitgang tijdens de coronacrisis stelde de 

Vlaamse minister-president, Jan Jambon, tijdens de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2021 terecht: 

“Maar wie nu denkt dat de klus geklaard is. Wie nu meent dat we op onze lauweren mogen gaan rusten. Wie nu 

vindt dat we vanzelf aan de top van Europa blijven, die heeft mis.”40  

Om aansluiting te vinden met de toplanden als Estland, Denemarken, Malta, Finland en Zweden zijn continue 

inspanningen nodig. Ook deze toplanden verbeteren zich immers continu. Op basis van dit onderzoek zijn 

verschillende aanbevelingen relevant om Vlaanderen aan te laten sluiten bij de Europese top. Voor ieder van de 

drie brononderzoeken, namelijk met betrekking tot het gebruik van de Vlaamse overheid, de digitale 

dienstverlening van de Vlaamse overheid en de volwassenheid met betrekking tot Open Data worden in dit 

hoofdstuk enkele concrete aanbevelingen gedaan. Ook worden ter inspiratie goede voorbeelden gegeven uit het 

buitenland.  

7.1 Maak burgers veilig en vaardig, voor meer 

gebruik van de digitale overheid 

Op dit moment blijft het aantal gebruikers van de Vlaamse digitale overheid nog altijd achter. Van de Vlaamse 

burgers tussen de 16 en 74 jaar die het afgelopen jaar het internet gebruikten, deed slechts 67% dit om te 

interageren met de overheid. Dit betekent dat 1 op de 3 Vlaamse internetgebruikers geen online contact heeft 

gehad met de overheid. Ook maken slechts 6 op de 10 Vlaamse internetgebruikers die een formulier in moeten 

vullen, gebruik van de mogelijkheid om dit digitaal te doen. Door het gebruik van de digitale overheid te vergroten 

kan Vlaanderen ervoor zorgen dat ze ten volle de vruchten plukt van haar digitale overheidsdienstverlening.  

Uit de survey blijkt dat de voornaamste barrières bij het gebruik van de digitale overheid een gebrek aan 

vertrouwen is de digitale overheid (13% heeft meer vertrouwen in het verzenden van papieren formulieren en 

11% maakt zich zorgen over de beveiliging van persoonlijke gegevens) en, nog belangrijker, een gebrek aan 

digitale vaardigheden. Het gebrek aan digitale vaardigheden is niet evenredig over de bevolking verspreid en komt 

juist veelvuldig voor bij groepen die ook al moeite hebben om de aansluiting met de maatschappij te vinden of te 

behouden. Denk hierbij aan mensen met een lager inkomen, lager geschoolden, ouderen en Vlamingen geboren 

in een ander land. Een inclusievere digitale overheid is dan ook een digitale overheid die vaker zal gebruikt worden.  

De Vlaamse aanpak om gebruik te verhogen kan zich daarom het best toespitsen op het verhogen van gebruik 

onder de groepen waar het gebruik nu achterblijft. Daar wordt al het nodige in gedaan. Neem bijvoorbeeld het 

Vlaamse initiatief www.e-Inclusie.be, dat benadrukt dat “we met z’n allen oog hebben voor wie (nog) niet meekan 

met de digitale snelheidstrein, door in te zetten op digitale inclusie”. Door het initiatief wordt de problematiek 

van digitale inclusie hoog op de agenda geplaatst, onder andere door kennis, goede praktijkvoorbeelden en tools 

ter beschikking te stellen.   

 

40 https://www.vlaanderen.be/publicaties/septemberverklaring-van-de-vlaamse-regering-2021  

http://www.e-inclusie.be/
https://www.vlaanderen.be/publicaties/septemberverklaring-van-de-vlaamse-regering-2021
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Voor de digitale inclusie van ouderen kan de Vlaamse overheid zijn licht opsteken in het buitenland. Zo maakt 

Denemarken gebruik van gebruikerspanels met ouderen bij het ontwerpen van digitale dienstverlening voor het 

gezondheidsdomein41 en heeft Australië een webportaal dat zich specifiek op de gezondheid van ouderen richt42. 

Ook kan de Vlaamse overheid zich inspannen om diensten toegankelijker te maken. Uit de eGovernment 

Benchmark studie blijkt dat de webtoegankelijkheid van Vlaamse overheidswebsites voor burgers met een 

(visuele) beperking nog ten wensen overlaat. Om de digitale overheidsdienstverlening ook voor mensen met een 

handicap toegankelijk te maken dient de Vlaamse overheid op alle overheidswebsites gebruik te maken van de 

internationaal erkende WCAG43 standaarden.  

 

Tot slot, kan digitale dienstverlening worden versimpeld. Een 

simpelere dienst is immers makkelijker af te nemen. Hierbij 

moet ook worden gedacht aan het taalniveau. Niet alle 

burger zullen even makkelijk een website met 

overheidsinformatie tot zich nemen. Websites moeten dus zo 

worden ingericht dat ook groepen met een onder gemiddeld 

taalniveau aansluiting vinden bij de overheid. Ook op dit vlak 

kan Vlaanderen leren van andere Europese landen. Digitale 

koploper Estland geeft hierin een interessant voorbeeld: 

chatbot Kratt beantwoordt vragen van gebruikers over de 

overheidsdienstverlening in Estland en helpt burgers de 

juiste dienst te vinden44. 

7.2 Personaliseer aanbod, voor volgende stap in 

digitale dienstverlening  

De Vlaamse digitale dienstverlening is op dit moment al van een hoog niveau. Voor DESI subdimensies Pre-filled 

Forms, Digital Public Services for Citizens en Digital Public Services for Businesses neemt Vlaanderen binnen Europe 

respectievelijk de 9e, 13e en 7e plek in. De Europese top 5 is dus binnen handbereik.  

 

41 https://en.bock.net/news-detail/ehealth-digitalisation-germany-denmark-2018-30/  
42 https://www.myagedcare.gov.au/ 
43 https://www.w3.org/TR/WCAG21/  
44 https://e-estonia.com/ai-chatbot-to-replace-and-improve-governmental-e-services/  

Online gezondheidsportalen voor iedereen 

Bij het ontwikkelen van het Deens gezondheidsportaal Sundhed.dk is extra aandacht besteed aan het bruikbaar 

maken van het portaal voor zowel de burger als de medisch professional. Ouderen zijn een groep die veel gebruik 

maken van zorg, maar vaak digitale vaardigheden missen. In Denemarken zijn ouderen daarom intensief betrokken 

bij het ontwikkelen van het gezondheidsportaal. Door focusgroepen met ouderen in te zetten wordt de 

gebruiksvriendelijkheid van het portaal voor deze groep mensen geoptimaliseerd.  

Het Australische myagedcare.gov.au richt zich expliciet op oudere burgers en helpt hen bijvoorbeeld bij het vinden 

van een ouderenwoning. Doordat de diensten voor ouderen hier bij elkaar staan is het makkelijker om de juiste 

dienst te kiezen. Ook maakt de site gebruik van verschillende filmpjes en stappenplannen kunnen ook ouderen met 

minder digitale vaardigheden online hun weg vinden. 

Chatbot Kratt helpt Estse gebruikers verder 

De Estse overheid heeft een AI-chatbot 

ontwikkeld met de naam Kratt. Deze chatbot 

spreekt naast gewoon Ests ook verschillende 

dialecten en straattaal.  Kratt helpt burgers met 

het online vinden van overheidsdiensten, 

communicatie met de overheid en het verhogen 

van de gebruiks-vriendelijkheid. Het doel is dat 

Kratt uiteindelijk door alle overheidsinstellingen 

gebruikt wordt.   

https://en.bock.net/news-detail/ehealth-digitalisation-germany-denmark-2018-30/
https://www.myagedcare.gov.au/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://e-estonia.com/ai-chatbot-to-replace-and-improve-governmental-e-services/
https://www.sundhed.dk/
https://www.myagedcare.gov.au/
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Voor Pre-filled Forms valt op dat diensten geleverd door de 

Vlaamse overheid en de federale overheid vaak persoonlijke 

data vooraf invullen voor gebruikers. Bij steden en 

universiteiten is dit nog niet de norm45. Vooraf invullen van de 

juiste informatie is alleen mogelijk als de juiste digitale 

bouwstenen beschikbaar zijn, zodat interoperabiliteit 

mogelijk wordt gemaakt. Het vooraf invullen van formulieren 

voor gebruikers is makkelijker voor overheden als gebruik 

wordt gemaakt van elektronische identificatie via itsme®. Als 

Vlaamse gebruikers zich overal met dezelfde digitale identiteit 

kunnen authentiseren, is het makkelijker om de juiste data 

voor hen binnen te halen en vooraf in te vullen. Zo worden 

digitale formulieren op maat aangeboden.  

De subdimensie Digital Public Services for Citizens evalueert de online beschikbaarheid van diensten voor Vlaamse 

burgers en voor burgers van buiten België. De diensten die geleverd worden door de Vlaamse overheid aan de 

Vlaamse burger zijn bijna allemaal online beschikbaar. Verbetering is voornamelijk mogelijk binnen het Justitiële 

domein (wat onder federale bevoegdheid valt) en bij Vlaamse steden waar ook nog meerdere diensten kunnen 

worden gedigitaliseerd. Voor de Vlaamse steden 

wordt het makkelijker om nieuwe online diensten toe 

te voegen als digitale bouwstenen (zoals itsme®) 

aanwezig zijn. Zo kan het gebruik van digitale 

bouwstenen op de websites van gemeentes voor 

zowel DESI subdimensie Pre-filled Forms als DESI 

subdimensie Digital Public Services for Citizens een 

positieve bijdrage leveren. Hongarije, een land dat 

minder digitaal is dan Vlaanderen, heeft dit aangepakt 

door alle lokale overheidsdiensten via een portaal aan 

te bieden.46 

Voor zowel Digital Public Services for Citizens als 

Digital Public Services for Businesses geldt dat de dienstverlening voor niet-Belgische burgers naar een hoger plan 

getild kan worden. Federale diensten zijn nagenoeg altijd meertalig, maar missen bijvoorbeeld de mogelijkheid 

om met eIDAS in te loggen. Vlaamse overheidswebsites en de websites voor Vlaamse steden zijn vaak enkel in het 

Nederlands beschikbaar. Door personalisatie in de vorm van een vertaalfunctie voor niet-Nederlandssprekende 

gebruikers, kunnen ook niet-Belgen makkelijk hun digitale weg vinden bij de Vlaamse overheid.  

Losstaand van de DESI-evaluatie, kan de Vlaamse digitale overheid de dienstverlening transparanter maken door 

de gebruikers meer informatie over de dienst te geven. Op dit moment weten gebruikers vaak niet wat ze kunnen 

verwachten als ze een digitale dienst aanvragen. Hoelang duurt het bijvoorbeeld om de dienst aan te vragen? En 

wanneer wordt de dienst dan vervolgens geleverd? Het informeren van gebruikers over de dienstverlening 

versterkt het vertrouwen in de digitale overheid en vereenvoudigt het afnemen van diensten, wat een positieve 

invloed op het eGovernment gebruik kan hebben. 

Transparante dienstontwikkeling is om dezelfde 

reden essentieel: juist door de burger al vroeg bij 

het ontwerpproces te betrekken kunnen diensten 

worden ontwikkeld waarin de burger centraal 

staat. Bovendien sluit de dienstverlening 

vervolgens beter aan bij de persoonlijke wensen en 

omstandigheden van de gebruiker.  

 

 

45 In dit onderzoek de Vlaamse provinciehoofdsteden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Hasselt meegenomen als sample 
voor de steden. Als sample voor de universiteiten is gekozen voor de VU Brussel, KU Leuven, UGent, UAntwerpen en UHasselt 
46 https://ec.europa.eu/isa2/hungarian-municipality-asp-good-practice-local-government-digitalisation-aligned-european_en  

Luxemburg (stad) toont real-time wachttijden 

In de hoofdstad van Luxemburg worden op transparante 

wijze via www.vdl.lu/en/living/administrative-

procedures  real-time wachttijden weergegeven voor 

verschillende diensten. Voor het ophalen van officiële 

overheidsdocumenten, zoals een geboorteakte, weet de 

burger dus precies of het op dat moment rustig is en het 

een goed moment is om het gemeenteloket te bezoeken. 

Deense eID breed inzetbaar en opvraagbaar 

Voor 93% van de Deense overheidsdiensten 

kunnen Denen hun eID gebruiken. NemID 

(binnenkort MitID) kan niet alleen bij vrijwel alle 

overheidsinstanties worden gebruikt, de 

elektronische identiteit kan ook eenvoudig en op 

verschillende manieren worden aangevraagd: 

online, via een van de burger service loketten en 

bij een bankvestiging. Op die manier is hulp 

laagdrempelig en is het eID de norm voor 

overheden en burgers. 

Hongarije hergebruikt digitale bouwstenen voor 

3000 gemeentes 

Het ASP-portaal van Hongarije biedt lokale overheden 

de mogelijkheid om bepaalde diensten aan te bieden op 

een overheidsportaal dat specifiek is gericht op diensten 

van gemeentes. Alle diensten op dit portaal kunnen 

vervolgens worden aangevraagd met elektronische 

identificatie. Inmiddels zijn meer dan 3.000 gemeenten 

aangesloten op het portaal en is digitale dienstverlening 

voor Hongaarse burgers aanzienlijk verbeterd.  

https://ec.europa.eu/isa2/hungarian-municipality-asp-good-practice-local-government-digitalisation-aligned-european_en
http://www.vdl.lu/en/living/administrative-procedures
http://www.vdl.lu/en/living/administrative-procedures
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7.3 Sla de brug tussen vraag en aanbod, voor 

verdere open data vooruitgang 

Open data in Vlaanderen kent een solide basis, waar progressief op 

voortgebouwd kan worden. Vlaanderen kent daarbij een gedegen 

open data beleid. In de stap naar beleidsimplementatie is echter 

ruimte voor het aanrijken van begeleiding of een opleiding aan 

ambtenaren van wie verwacht wordt dat zij met open data werken. 

Dit maakt de weg vrij voor maatschappelijke, economische en 

ecologische impact ten gevolge van open data (her)gebruik.  

Voortbouwend op het beleid kan de impact van open data verder 

worden vergroot. Door impact te blijven monitoren en meten wordt 

duidelijk welke waarde open data (her)gebruik creëert. Dit 

strategische bewustzijn verdient met name bij individuele 

overheidsorganisaties nadere aandacht. Grip op intern en extern 

(her)gebruik per organisatie dient te worden verstevigd, in 

navolging van landen als Frankrijk. Vervolgens zal het publiceren van succesvolle toepassingen en use cases 

inspiratie bieden aan ondernemers, wetenschappers, burgers en andere (her)gebruikers over de mogelijkheden 

die open data biedt. Deze aanjaagfunctie is vooral wenselijk voor het stimuleren van het realiseren van 

economische waarde en (nieuwe) bedrijvigheid dankzij open data. 

Door de beleidsimplementatie te ondersteunen en impactcreatie van open data te vergroten, zullen overheden 

worden verleid om nog meer open data aan te bieden. Hierbij is het Vlaams Open Data Portaal gebaat. Momenteel 

blijven nog te veel overheidsorganisaties met waardevolle gegevens zitten die niet als open data worden 

gepubliceerd. Door duidelijk te maken wat open data publicatie oplevert (o.a. aan ondernemerschap en innovatie) 

zal de publicatiebereidheid toenemen en wordt het Vlaams Open Data Portaal een rijkere bron aan gegevens. 

Voor bezoekers van het Vlaams Open Data Portaal zou het toevoegen van een feedback en rating module op 

dataset niveau wenselijk zijn. Op die manier wordt open data sterker vraaggestuurd en kan het Vlaams Open Data 

Portaal gerichter open data ter beschikking stellen. Ook het in 2022 nog op te richten Vlaamse datanutsbedrijf en 

de vergevorderde plannen voor het inrichten van een overkoepelende Vlaamse datavindplaats kunnen een 

belangrijke rol spelen bij het verder ontsluiten van open data. 

 

De kwaliteit van open data in Vlaanderen is vergeleken met de rest van Europa op orde. Het structureel verversen 

van real-time en dynamische (meta)informatie op het Vlaams Open Data Portaal vanuit bronbestanden biedt 

(her)gebruikers accurate toegang tot gegevens. Wanneer er nieuwe open data gepubliceerd wordt (door huidige 

of nieuwe aanbieders) is het dus vooral zaak om hierbij dezelfde open data kwaliteit te borgen. Open data is bij 

uitstek van grote waarde, mits interoperabel en gestandaardiseerd, in (mobiele) applicaties, bedrijfsprocessen, 

analyses en andere vormen van open data (her)gebruik. 

Ierse open data officials 

In Ierland hebben overheden speciaal 

opgeleide open data specialisten binnen 

verschillende teams. Verbeterde open 

data vaardigheden onder ambtenaren en 

een nauwere verbinding tussen beleid en 

beleidspraktijk zal naar verwachting ook 

zorgen voor meer publicatie van open data 

van nog betere kwaliteit. 

https://data.europa.eu/en/impact-

studies/country-insights/ireland/ireland-

case-study  

 

Frans Open Data Portaal  

Het “Open platform for French public data1” is hiervan een goed voorbeeld. Frankrijk heeft een portaal 

gecreëerd dat toegankelijk is en alle benodigde informatie in een oogopslag ter beschikking stelt. Het 

portaal stelt ten tijde van schrijven 2.902 use cases ter beschikking. Het kent ook een rating systeem en de 

mogelijkheid om discussies te voeren. Het stelt gebruikers in staat om nog efficiënter en makkelijker 

gebruik te maken van open data.  https://www.data.gouv.fr/en/  

 

https://data.europa.eu/en/impact-studies/country-insights/ireland/ireland-case-study
https://data.europa.eu/en/impact-studies/country-insights/ireland/ireland-case-study
https://data.europa.eu/en/impact-studies/country-insights/ireland/ireland-case-study
https://www.data.gouv.fr/en/
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Annex 

Landencodes 

De landcodes zijn gebaseerd op de ISO 3166-1 standaard. Voor Vlaanderen is een voor de lezer makkelijk 

interpreteerbare optie gekozen.  

Oostenrijk AT Ierland IE 

België BE Italië IT 

Bulgarije BG Litouwen LT 

Cyprus CY Luxemburg LU 

Tsjechië CZ Letland LV 

Duitsland DE Malta MT 

Denemarken DK Nederland NL 

Estland EE Polen PL 

Griekenland EL Portugal PT 

Spanje ES Roemenië RO 

Europese Unie EU Zweden SE 

Finland FI Slovenië SI 

Frankrijk FR Slowakije SK 

Kroatië HR Vlaanderen VL 

Hongarije HU   
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Verbetermogelijkheden voor de DESI 

In de onderstaande tabel staan alle diensten uit de eGovernment Benchmark methodologie opgelijst waar 

Vlaanderen zich kan verbeteren om een hogere score voor de DESI subdimensies te krijgen. Diensten die al perfect 

scoren op alle DESI subdimensies staan er niet in. Aangegeven wordt welke overheid verantwoordelijk (Ver.) is: de 

federale overheid (F), de Vlaamse overheid (Vl), de steden (S) of de universiteiten (U). Voor elke dienst. 

Een X in de tabel betekent dat de dienst voor een subdimensie verbeterd kan worden. Een V betekent dat dit al 

gedaan wordt bij deze dienst. Een Nvt betekent dat deze subdimensie voor deze dienst niet is gemeten en dus 

niet van toepassing is.   

▪ DESI indicator 4a2 meet of persoonlijke informatie vooraf wordt ingevuld.  

▪ DESI indicator 4a3 en 4a4 meten of diensten online beschikbaar zijn. Dit wordt zowel gedaan voor 

nationale gebruikers (Nat) als voor Cross-border gebruikers (CB).  

Life event Dienst Ver. 
4a2 
Nat 

4a3 
4a4 
Nat 

4a3 
4a4 
CB 

Business 3.1 Register company for the first time F V V X 

Business 7.1 Check conditions for environmental permits Vl Nvt V X 

Business 7.2 Obtain pollution/environmental permit Vl V V X 

Career 1.1 Registering as unemployed Vl Nvt V X 

Career 1.3 Apply for unemployment benefits F Nvt V X 

Career 1.4 Appeal against decision when unemployment benefits are not granted F V V X 

Career 3.2 Submit evidence that proves you are looking for work F V V X 

Career 4.2 Register employment to stop unemployment benefits F Nvt V X 

Family 1.2 Register child with competent authority S X X Nvt 

Family 1.3 Register parental authority (e.g. with court in case not married) S X X Nvt 

Family 2.1 Register with civil/local registry in order to get married/civil partnership S Nvt X Nvt 

Family 2.2 Register divorce with civil/local registry to end marriage/civil partnership S Nvt X Nvt 

Family 3.1 Obtain passport S Nvt X Nvt 

Family 4.1 Check requirements for registering the death of a relative S Nvt X Nvt 

Studying 2.2 Register in higher education  U X V V 

Studying 2.3 Apply for student grants Vl V V X 

Studying 2.5 Apply for additional social benefits U Nvt X X 

Studying 3.1 Apply for portability of student grant (abroad) Vl Nvt X Nvt 

Justice 1.1 Obtain information on how to start a civil/small claim procedure F Nvt V X 

Justice 1.2 Obtain information on related legislation and rights F Nvt V X 

Justice 1.3 Start a small claim procedure (issue the money claim at court) F Nvt V X 

Justice 1.4 Share evidence/supporting documents by citizen F V V X 

Justice 1.5 Obtain information on case handling F Nvt V X 

Justice 1.6 Retrieve judgement F Nvt X X 

Justice 1.7 Appeal against court decision F X X X 

Moving 1.1 Obtain information on local facilities (e.g. schools, health facilities) S Nvt V X 

Moving 1.2 Obtain permits for moving S X V X 

Moving 2.2 Issue a registration certificate S Nvt Nvt X 

Transport 1.3 Standard procedure to register an imported car F X V Nvt 

Transport 2.4 Request replacement vehicle registration certificate (after loss) F Nvt X Nvt 
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Voor hoeveel diensten is Vlaanderen (deels) verantwoordelijk?  

In onderstaande tabel staat voor elke van de levensgebeurtenissen aangegeven hoeveel diensten er worden 

gemeten in de eGovernment Benchmark en hoeveel daarvan (deels) binnen de Vlaamse bevoegdheid vallen.  

 

Levensgebeurtenis Naam in Europese Benchmark Aantal Vlaamse diensten 

Starten van een onderneming Business 5/15 diensten 

Familie Family 9/9 diensten 

Carrière Career 5/19 diensten 

Studeren Studying 11/11 diensten 

Runnen van een onderneming Economic 0/11 diensten 

Verhuizen Moving 5/8 diensten 

Aanschaf en rijden van een auto Transport 4/10 diensten 

Justitie Justice 0/7 diensten 

 

Onderstaand staan alle diensten in de eGovernment Benchmark evaluatie waar Vlaanderen (deels) voor 

verantwoordelijk is. 

  

Life event Dienst 

Business Start-up 1.1 Check requirements for starting a business 

Business Start-up 1.2 Get guidance with how to write a business plan 

Business Start-up 1.3 Get guidance with how to explore financial possibilities 

Business Start-up 7.1 Check conditions for environmental permits 

Business Start-up 7.2 Obtain pollution/environmental permit 

Career 1.1 Registering as unemployed 

Career 2.2 Get guidance with how to arrange housing benefits 

Career 2.3 Get guidance with how to arrange debt counselling 

Career 2.4 Get guidance with how to arrange health promotion programmes 

Career 2.5 Get guidance with how to arrange help during invalidity, sickness and employment injuries 

Family 1.1 Check conditions for parental leave 

Family 1.2 Register child with competent authority 

Family 1.3 Register parental authority (e.g. with court in case not married) 

Family 1.4 Apply for child allowance 

Family 2.1 Register with civil/local registry in order to get married or to close a civil partnership 

Family 2.2 Register divorce with civil/local registry in order to end marriage or a civil partnership 

Family 3.1 Obtain passport 

Family 3.2 Obtain birth certificate 

Family 4.1 Check requirements for registering the death of a relative 

Studying 1.1 Monitor study programmes provided by universities 

Studying 1.2 Check admission requirements for enrolling in higher education 

Studying 2.2 Register in higher education  

Studying 2.3 Apply for student grants 

Studying 2.4 Calculate additional financial possibilities 

Studying 2.5 Apply for additional social benefits 

Studying 3.1 Apply for portability of student grant (abroad) 

Studying 3.2 Monitor grades and personal data 

Studying 3.3 Get guidance with how to arrange studying abroad (international office) 

Studying 3.4 Get guidance with how to arrange internships and starting your career 

Moving 1.1 Obtain information on local facilities (e.g. schools, sports, health facilities) 

Moving 1.2 Obtain permits for moving 

Moving 1.3 Register the new address in municipality register 

Moving 1.6 Sign out at old municipality 
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Transport 2.1 Pay vehicle / road tax 

Transport 2.2 Register for access to toll roads 

Transport 2.3 Obtain a parking permit 

Transport 2.6 Submit periodic motor vehicle testing report 

 

De DESI gebruikt voor de verschillende subdimensies, verschillende doorsnedes van de eGovernment data. De 

onderstaande tabel geeft deze verdeling weer.  

  
Subdimensie 5a2 Subdimensie 5a3 Subdimensie 5a4 

Starten van een onderneming 1/7 diensten . 5/15 diensten 

Familie 7/7 diensten 9/9 diensten . 

Carrière 2/8 diensten 5/19 diensten . 

Studeren 4/4 diensten 11/11 diensten . 

Runnen van een onderneming 0/9 diensten . 0/11 diensten 

Verhuizen 3/4 diensten 5/8 diensten . 

Aanschaf en rijden van een auto 3/6 diensten 4/10 diensten . 

Justitie 0/4 diensten 0/7 diensten . 
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Mobiel vriendelijk & veilig  

De indicator Mobiel vriendelijk is al onderdeel van eGovernment Benchmark sinds 2016. In eerste instantie werd 

de score berekend op domeinniveau, waarbij de score het percentage opgenomen URL's aangeeft dat is 

geclassificeerd als 'Mobielvriendelijk'. Sinds 2017 worden scores voor mobielvriendelijkheid berekend op een 

manier die vergelijkbaar is met andere serviceniveau-indicatoren. In deze nieuwe methodiek hangt de berekening 

van de scores af van het feit of de dienst landelijk of lokaal/regionaal is. Een nationale service wordt als 

mobielvriendelijk beschouwd als een van de opgenomen URL's de test doorstaat, terwijl lokale en regionale 

services scoren op basis van het slagingspercentage van de opgenomen URL's. Vervolgens worden de relevante 

servicescores gemiddeld tot de Life Event Mobile-vriendelijkheidsscore. 

Er wordt gebruik gemaakt van twee tests, een van Google en een van Bing. Als een website door één van de tools 

als mobielvriendelijk wordt beoordeeld dan krijgt deze het stempel mobielvriendelijk.  

Scores webveiligheid 

Sinds 2019 bevat de eGovernment Benchmark resultaten over de veiligheid van overheidswebsites. Alle URL's 

worden getest met twee openbaar beschikbare tools voor het testen van de veiligheid geleid: één ontwikkeld 

door de Nederlandse overheid; internet.nl47, en een andere van Mozilla; the Observatory48. Uitleg over de 

webveiligheidstests is te vinden in  Figuur 28.  

 

 

Figuur 28: Webveiligheid indicatoren 

 

 

 

47 The tool is an initiative of the Dutch Internet Standards Platform: www.internet.nl 
48 Mozilla security Tool: https://observatory.mozilla.org/ 
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