Barometer van de informatiemaatschappij (2014)

In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België, heeft de Algemene Directie Economische Reglementering
deze publicatie uitgegeven met de bedoeling de transparantie van de markt te waarborgen. De barometer herneemt het geheel van relevante Belgische en Europese indicatoren om de beleidsmakers in te lichten over de informatie- en communicatietechnologieën.
Nota van de uitgever
De Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij van de Algemene Directie Economische Reglementering wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen tot de realisatie
van deze barometer, en in het bijzonder de medewerkers van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium en het BIPT.
U mag gegevens overnemen om ze in andere rapporten te gebruiken op voorwaarde dat u de bron duidelijk en nauwkeurig vermeldt.
U kunt deze publicatie online raadplegen via:
•

http://economie.fgov.be/nl
Rubriek “Publicaties” (in het menu bovenaan) > Soort publicatie “Informatiemaatschappij” > Titel “Barometer van de informatiemaatschappij (2014)”.
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•

http://economie.fgov.be/barometer_van_de_informatiemaatschappij_2014

U kunt ook een exemplaar ophalen in onze “Infoshop FOD Economie”:
•

Adres: Vooruitgangsstraat 48 - 1210 Brussel

•

Openingsuren (alle werkdagen geopend): 9u tot 17u

•

Contact: tel. 02 277 55 76

•

e-mail infoshop@economie.fgov.be

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Vooruitgangsstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0314.595.348
http://economie.fgov.be
Tel.: 02 277 51 11
Voor oproepen vanuit het buitenland:
Tel.: + 32 2 277 51 11
Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte
Voorzitter van het Directiecomité
Vooruitgangsstraat 50
1210 Brussel
Wettelijk depot: D/2014/2295/41
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Informatie- en communicatietechnologie (ICT) neemt in onze wereld een steeds grotere plaats in. Ze is alomtegenwoordig in het beroepsleven en doet zich ook elders
gelden onder meer in interacties tussen individuen en tussen burgers en administratie. In het bedrijfsleven is ze weliswaar een onmiskenbare troef maar ook in het
dagelijkse leven wordt de kennis ervan langzamerhand onontbeerlijk. Het is dus van
essentieel belang dat de hele bevolking, vooral de kansarmen, in staat is om ze toe
te passen om het risico te vermijden dat zij aan de zijlijn van deze maatschappelijke
ontwikkeling blijven staan.
In deze barometer wordt getracht om de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in kaart te brengen onder meer in het licht van de grote Europese doelstellingen
gesteld in het kader van de “Digital Agenda for Europe”. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste thema’s gespreid over negen hoofdstukken. De eerste
twee handelen over de ICT-uitrusting en over de toepassing ervan door burgers en
ondernemingen. Het derde hoofdstuk is gewijd aan de elektronische handel zowel
vanuit het oogpunt van huishoudens en individuen als van ondernemingen. Het gebruik van elektronische overheidsdiensten wordt in het vierde hoofdstuk onderzocht

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

terwijl het probleem van cyberveiligheid, dat in het licht van de actualiteit steeds crucialer wordt, aan bod komt in het vijfde hoofdstuk.
In hoofdstuk 6 wordt het bestek opgemaakt van de digitale vaardigheden, te weten de kennis van individuen over ICT-tools en -technologieën, zowel op privégebied als in het bedrijfsleven. De aspecten die verband houden met de telecommunicatiestructuur en met de
vergelijking van de tarieven die in België worden toegepast, worden behandeld in hoofdstuk 7 terwijl in het daaropvolgende hoofdstuk
de economische aspecten van de ICT-sector in België worden onderzocht. In hoofdstuk 9 worden de prestaties van België geduid in
termen van ICT-uitrusting van de bevolking en tarieven van de telecommunicatiediensten in een internationaal perspectief.
België biedt onmiskenbare troeven, onder meer voor de dichtheid en de kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur. Het is bijgevolg raadzaam om uit deze gunstige situatie voordeel te halen om alle partijen die betrokken zijn bij de informatiemaatschappij te
stimuleren om ICT-toepassingen en -diensten te gebruiken.

Veel leesgenot!

Jean-Marc Delporte
Voorzitter van het Directiecomité
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Huishoudens en individuen
ICT (informatie- en communicatietechnologie) neemt in het sociale, culturele en professionele leven van individuen en huishoudens een steeds belangrijker plaats in. De aanwezigheid ervan in ons dagelijkse leven is niet meer weg te denken, en het is dan ook van
essentieel belang over voldoende uitrusting te beschikken en over de nodige vaardigheden
te beschikken om die technologie te gebruiken. Zo beschikte in 2013 toch al 82 % van de
Belgische huishoudens over minstens één computer en had 80 % een internetaansluiting.
De cijfers over de huishoudens en individuen waarbij de vermelding “Bron: ICT-enquête
huishoudens en individuen” staat, hebben betrekking op huishoudens met minstens één
persoon in het huishouden tussen 16 en 74 jaar, en op individuen tussen 16 en 74 jaar oud.
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Europese doelstellingen
Voor huishoudens en individuen zijn er in de “digitale agenda voor Europa” (DAE) een aantal doelstellingen vastgelegd, tegen 2015:
•

verhoging van het regelmatige internetgebruik (a) van 60 % tot 75 %, tegen 2015
[de cijfers die ten gronde liggen aan de vertreksituatie, dateren uit 2009];

•

verhoging van het regelmatige internetgebruik van 41 % tot 60 % voor de achtergestelde bevolkingsgroepen (b)
[de cijfers die ten grondslag liggen aan de vertreksituatie, dateren uit 2009];

•

halvering van het deel van de bevolking dat nog nooit heeft geïnternet tegen
2015 (tot 15 %)
[vertreksituatie: in 2009 had 30 % van de personen van 16 tot 74 jaar nog nooit geïnternet].

(a) Onder regelmatig internetgebruik wordt verstaan: minstens één keer per week.
(b) In deze groep van de bevolking zitten de mensen die aan minstens één van volgende voorwaarden voldoen: in de leeftijdscategorie 55-74 jaar, laag opleidingsniveau en/of niet actief op de arbeidsmarkt zijn (werkloos, inactief of gepensioneerd).
Bron: Een digitale agenda voor Europa, Com (2010) 245 definitief/2.
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ICT-uitrusting (huishoudens)

Beschikbaarheid van interactieve televisie
(iDTV)

Beschikbaarheid van de computer
In 2013 beschikte 81,9 % van de Belgische huishoudens over minstens
één computer. Uit de tabel blijkt duidelijk dat waar er kinderen in het
huishouden zijn, het aantal computers veel hoger ligt dan in huishoudens zonder kinderen.

Een of meerdere computers in het huishouden

Totaal

81,9

Huishoudens
Huishoudens
zonder kinderen met kinderen

77,0

94,7

Exact één computer in
het huishouden

40,6

42,1

36,6

Meer dan één computer
in het huishouden

41,3

35,0

58,1

Geen computer in het
huishouden

18,1

23,0

5,3

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics
Belgium.

FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen

Tabel 1.2. Beschikbaarheid van iDTV in de huishoudens

(in %)

Tabel 1.1. Beschikbaarheid van de computer in de huishoudens

(in %)

De digitale televisie blijft in sterke opmars: in 2013 waren 61,5 % van
de huishoudens erop geabonneerd, wat een toename met 4,1 procentpunt is ten opzichte van 2012.

2012

2013

Huishouden met een verbinding voor interactieve digitale televisie

57,4

61,5

Huishouden zonder verbinding voor interactieve digitale televisie

41,4

37,8

NB. Bepaalde categorietotalen kunnen kleiner dan 100 % zijn ten gevolge van niet-respons bij
de geënquêteerden.
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics
Belgium.
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Apparaten met internetverbinding
De computer blijft het belangrijkste middel om zich te verbinden met
het internet. 98 % van de huishoudens (met internetverbinding) gebruiken de computer daarvoor. De mobiele toestellen zijn spectaculair in opmars, met een groei van 13,4 procentpunt voor de mobiele
telefoons en van 15,1 procentpunt voor de tablets. Deze boom in het
gebruik van mobiele apparaten met internetverbinding bevestigt duidelijk de opkomst van een nieuw fenomeen, met name het digitale
nomadisme.
Grafiek 1.1. Apparaten met internetverbinding in huishoudens die een internetverbinding hebben
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Desktopcomputer (vaste computer), laptop,
notebook of netbook

98,0%

Gsm, smartphone, tablet-pc
of handcomputer (*)

53,5%

Gsm of smartphone

46,2%

Tablet-pc (bv. iPad)
Spelconsole
Digitale televisie met mogelijkheid
tot e-mailen en/of surfen
Mp3-speler

53,5 % van de
huishoudens, die thuis
een internetverbinding
hebben, gebruikt gsm’s
(met GPRS, UMTS of 3G)
om zich te verbinden
met het internet.

28,9%
12,9%
9,9%
6,3%

Handcomputer (pda, palmtop, ...)

1,9%

E-reader

1,9%

Verbinding met het internet
In 2013 beschikte 80 % van de huishoudens over een internetverbinding. Huishoudens met kinderen hebben veel vaker een internetverbinding dan huishoudens zonder kinderen: 93 % tegenover 75 %. Het
hebben van kinderen is dus een stimulans om een internetverbinding
te hebben.
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), Eurostat.

(*) Groepering van andere benamingen.
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics
Belgium.
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Type internetaansluiting

Breedbandverbindingen

98,3 %

van de huishoudens met een internetverbinding
maakt gebruik van een breedbandverbinding. De
DSL-technologie blijft het belangrijkste toegangskanaal tot internet,
met 61 %, maar gaat toch licht achteruit ten opzichte van 2012, ten
voordele van de mobiele verbindingen die steeds performanter worden.

Het percentage huishoudens met een breedbandverbinding is vergelijkbaar met de dekkingsgraad van breedband in België, met name om en
bij 98 % van de bevolking. Het samenvallen van deze twee percentages
bevestigt dat het niveau van de Belgische vaste netwerkinfrastructuur
zeer hoog is, voor zowel de kwaliteit als de uitwerking ervan.

Grafiek 1.2. Type internetaansluiting van de huishoudens met internetverbinding

Grafiek 1.3. Percentage breedbandverbindingen in de huishoudens met een internetverbinding

Breedbandverbinding (DSL, kabel,
satelliet, 3G, UMTS, ...) (*)

Breedbandaansluitingen (DSL, kabel, satelliet, 3G, UMTS,…)
Uitsluitend inbelverbinding of mobiele smalbandverbinding

98,3%

ADSL, VDSL, SHDSL of ander DSL-type
(snel internet via de telefoonlijn)

61,0%

Andere breedbandverbinding dan DSL
(kabel, satelliet, 3G, UMTS, ...)

54,6%

Mobiele smalbandverbinding
(bv. 2G+, GPRS en WAP) via een gsm
of een modem in een laptop

2,3%

Inbelverbinding via een gewone telefoonlijn
of ISDN

2,1%

2007

2013
Uitsluitend inbelverbinding of mobiele
smalbandverbinding (*)

93,4%

6,3%

98,3%

1,7%

(*) Regroupement d’autres libellés.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2013), SPF Economie - DG Statistique - Statistics
Belgium.

98,3 %
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Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2007 en 2013), FOD Economie - AD Statistiek Statistics Belgium.

van de huishoudens met een internetverbinding
maakt gebruikt van een breedbandaansluiting.

1,7%
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Redenen om thuis internettoegang te hebben
De belangrijkste reden om thuis over een internetverbinding te beschikken blijft het opzoeken van informatie: 63,2 %. Toch kwamen er tussen
2012 en 2013 andere redenen op de voorgrond: goedkoper geworden, voor ontspanning, voor onlineoverheidsdiensten en onlineaankopen. Verrassend is dat e-mailen en chatten minder populair worden, alsook e-banking van thuis uit; waarschijnlijk worden die diensten meer en meer
gebruikt vanaf een mobiel toestel.
Tabel 1.3. Redenen om thuis internettoegang te hebben

2012

2013

Voor informatie thuis

66,0

63,2

Voor e-mail of chat

38,7

28,7

Voor e-banking

31,1

24,2

Mee begrepen in totaalpakket van digitale televisie of telefonieabonnement

16,2

21,0

Voor ontspanning

12,5

15,2

Eenvoudiger geworden om in huis te halen

11,9

14,7

Iedereen heeft tegenwoordig internet

13,4

14,3

Goedkoper geworden om in huis te halen

9,0

13,1

Voor e-government

6,3

9,4

Voor telewerk

6,1

7,3

Voor e-commerce

2,7

5,3

(% huishoudens die sinds max. 12 maanden een internetverbinding hebben)

10

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium.
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Redenen om thuis geen internettoegang te hebben

20 %

van de Belgische huishoudens beschikt thuis niet over een internetaansluiting. Binnen deze groep van huishoudens, vindt 44,5 %
een internetverbinding niet nodig, haalt 32 % aan dat ze niet de nodige vaardigheden hebben en vinden 24,8 % dat het materiaal
om zich te verbinden met het internet te duur is. Interessant om weten is dat het aantal huishoudens die de verbindingskosten te hoog vinden,
ten opzichte van 2012 afneemt.
Tabel 1.4. Redenen om thuis geen internettoegang te hebben

(% huishoudens die geen internetverbinding hebben)

2012

2013

Internet is niet nodig

43,0

44,5

Vaardigheden ontbreken

28,5

32,0

Het materiaal is te duur

29,1

24,8

Verbindingskosten te hoog

25,4

19,5

Elders toegang

11,4

11,9

Bezorgdheid om privacy of veiligheid

6,7

8,4

Wil geen internet

5,0

4,6

Fysieke of zintuiglijke handicap

2,9

2,5

Geen breedbandinternet beschikbaar in de buurt waar het huishouden woont

0,3

0,3

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium.
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Huishoudens en individuen
ICT-uitrusting (individuen)
Gebruiksfrequentie van de computer (tijdens de laatste drie
maanden)
Als we kijken naar de Belgen die gedurende de laatste drie maanden een computer
gebruikten, doen 84 % van de Belgen dit dagelijks en 13,2 % minstens één keer per
week. België bevindt zich boven het gemiddelde van de EU 28 voor het dagelijkse gebruik: 81 %.
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Grafiek 1.4. Gebruiksfrequentie computer (% individuen die tijdens de laatste drie maanden een computer
gebruikten)
Alle dagen of bijna alle
dagen

1,8% 0,9%
13,2%

Minstens één keer per
week, maar niet alle
dagen

Minstens één keer per
maand, maar niet elke
week

Minder dan één keer
per maand

84,0%

NB. De totalen van sommige categorieën kunnen lager zijn dan 100 %, hetgeen te wijten is aan het ontbreken van een
antwoord van een aantal respondenten op de betreffende vraag.
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium.
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Mobiele telefonie

Regelmatig internetgebruik door individuen

91,6 %

80 %

van de Belgen gebruikte tijdens de laatste drie
maanden van een mobiele telefoon of smartphone.
Dit hoge percentage is gecorreleerd met het opleidingsniveau van de
gebruikers; bij laaggeschoolde personen lag dit gebruikspercentage
immers slechts op 86 %, terwijl dat voor hooggeschoolden 96 % bereikte. De leeftijdsfactor speelt ook een rol, aangezien de 16-24 jarigen meer gebruik maakten van mobiele telefonie (95 %) dan de senioren (79 %).
Grafiek 1.5. Percentage individuen van 16 tot 74 jaar dat gedurende de laatste drie
maanden gebruik maakte van een mobiele telefoon (gsm) of een intelligente telefoon (smartphone)
Individuen die gedurende de laatste drie maanden een gsm of smartphone gebruikten
Individuen die gedurende de laatste drie maanden geen gsm of smartphone gebruikten

91,6%

7,7%

* De totalen van sommige categorieën kunnen lager zijn dan 100 %, hetgeen te wijten is aan het
ontbreken van een antwoord van een aantal respondenten op de betreffende vraag.
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics
Belgium.
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van de Belgen verbindt zich minstens één keer per
week met het internet, tegenover slechts 72 % voor
het gemiddelde van de EU 28. België haalt één van de voornaamste
DAE-doelstellingen met glans: die doelstelling mikt op een regelmatig gebruik van internet tot 75 % door de gehele bevolking, tegen 2015.
Bron: ICT-enquête bij huishoudens en individuen (2013), Eurostat.

80%

van de Belgen verbindt
zich minstens één keer per
week met het internet.
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Regelmatig internetgebruik door individuen in de
achtergestelde groepen
De benadeelde personen, of meer bepaald de achtergestelden, volgens de terminologie van de Europese Commissie, vormen de bevolkingsgroepen die het grootste slachtoffer zijn van de digitale kloof.
Volgens de Europese Commissie is een persoon achtergesteld als hij/
zij minstens één van volgende kenmerken heeft: 55 tot 74 jaar oud
zijn, laaggeschoold zijn, geen job hebben, inactief of gepensioneerd
zijn.
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België positioneert zich voor deze indicator gunstig: in 2013 gebruikte
68 % van de achtergestelde bevolking minstens één keer per week
het internet, daar waar het Europese streefpercentage op 60 % ligt,
tegen 2015.
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics
Belgium.

68 % van de achtergestelde
bevolking in België maakt regelmatig gebruik van het internet.
Digitale kloof (internet)
Na een sterke daling van het aantal individuen in België tussen 16 en
74 jaar die tussen 2005 en 2011 nooit internet hebben gebruikt, lijkt
de toestand te stabiliseren. In 2013 bedroeg dit aandeel nog 15,1 %
tegen 15,4 % in 2012, wat er op zou kunnen wijzen dat langzaam
een onderdrempel bereikt wordt. België haalt overigens de DAEdoelstelling, die deze drempel op 15 % stelt tegen 2015.

Grafiek 1.6. Percentage individuen die nog nooit internet gebruikten, per leeftijdscategorie
16-24 jaar

25-34 jaar

2008

2009

35-44 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

65-74 jaar

2012

2013

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2010

2011

Bron: ICT-enquête bij huishoudens en individuen (2013), Eurostat.

Grafiek 1.6 toont duidelijk dat er een correlatie bestaat tussen de leeftijd van de individuen en het niet-gebruiken van internet. Hoe ouder de
leeftijdscategorie, hoe meer niet-gebruikers. Hoewel het aantal individuen uit de oudere leeftijdscategorieën sinds 2008 constant afneemt,
blijft er toch een zeer grote kloof tussen beide leeftijdsextremen in
2013: 2,2 % van de niet-gebruikers voor de categorie 16-24-jarigen,
tegenover 48,3 % voor de 65-74-jarigen.
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2008-2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium.
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Profiel van de individuen

Favoriete activiteiten op het internet (naargelang
het geslacht)

Internetgebruik: doeleinden
Onlinebanking wordt door de meerderheid van de Belgen (57,8 %)
verkozen voor hun bankverrichtingen, terwijl dat in Europa gemiddeld
41,9 % is. Een tweede belangrijke activiteit van de Belgen op het internet is het communiceren via sociale netwerken, met 46,6 %, gevolgd
door het opzoeken van gezondheidsinformatie: 43,3 %.
Grafiek 1.7. Activiteiten gelinkt aan het internet (% individuen die internet gedurende
de laatste drie maanden gebruikten)
BE

57,8%
40,0%

Toegang tot diensten in verband met
reizen of webhosting
Communiceren op sociale netwerken
(een gebruikersprofiel aanmaken,
berichten versturen, interacties)

46,6%
42,9%

Online kranten/infomagazines lezen
/downloaden

Totaal

Vrouwen

Mannen

Gezondheidsinformatie opzoeken

58,5%
47,1%
48,7%

Diensten gebruiken
in verband met reizen

47,5%
49,8%
43,8%
37,9%

Het lezen of downloaden
van onlinenieuws, dagbladen of
nieuwsgerelateerde tijdschriften

49,5%
17,7%

43,3%

Gezondheidsinformatie zoeken

Werk zoeken of een sollicitatie versturen

Grafiek 1.8. Internetgebruik naargelang het geslacht (% individuen die internet
gedurende de laatste drie maanden gebruikten)

52,7%

EU 28

Online banking

Goederen en diensten verkopen

Over het algemeen zijn de favoriete bezigheden op internet vrij gelijklopend voor mannen en vrouwen, behalve wat het opzoeken van gezondheidsinformatie betreft; daar ligt het percentage vrouwelijke gebruikers
veel hoger. Het omgekeerde is het geval voor online lezen of downloaden
van kranten of magazines, waar mannen in de meerderheid zijn.

18,8%
14,5%

Bron: ICT-enquête bij huishoudens en individuen (2013), Eurostat.
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Werk zoeken of solliciteren

18,1%
17,3%

Zich inschrijven op
een nieuwssite om regelmatig
informatie te ontvangen

16,1%
13,4%
18,7%

SoBron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics
Belgium, Eurostat.
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Ondernemingen
Snelle breedbandverbindingen zijn nog steeds in opmars in de Belgische ondernemingen:
39,7 % van de bedrijven gebruikt snelle breedband (≥ 30 Mbps), vergeleken met 34 % een
jaar voordien. Mobiele breedband (3G) nam op twaalf maanden tijd fors toe: van 35,5 % in
2012 naar 56,9 % in 2013.

35 %
16

van de Belgische ondernemingen maakt gebruik van sociale media, hoewel
slechts 8,5 % over een officieel beleid ter zake beschikt.

Opmerking vooraf
De hieronder opgenomen gegevens waarbij de vermelding “Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT
en ecommerce bij ondernemingen’” staat, hebben betrekking op ondernemingen die minstens tien personeelsleden in dienst hebben. Hun indeling naar grootte ziet er als volgt uit:
kleine ondernemingen (10-49 werknemers), middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers), grote ondernemingen (250 werknemers of meer).
Voor de enquête over het gebruik van ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) en
e-commerce in ondernemingen heeft de AD Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie eveneens onderzoek gedaan bij miniondernemingen (5 tot 9 werknemers). Om de
gegevens op Europees niveau te kunnen vergelijken, omvatten de cijfers die opgenomen zijn
in de Barometer geen gegevens van miniondernemingen. De geïnteresseerde lezer kan de
resultaten van de enquête, inclusief de gegevens van de miniondernemingen, terugvinden
in het deel “Statistiek & Analyse” (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/
ondernemingen/ict/) op de website van de FOD Economie.
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ICT-uitrusting
Computer
Computers (kantoorcomputer of draagbare computer, tablet, smartphone …) maken deel uit van het gamma van werkinstrumenten die noodzakelijk worden geacht om bijna alle beroepsactiviteiten uit te oefenen.

97,9 %

van de Belgische ondernemingen maakt gebruik
van computers. Dit percentage ligt iets boven het
Europese gemiddelde dat 97,2 % bedraagt.
Tabel 2.1. Ondernemingen die computers gebruiken

(in %) Ondernemingen

Grote

Grafiek 2.1. Ondernemingen die hun werknemers draagbare computers ter beschikking stellen, zodat die zich voor beroepsdoeleinden kunnen aansluiten op mobiel
internet
2012

Middelgrote

2013

84,4%

Kleine

BE

97,9

99,8

99,7

97,5

EU 28

97,2

99,6

98,9

96,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Max. EU 28

In twaalf maanden hebben onze ondernemingen
een tweevoudige kaap gerond: ze hebben de 50 %
grens overschreden en bevinden zich nu boven
het Europese gemiddelde (53,9 %) dankzij een
sterke stijging (+15,1 procentpunt) op een jaar
tijd in onze kleine ondernemingen.
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57,8%

53,9%

Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2013), FOD Economie AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

In België gebruiken bijna alle grote en middelgrote ondernemingen
computers; slechts 2,5 % van de kleine ondernemingen maakt er
geen gebruik van.

Draagbaar toestel om zich voor beroepsdoeleinden
op het internet aan te sluiten
57,8 % van de Belgische ondernemingen stelt draagbare toestellen
ter beschikking van hun werknemers, zodat die zich om beroepsdoeleinden kunnen aansluiten op het internet dankzij de mobiele telefoonnetwerken.
FOD Economie - Barometer - Ondernemingen

BE

EU 28

Max. EU 28

Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2012-2013), FOD Economie AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

Sinds 2013 is de 50 %-grens in alle groottes van in België gevestigde
ondernemingen (kleine, middelgrote en grote) overschreden.

Grafiek 2.2. Ondernemingen, volgens grootte, die hun werknemers draagbare computers ter beschikking stellen, zodat die zich voor beroepsdoeleinden kunnen aansluiten op mobiel internet
2012
0%

25%

2013
50%

75%

100%

Grote

BE

86,2%

EU 28

Middelgrote

Max. EU 28
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BE

Internetverbinding
Toegang

96,9 %

van de in België gevestigde ondernemingen hebben
internettoegang, waardoor ons land iets boven het
Europese gemiddelde ligt (96,2 %).
Tabel 2.2. Ondernemingen met internettoegang

(in %)

77,9%

EU 28
Max. EU 28
BE

Kleine

53,5%
Source : Enquête TIC entreprises ( 2012), SPF Economie – DG Statistique et Information éconoEU 28
mique, Eurostat.
Max. EU 28

Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Kleine

BE

96,9

99,1

99,5

96,3

EU 28

96,2

99,5

98,6

95,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Max. EU 28

Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2013), FOD Economie AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat..

Bijna alle grote en middelgrote ondernemingen beschikken over internettoegang.

Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2012-2013), FOD Economie AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

Snelste internetverbinding

Ook al zijn er meer grote ondernemingen (86,2 %) die hun personeel
draagbare computers ter beschikking stellen om zich op het internet
aan te sluiten, moet worden onderstreept dat dit ook het geval is in
meer dan een op twee Belgische kleine ondernemingen (53,5 %).

Meer dan twee derde (67,6 %) van de Belgische ondernemingen heeft
een aansluiting van ten minste10 Mbps, tegen de helft (44 %) van de
Europese ondernemingen.
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Tabel 2.3. Snelste internetverbinding in de onderneming, volgens snelheid (Mbps)

(in %)

BE

EU 28

Max. EU 28

7,6

8,1

29,4

minstens 2 Mbps en minder dan 10 Mbps

21,6

43,3

70,5

minstens 10 Mbps en minder dan 30 Mbps

27,9

24,4

36,5

minstens 30 Mbps en minder dan 100 Mbps

25,7

12,1

30,4

minstens 100 Mbps

14,0

7,5

20,8

minder dan 2 Mbps

Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

39,7 %

van de Belgische ondernemingen gebruikt
snelle internetverbindingen (≥ 30 Mbps),
d.i. dubbel zoveel als de Europese ondernemingen (19,6 %).
Ultrasnelle breedband (≥ 100 Mbps) wordt al door 14 % van de
Belgische ondernemingen gebruikt, tegen 7,5 % op Europees niveau.
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Soort aansluiting
Voor vaste aansluitingen blijven DSL-lijnen sterk vertegenwoordigd in de Belgische ondernemingen, aangezien ze in bijna negen op tien bedrijven
(87,5 %) aanwezig zijn.
De aanwezigheid van mobiele breedband (3G) in de Belgische ondernemingen is op een jaar tijd sterk toegenomen: van 35,5 % in 2012 tot 56,9 %
in 2013.
Tabel 2.4. Internetaansluiting in de ondernemingen, volgens soort

BE
(in %) Ondernemingen
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EU 28

Grote

Middelgrote

Kleine

Ondernemingen

Traditionele modem (klassieke telefoonlijn of ISDN)

33,6

36,2

32,5

33,6

21,4

DSL

87,5

93,5

87,1

87,3

78,7

Andere vaste internetaansluiting (behoudens kabel)

30,5

75,3

48,9

25,8

30,0

Mobiele breedbandaansluiting (3G)

56,9

86,1

70,3

53,7

56,2

Andere mobiele aansluiting (bv. gsm, GPRS, EDGE)

58,5

72,1

66,5

56,6

27,9

Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

De meeste Belgische bedrijven, ongeacht hun grootte, gebruiken vaste aansluitingen van het type DSL. Andere soorten vaste verbindingen (kabel
bijvoorbeeld) worden in België door drie vierde van de grote ondernemingen (75,3 %) en door bijna de helft van de middelgrote bedrijven (48,9 %)
aangewend.
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Ondernemingen
ICT-gebruik
De enquête uit 2013 omvat een speciale module die gewijd is aan het gebruik van sociale
media in ondernemingen. De enquête deelt de sociale media in vier groepen in:

•

sociale netwerken (vb. Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer, enz.);

•

websites voor het delen van multimediacontent (vb. YouTube, Flickr, Picasa, Slideshare, enz.);

•

ondernemingsblogs of microblogs (vb. Twitter, Present.ly, enz.);

•

wiki-tools voor kennisdeling.

De verwijzingen naar commerciële producten en merken zijn enkel bedoeld als toelichting
en beogen geenszins de stimulering van het gebruik van deze diensten of producten..

Sociale media

35 %

van de Belgische ondernemingen maakt gebruik van minstens een van de
vier soorten sociale media, terwijl slechts 8,5 % van onze bedrijven over een
officieel beleid ter zake beschikt. Deze percentages liggen hoger dan het Europese gemiddelde dat respectievelijk 30,4 % en 8,1 % bedraagt.

FOD Economie - Barometer - Ondernemingen
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Tabel 2.5. Ondernemingen die ten minste een soort sociale media gebruiken en
ondernemingen die een officieel beleid ter zake voeren

(in %)

BE

EU 28

Max. EU 28

Ondernemingen die minstens één
soort sociale media gebruiken

35,0

30,4

55,2

Ondernemingen met een officieel beleid voor het gebruik van
sociale media

8,5

8,1

19,7

Grafiek 2.3. Ondernemingen die sociale media gebruiken, volgens het soort media
Sociale netwerken
Blogs of microblogs

52,3%

31,3%
27,5%

Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2013), FOD Economie AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.
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Sites voor het delen van multimediacontent
Wiki-tools voor het delen van kennis

27,1%
23,0%

16,0%

De twee meest gebruikte
sociale media door Belgische
ondernemingen zijn, in
de eerste plaats, sociale
netwerken (31,3 %), gevolgd door
websites voor het delen van
multimediacontent (16 %).

11,5%

9,9%

13,8%
9,6%
6,0%

5,1%

BE

EU 28

Max. EU 28

Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2013), FOD Economie - AD
Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.
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De dalende volgorde waarin de soorten sociale media worden gebruikt, blijft dezelfde, ongeacht de ondernemingsgrootte. Ze worden
echter veel vaker in grote en middelgrote dan in kleine ondernemingen gebruikt.
Grafiek 2.4. Ondernemingen die sociale media gebruiken, volgens grootte en volgens het soort sociale media
Sociale netwerken
Blogs of microblogs

Sites voor het delen van multimediacontent
Wiki-tools voor het delen van kennis

40,5%
34,2%
28,9%

26,4%
22,7%

11,1%

8,2%
3,4%

Middelgrote

Kleine

Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2013), FOD Economie AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.
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EU 28

22,8

22,3

Advies, kritiek of vragen van klanten
verzamelen en beantwoorden

12,5

15,2

Klanten inspraak geven in de ontwikkeling of verbetering van goederen of
diensten

8,2

8,7

Samenwerken met commerciële partners of andere instellingen

9,2

9,0

16,9

9,0

8,8

9,1

Uitwisselen van advies, meningen of
kennis binnen de onderneming

14,2%

BE

Het imago van de onderneming ontwikkelen of producten commercialiseren

Aanwerven van werknemers
15,8%

Grote

Tabel 2.6. Doeleinden van het gebruik van sociale media door de ondernemingen

(in %)

55,7%

29,7%

De Belgische ondernemingen wenden sociale media voor verschillende doeleinden aan: in de eerste plaats om hun imago en hun internetaanwezigheid te bevorderen (22,8 %).
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Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2013), FOD Economie - AD
Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

Het aantal Belgische ondernemingen die sociale media gebruiken om
personeel aan te werven (16,9 %), ligt hoger dan bij Europese bedrijven (9 %)..

Elektronische facturatie
Er zijn twee soorten elektronische facturen. Het eerste type is opgesteld volgens een standaardstructuur die automatisch kan worden verwerkt
(vb. EDI, UBL, XML). In dat geval kunnen de facturen rechtstreeks tussen leveranciers en klanten of via dienstverleners of een systeem van geïnformatiseerde bankdiensten worden uitgewisseld. Het tweede soort facturen is opgemaakt in elektronisch formaat (vb. e-mails, bijlagen in pdf)
en is niet compatibel met een automatische verwerking.
Tabel 2.7. Ondernemingen die elektronische facturen in een standaardformaat hebben ontvangen dat automatisch kan worden verwerkt

(in %)

24

Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Kleine

BE

31,1

47,1

34,1

30,0

EU 28

24,4

38,9

28,2

23,3

Max. EU 28

60,3

88,7

71,8

56,8

Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

31,1 %

van de Belgische ondernemingen ontvangt elektronische facturen in een formaat dat automatisch kan worden verwerkt. Dit
percentage schommelt naar gelang van de ondernemingsgrootte, maar ligt beduidend hoger dan het Europese gemiddelde,
ongeacht de grootte.

Tabel 2.8. Ondernemingen die elektronische facturen verstuurden in een standaardformaat dat automatisch kan worden verwerkt

(in %)

BE
EU 28
Max. EU 28

Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Kleine

11,6
10,4
60,0

42,6
34,8
80,5

19,6
17,6
72,7

9,2
8,5
56,7

Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

Er zijn minder ondernemingen die elektronische facturen in een automatisch verwerkbaar formaat versturen dan ontvangen. Voor België ligt
dit percentage op 11,6 %, maar blijft het toch iets boven het Europese gemiddelde (10,4 %). Deze praktijk varieert sterk volgens ondernemingsgrootte.
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Tabel 2.9. Ondernemingen die niet-automatisch verwerkbare elektronische facturen verstuurden

(in %)

BE
EU 28
Max. EU 28

Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Kleine

34,2
43,8
73,3

58,0
55,7
87,2

44,1
48,5
78,1

31,7
42,6
71,9

Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

34,2 %

van de Belgische ondernemingen verstuurt elektronische facturen die niet automatisch kunnen worden verwerkt, d.i. ongeveer
drie keer meer dan de verzending van facturen die wel automatisch verwerkbaar zijn. De verschillen zijn echter minder uitgesproken volgens ondernemingsgrootte.
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Automatische gegevensuitwisseling in een onderneming
Een ERP (enterprise resource planning) is een softwarepakket dat gebruikt wordt om resources te beheren dankzij de uitwisseling van gegevens
tussen verschillende functiecomponenten (vb. boekhouding, planning, productie, marketing, enz.).
Tabel 2.10. Ondernemingen die ERP software gebruikten

(in %)

BE
EU 28
Max. EU 28

Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Kleine

40,8
26,5
45,1

78,8
72,9
92,3

64,1
49,8
69,5

35,6
21,1
40,6

Bron: Enquête ‘Gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen’ (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

In België gebruikt 40,8 % van de ondernemingen ERP software, wat heel wat meer is dan de Europese bedrijven (26,5 %). Deze tool wordt vooral
aangewend in grote en middelgrote ondernemingen.
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Ondernemingen
DNS Belgium (gegevens 2013)
Het aantal domeinnamen “.be” nam sinds 2006 met 138 % toe. Toch is de jaarlijkse stijging geneigd af te nemen: terwijl ze in 2012 nog 10,4 % bedroeg, kwam
ze in 2013 neer op +6,5 %.

Evolutie en toename van
het aantal domeinnamen
“.be”
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Gebruik van de
domeinnaam “.be”
Grafiek 2.6. Gebruik van de domeinnaam “.be”

Grafiek 2.5. Evolutie en jaarlijkse wijziging van het
aantal domeinnamen “.be”
Aantal

Enkel website
13,6%
Enkel e-mail
3,7%
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25%
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800.000
602.607
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400.000
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Geen
12,4%

20%

1.200.000

De twee
70,3%

5%

200.000
0
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Bron: DNS Belgium.

Bron: DNS Belgium.
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Soort sites

Top-level domain (TLD)

46,9 %

van de domeinnamen “.be” heeft betrekking op
websites voor ondernemingen. Deze categorie blijft de grootste, ook al is het aandeel ervan licht afgenomen.

De Belgen reserveren hoofdzakelijk “.be”-domeinnamen (61,5 %),
veel meer dan andere domeinnamen. Dit marktaandeel is zelfs licht
toegenomen, want het bedroeg 58,1 % een jaar voordien.

Tabel 2.11. Inhoud van “.be” websites (in %) en wijziging (in procentpunt)

Grafiek 2.7. Marktaandelen TLD in België

2012

2013

Evolution

Bedrijfswebsite

48,4

46,9

-1,5

Niet-commerciële website
Foutmelding
Pay per click
Persoonlijke/gezinsblog
Webshop
Portal/media
Website om te verkopen
Andere

19,6
7,6
6,5
6,2
4,3
1,2
4,5
1,8

21,7
7,4
4,1
4,7
4,7
2,3
3,4
4,8

2,1
-0,2
-2,5
-1,4
0,4
1,1
-1,1
3,0

.be
61,5%
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Bron: DNS Belgium.

Nationalitéit van de houders van “.be”-domeinnamen

.com
12,1%

.net
6,9%

.eu
8,6%

Twee derde van de houders van domeinnamen is Belgisch.
Tabel 2.12. Nationaliteit van de eigenaars van “.be” websites

(in %)

BE
NL
FR
DE
GB
US
Andere
Bron: DNS Belgium.
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2013

66,6
19,1
5,5
1,8
1,3
1,2
4,4

Bron: DNS Belgium, Zooknic + info ccTLD.

.cctld
6,3%

.org
2,4%

.info
1,4%

.biz
0,7%

.mobi
0,2%

E-commerce

48 %
28

van de Belgen heeft tijdens de laatste twaalf maanden van
2013 een dienst of een goed online aangekocht. 28 % heeft een
aankoop gedaan bij een verkoper uit een ander Europees land. De bestelde
goederen en diensten hebben voornamelijk te maken met reizen, kleding
en cultuur. De Belgische onlineaankopers richten zich vooral op verkopers
in België (80,3 %). 40 % van de internetgebruikers kennen hun rechten als
onlinekoper niet.

13,5 %

van de omzet van de Belgische ondernemingen is afkomstig van de elektronische handel. 20,7 % van de Belgische
ondernemingen met een website biedt de mogelijkheid om online te bestellen
of te reserveren, en 9,7 % biedt een onlineopvolging van de bestellingen aan.
15 % van de Belgische ondernemingen ontvingen bestellingen via een website. 76,2 % van de omzet via een website is afkomstig van b2b- en b2g-verkoop (verkoop van onderneming aan onderneming en aan de overheid), terwijl
23,8 % afkomstig is van b2c-verkoop (verkoop van onderneming aan consument).
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Europese doelstellingen
De Digital Agenda for Europe (DAE) heeft vier doelstellingen vastgelegd die betrekking hebben op ecommerce, tegen 2015:
•

50 % van de bevolking moet online aankopen doen.
(Vertreksituatie: in 2009 had 37 % van de Europeanen tussen 16 en 74 jaar gedurende de vorige twaalf maanden goederen en
diensten voor particulier gebruik besteld via het internet.)

•

20 % van de bevolking moet over de grenzen van het eigen land onlineaankopen doen.
(Vertreksituatie: in 2009 had 8 % van de Europeanen tussen 16 en 74 jaar in de vorige twaalf maanden via het internet goederen en diensten besteld bij verkopers in een ander EU-land.)

•

33 % van de kmo’s (10 tot 249 werknemers) moeten tegen 2015 online aankopen.
(Vertreksituatie: in 2008 bedroeg de onlineaankoop door bedrijven 24 %; de daarmee gemoeide bedragen bedroegen 1 % of
meer van de omzet/totale aankopen.)

•

33 % van de kmo’s (10 tot 249 werknemers) moeten tegen 2015 online verkopen.
(Vertreksituatie: in 2008 bedroeg de onlineverkoop door bedrijven 12 %; de daarmee gemoeide bedragen bedroegen 1 % of
meer van de omzet/totale aankopen.)

Bron: Een digitale agenda voor Europa, COM(2010) 245 definitief/2.

Huishoudens en individuen
.

Onlineaankopen door particulieren

48 %

van de Belgen heeft in de laatste twaalf maanden onlineaankopen verricht. Dat is 3 procentpunt meer ten opzichte van het jaar
voordien. Het Belgische gegeven ligt iets hoger dan het Europese gemiddelde (47 %), en is goed op weg om de doelstelling van
de DAE (50 % tegen 2015) te halen. Wel moet worden opgemerkt dat landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland dit
Europese streefdoel al ruimschoots halen.
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Grafiek 3.1. Individuen die, in de laatste twaalf maanden, online hebben besteld
77%

48%

50%

47%

30

EU 28

Min. EU 28

Met 28 % van de bevolking die de afgelopen twaalf maanden minstens
één aankoop gedaan hebben bij een verkoper uit een ander Europees
land scoort ons land heel wat beter dan het Europese gemiddelde,
dat zich rond 20 % situeert. De grootte van het land, in termen van
oppervlakte en bevolking, heeft logischerwijze ook een invloed op
het resultaat van deze indicator, vermits het de kleine landen zoals
Luxemburg (64 %) en Malta (39 %) zijn die de beste resultaten vertonen. De beschikbaarheid van lokale onlineverkopers in die landen
is beperkter, waardoor de bevolking noodgedwongen zijn onlineaankopen op buitenlandse websites doet.
Grafiek 3.2. Individuen die, in de laatste twaalf maanden, online goederen of diensten besteld hebben bij een leverancier uit een andere Europese lidstaat

8%

BE

Onlineaankopen door particulieren bij
buitenlandse verkopers

64%

Max. EU 28

DAE

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), Eurostat.

48 %

van de Belgen
heeft in de
laatste twaalf maanden
onlineaankopen verricht.

28%

12%

BE

EU 28

Max. EU 28

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek – Statistics
Belgium; Eurostat.
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Goederen en diensten door particulieren online
gekocht
Kleding en sportartikelen, die t.o.v. 2012 sterk gestegen zijn, behoren
tot de categorie van goederen en diensten die de Belgen het meest
kochten, in de laatste twaalf maanden. Daarna volgen de toeristische
verblijven zoals hotelkamers en vakantiewoningen. De top 5 van goederen en diensten die online voor privédoeleinden besteld werden, in
de laatste twaalf maanden, zijn:
•

kleding, sportgerief (43 %);

•

toeristische verblijfsaccommodaties zoals hotelkamers en
vakantiehuizen (37,2 %);

•

tickets voor evenementen (concerten, films, enz.) (32,8 %);

•

andere met reizen te maken bestedingen zoals het aankopen
van vliegtickets of het huren van wagens (26,3 %);

•

boeken, tijdschriften en/of kranten (digitale boeken inbegrepen) (26 %).

Uit de onderverdeling blijkt dat vrouwen meer kleding en sportartikelen bestellen (50 %) dan mannen (37 %) en meer boeken, tijdschriften
en onlinecursussen (29 % tegenover 26 % voor de mannen). Mannen
bestellen dan weer meer films en muziek (26 % tegenover 17 % voor
de vrouwen), computersoftware, informaticamateriaal en elektronische apparatuur.

Tabel 3.1. Goederen of diensten die de afgelopen twaalf maanden via internet
besteld werden voor privédoeleinden (% individuen)

(in %)

Kleding of sportgerief

43,0

Toeristische verblijfsaccommodaties zoals hotelkamers en
vakantiehuizen

37,2

Tickets voor evenementen

32,8

Andere met reizen te maken bestedingen zoals het aankopen van vliegtickets of het huren van wagens

26,3

Boeken, tijdschriften en/of kranten (digitale boeken inbegrepen)

26,0

Huishoudgoederen (bv. meubels, speelgoed enz.)
Elektronisch materiaal (inclusief gsm’s en camera’s)

23,4
16,8
16,2

Computerprogramma’s (computersoftware) (computer- en
videospelletjes inbegrepen) en/of bijbehorende upgrades (*)

16,1

Films

11,7
10,6

Muziek

Computerhardware
Computer- en/of videospelletjes en/of bijbehorende upgrades
Voeding of kruidenierswaren

9,9
9,8

Telecommunicatiediensten zoals een abonnement voor
digitale tv of diensten m.b.t. telefoon of gsm zoals het opladen van belwaarde of het afsluiten van een abonnement

9,2

Aandelen, financiële diensten of verzekeringen
Geneesmiddelen of medicijnen (*)

6,3
4,8

(*) Bundeling van andere items.
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek – Statistics
Belgium.
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Verkopers bij wie goederen en diensten besteld of aangekocht werden via internet
De Belgen die onlineaankopen verrichten, doen dit voornamelijk bij Belgische verkopers (80,3 %) of verkopers binnen de EU (57,9 %).
Het aantal Belgen dat bij verkopers buiten de EU online aankoopt is veel minder groot (11,4 %). Het bestaan van een Europees
regelgevend kader rond elektronische handel moet de consumenten meer vertrouwen geven wanneer ze hun aankopen online doen
bij EU-verkopers.
Grafiek 3.3. Verkopers bij wie, in de laatste twaalf maanden, goederen of diensten werden besteld of aangekocht via het internet (% individuen die gedurende de afgelopen twaalf
maanden online aankopen of bestellingen deden)

Belgische verkopers

80,3%

32
Verkopers van
andere EU-landen

57,9%

Verkopers van landen
die geen deel uitmaken
van de EU

Herkomst van
de verkoper onbekend

11,4%

4,3%

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek – Statistics Belgium.
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Profiel van de e-kopers
Zowel mannen (78,9 %) als vrouwen (81,7 %) kopen voornamelijk op
Belgische websites. Mannen aarzelen echter minder vaak om ook over
de grenzen heen aan te kopen, zelfs buiten de EU.
Grafiek 3.4. Verkopers (per geografische zone) bij wie in de afgelopen twaalf maanden, goederen of diensten werden besteld of gekocht via het internet (% individuen,
mannen/vrouwen, die de afgelopen twaalf maanden via het internet goederen of
diensten bestelden)
vrouwen
81,7%

mannen

78,9%

Eén Belgische internetgebruiker op twee (49 %) weet dat de bescherming
van de privacy en de persoonsgegevens moet gegarandeerd worden bij elke
onlineaankoop. Daartegenover staat, dat 40 % van de Belgen helemaal niet
weet wat zijn rechten zijn wanneer hij online aankoopt, met name het recht
op annulatie en terugbetaling, de gewaarborgde bescherming van de privacy, het recht om geïnformeerd te worden over de contractuele voorwaarden
en de verplichte levering binnen een termijn van maximum 30 dagen na de
bestelling. Verbazingwekkend is wel, dat dit aandeel gestegen is t.o.v. 2012,
terwijl het aandeel Belgen dat online aankoopt voortdurend stijgt.
Tabel 3.2. Kennis van de fundamentele rechten van de consumenten in de EU over
onlineaankopen (% individuen die al het internet gebruikten)

62,1%

(in %) 2011

53,3%

14,5%
7,9%

Belgische
verkopers

Kennis van de basisrechten van de e-consument
in Europa

Verkopers andere
EU-landen

Verkopers
buiten de EU

3,6%

5,0%

Onbekende herkomst
van de verkoper

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek – Statistics
Belgium.

Weet dat de bescherming van de privacy en andere
persoonlijke gegevens gegarandeerd moet zijn
Weet dat voor de meeste goederen het recht op
annulering van de aankoop en bij annulering
het recht op een snelle terugbetaling van de
betaalde som bestaat
Weet dat het recht bestaat om geïnformeerd te
worden over contractuele voorwaarden
Weet dat de levering van goederen binnen de 30
dagen na het plaatsen van de bestelling moet
gebeuren
Kent geen van bovenvermelde consumentenrechten

2012

2013

48

52

49

31

33

36

31

33

31

20

19

22

42

35

40

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2011-2013), FOD Economie – AD Statistiek –
Statistics Belgium.
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E-commerce
Ondernemingen

34

De gegevens waarbij de vermelding “Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en
e-commerce bij ondernemingen” vermeld staat, omvat de ondernemingen die
minstens tien personeelsleden in dienst hebben. Ze worden als volgt gerangschikt:
miniondernemingen (10-49 werknemers), middelgrote ondernemingen (50-249
werknemers), grote ondernemingen (250 werknemers of meer).

Omzet afkomstig uit elektronische handel

13,5 %

van de omzet van Belgische ondernemingen is afkomstig van
elektronische handel. De totale verkoop (zonder btw) via website en EDI-berichten is goed voor respectievelijk 4,0 % en 9,5 % van de omzet van
de Belgische ondernemingen.
Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), FOD Economie – AD Statistiek - Statistics Belgium.

Het aandeel van de omzet van de ondernemingen dat betrekking heeft op e-commerce is iets groter dan op Europees niveau (14,0 %).
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van de Belgische ondernemingen doen aankopen via informaticanetwerken, wat meer is dan het Eu
ropese gemiddelde
Grafiek 3.5. Percentage van de totale omzet van ondernemingen, die gerealiseerd
wordt door ecommerce
BE

EU 28

Max. EU 28

42,7%

Onlineaankopen (website of EDI) door
ondernemingen

20,9 %

van de Belgische ondernemingen plaatst bestellingen via informaticanetwerken. Dat is
beduidend minder dan het Europese gemiddelde van 37 %. Deze
vaststelling geldt zowel voor kleine, middelgrote als grote ondernemingen.

31,0%

22,8%

Tabel 3.3. Ondernemingen die bestellingen plaatsten via informaticanetwerken

22,8%

(in %) Ondernemingen

19,4%
13,5% 14,0%

BE
13,4%

Entreprises

Grandes
11,0% Moyennes

Petites

EU 28

5,3 %

Max. EU 28

BE

14,0 %

15,2 %

20,7 %

EU 27

14,6 %

20,7 %

10,7 %

24,3 %

32,5 %

23,5 %

Max EU 27
Ondernemingen

Grote

Middelgrote

5,1%

12,4%

4,8%

4,7 %

14,0 %
Kleine

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), FOD Economie –
AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

Het aandeel e-commerce varieert naargelang de grootte van de ondernemingen. Met een score van 22,8 % positioneren de Belgische
middelgrote ondernemingen zich op de eerste plaats binnen Europa,
in de categorie ondernemingen van middelbare grootte (50-249 werknemers).

21,1 %

20,9
37,0
77,5

Grote

Middelgrote

Kleine

43,8
57,6
91,2

30,3
45,1
83,9

18,5
35,1
75,8

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), FOD Economie –
AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

21,1 %

van de Belgische ondernemingen doen aankopen
via informaticanetwerken, wat meer is dan het Europese gemiddelde (17 %). De percentages voor de Belgische ondernemingen blijven hoger dan het Europese gemiddelde, ongeacht de
categorie van ondernemingen (klein, middelgroot, groot).

van de Belgische ondernemingen doen aankopen via
informatienetwerken, wat meer is dan het Europese gemiddelde (17 %).
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Tableau 3.4. Ondernemingen die bestellingen ontvingen via informaticanetwerken

(in %) Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Kleine

BE

21,1

46,7

28,6

18,9

EU 28

17,0

39,7

24,9

15,0

Max. EU 28

29,8

56,4

42,2

27,4

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), FOD Economie –
AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

Online aan- en verkoop door kmo’s
(10 tot 249 werknemers)
36

De DAE heeft als doelstelling vastgelegd dat 33 % van de kmo’s tegen
2015 online moet aankopen/verkopen.
Tabel 3.5. Kmo’s (10 tot 249 werknemers) die online aankopen (minstens 1 % van de
aankopen), online verkopen (minstens 1 % van de omzet)

(in %)

BE

EU

Kmo’s die online aankopen (minstens 1 % van de
aankopen)

--

17,7

Kmo’s die online verkopen (minstens 1 % van de
omzet)

20,0

13,9

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), Eurostat.

Op Europees niveau zijn er nog maar drie landen (Tsjechië, Ierland,
Luxemburg,) die de aankoopdoelstelling bereikt hebben, en geen enkel van de EU-landen heeft de verkoopdoelstelling bereikt.

Ondernemingen met een website en ondernemingen
die bestellingen ontvangen via een website

78,3 %

van de Belgische
ondernemingen
hebben een website en 15 % hebben
bestellingen ontvangen via een website,
tegen respectievelijk 72,8 % en 13,6 %
op Europees niveau.
Tabel 3.6. Ondernemingen met een website en ondernemingen die bestellingen ontvingen via een website

(in %) Ondernemingen
EU 28
BE
Ondernemingen
die een website of
72,8
78,3
webpagina hebben
Ondernemingen
die via een website
13,6
15,0
bestellingen ontvangen hebben

Grote

Middelgrote Kleine
BE

94,2

90,2

75,7

26,4

17,6

14,2

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), FOD Economie –
AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

Verdeling van de verkopen via een website volgens
bestemmeling
In België is 23,8 % van de via een website gerealiseerde omzet afkomstig
van b2c-verkopen (verkopen van bedrijf aan consument), tegen 41,5 % op
Europees niveau. Dit aandeel schommelt enorm van land tot land binnen
de EU, gaande van 15 % in Slovakije en in Slovenië tot 80 % in Malta.
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Tabel 3.7. Verkopen volgens bestemmeling (b2c, b2b & b2g) via een website, gedurende het voorbije jaar

(% van de omzet
gerealiseerd via een
website)

Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Grafiek 3.6. Ondernemingen die bestellingen ontvingen via een website, door klanten, per geografische zone

Kleine
Klanten gevestigd
in België

EU 28

BE

BE

Verkopen van bedrijf
aan consument (b2c)

41,5

23,8

20,5

28,7

26,8

Verkopen van bedrijf
aan bedrijf en aan
de overheid (b2b en
b2g)

58,5

76,2

79,5

71,3

73,2

91,3%

Klanten gevestigd
in andere EU-landen

42,4%

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), FOD Economie –
AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

Afkomst van de klanten die bestellingen hebben
geplaatst op een website
De Belgische ondernemingen die bestellingen ontvingen via een
website hebben vooral een Belgisch klantenbestand (91,3 %). Van de
buitenlandse klanten zijn meer dan vier op tien gevestigd in andere
EU-landen (42,4 %) en een vijfde in de rest van de wereld (20,6 %).
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Klanten gevestigd
in de rest van de wereld

20,6%

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), FOD Economie –
AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

Functionaliteiten en informatie beschikbaar op een
website van een onderneming
Bij het verstrekken van informatie plaatst 39,7 % van de Belgische
ondernemingen met een website er catalogi of prijslijsten op, en vermeldt 36,4 % hun beleid op het gebied van vertrouwelijkheid of beveiliging. Op Europees niveau liggen die gegevens hoger: respectievelijk
49,2 % en 45,4 %.
Voor bestellingen en de opvolging ervan biedt 20,7 % van de Belgische
ondernemingen met een website de mogelijkheid om online bestellingen te plaatsen of te reserveren, en maakt 9,7 % het mogelijk om
de bestellingen online op te volgen.

FOD Economie - Barometer - E-commerce

Voor de mogelijkheid tot personalisering biedt 21,4 % van de ondernemingen op hun site een gepersonaliseerde inhoud aan voor regelmatige bezoekers (tegen slechts 10,6 % op Europees niveau), en geeft
5,4 % zijn bezoekers de mogelijkheid om producten te personaliseren
of zelf te ontwerpen (tegen 7,6 % op Europees niveau).
Tabel 3.8. Functionaliteiten en informatie beschikbaar op een website van een
onderneming

BE

EU 28

Max. EU
28

Bedrijven met een website waarop catalogi
en prijslijsten kunnen worden ingekeken

39,7

49,2

98,1

Bedrijven met een website met een vertrouwelijkheidshandvest of garantie of een
internet-beveiligingscertificaat

36,4

45,4

66,5

(% ondernemingen met een website)

38

Bedrijven met een website waarop voor
regelmatige bezoekers gepersonaliseerde
inhoud uit de website wordt aangeboden

21,4

Bedrijven die over een website beschikken
waarop online besteld of geboekt kan worden
of waarop een reserveringsdienst actief is

20,7

22,6

45,0

Bedrijven die over een website beschikken
waarop online bestellingen kunnen worden
opgevolgd

9,7

10,2

29,8

Bedrijven die over een website beschikken
waarop bezoekers producten kunnen personaliseren of zelf ontwerpen

5,4

7,6

22,3

Bedrijven die over een website beschikken
waarop geen enkel van bovengenoemde
elementen wordt aangeboden

36,7

17,2

36,7

10,6

30,4

36,7 %

van de Belgische ondernemingen met een website
vermelden op hun site geen enkel van de in vorige
paragrafen vermelde zes elementen. Dit aandeel is het hoogst van de
28 EU-lidstaten.

Obstakels voor de verkoop via een website
In 2013 werden de ondernemingen verzocht om zich uit te spreken
over een lijst van zes obstakels die de verkoop via een website beperken of verhinderen.
Van de Belgische ondernemingen die niet verkopen via een website,
haalt 50,1 % als eerste reden daarvoor aan, dat hun goederen en/of
diensten zich niet voor dat soort verkoop lenen. Voor de grote ondernemingen is dat aandeel zelfs nog iets hoger: 52,2 %.
Logistieke problemen worden als tweede reden vermeld door 23,9 %
van de ondernemingen.
Andere obstakels, vermeld in afnemende volgorde, zijn een ongunstige kosten-batenanalyse (20,1 %), problemen rond betalingen (17,5 %),
beveiliging of gegevensbescherming (15,5 %), en tot slot problemen
rond de juridische omkadering (14,2 %).

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), FOD Economie –
AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

FOD Economie - Barometer - E-commerce

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Tableau 3.9.Problemen aangehaald door de ondernemingen die niet via een website
verkopen

Ondernemin(in %)
gen

Grote

Middelgrote

Kleine

EU 28

BE

BE

De door het bedrijf aangeboden goederen en/of
dienstverlening zijn daarvoor niet geschikt

49,9

50,1

52,2

50,4

50,0

Logistieke problemen
(vervoer of levering van
goederen of diensten)

21,3

23,9

18,1

22,1

24,4

Kosten voor het invoeren
van onlineverkoop zijn te
hoog in vergelijking met
de voordelen

21,7

Problemen m.b.t. de
betalingen

15,3

Onlinebemiddeling, klachten en
meldingen
Onlinebemiddeling
Belmed is een platform voor de afwikkeling van onlineconsumentengeschillen. In 2013 ontving Belmed 201 aanvragen tot bemiddeling.
Meer dan de helft ervan handelde over vrijetijdsdiensten en consumptiegoederen.
Tabel 3.10. Aanvragen geadresseerd aan Belmed en bekomen akkoorden in 2013
(opgedeeld per sector)

20,1
17,5

13,1
10,8

16,5
14,2

21,0
18,3

Sector

Aanvragen

Consumptiegoederen

64

Algemene diensten aan consumenten

61

Financiële diensten

26

Problemen m.b.t.
ICT-veiligheid en gegevensbescherming

14,1

15,5

9,2

14,1

15,9

Postdiensten en elektronische communicatie

23

Problemen m.b.t. de juridische omkadering

13,3

14,2

9,5

13,1

14,6

Vervoerdiensten

13

Vrijetijdsdiensten

7

Energie en water

4

Gezondheid

2

Onderwijs

1

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), FOD Economie – AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

Behalve voor het eerste obstakel, worden de anderen problemen vaker (naar verhouding) vermeld naarmate de onderneming kleiner is.

Totaal

201

Akkoorden

1

1

13

Bron: FOD Economie – AD Economische Inspectie.
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Dertien akkoorden werden bekomen via de bemiddelingspartners van
Belmed.

39

Klachten en meldingen
In 2013 ontving de AD Controle en Bemiddeling van de FOD Economie (in 2014 omgedoopt tot “AD Economische Inspectie”) 2.309 klachten en meldingen over de onlinehandel als verkoopmethode.
Tabel 3.11. Klachten en meldingen over handelspraktijken in de digitale economie

(in %)

2012

2013

2.334

2.309

Ongevraagde elektronische reclame

453

289

Spamming met poging tot fraude

964

727

Betalende handelspraktijken via sms

221

69

8

16

3.980

3.410

Elektronische handel als verkoopkanaal

40

Illegale handelspraktijken via 0903-nummers
Totaal
Bron: FOD Economie – AD Economische Inspectie.

67,7 %

van de klachten en meldingen in 2013 hadden betrekking op e-commerce. Acht van de tien klachten en meldingen (80,3 %) gingen over ongeoorloofde handelspraktijken of het uitblijven van de levering.
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Tabel 3.12. Klachten en meldingen over e-commerce

in %

Misleidende handelspraktijken

51,1

Uitblijven van levering van enig product dat of van enige dienst die betaald werd bij de bestelling

29,2

Woekerprijzen voor concerttickets die in België werden verkocht en die vervolgens worden doorverkocht op buitenlandse
websites

6,9

Namaak

3,5

Sluikwerk

3,5

De wijze waarop de instemming met het sluiten van een consumentencontract verkregen werd – afgedwongen aankoop

3,0

De transparantieverplichting op het vlak van identificatie van de dienstverlener en over prijzen van goederen en diensten, het
ontbreken van identificatiegegevens

2,2

Piramideverkoop

0,4

Agressieve handelspraktijken

0,2

Totaal
Bron: FOD Economie – AD Economische Inspectie.
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100,0

41

E-government
59 %

van de Belgische burgers gebruikten hun elektronische identiteitskaart nog
nooit met behulp van een kaartlezer; 67 % van de Belgische gezinnen met
een computer hebben geen kaartlezer. 50 % van de Belgen gebruikten internet voor hun
contacten met de overheidsadministratie, in de voorbije twaalf maanden. 30 % van de individuen tussen 25 en 64 jaar dienden hun belastingaangifte online in.

71,7 %

van de Belgische ondernemingen halen formulieren van het internet via
de websites van overheidsinstanties, maar nog meer ondernemingen, namelijk 74,2 %, sturen ingevulde formulieren via internet terug naar de overheidsinstanties.

Europese doelstellingen
42

De “digitale agenda voor Europa” (DAE) bepaalt twee doelstellingen voor onlineadministratie, tegen 2015:
•

50 % van de burgers moet de diensten van onlineadministratie gebruiken, en

•

meer dan de helft van hen (25 %) moet ingevulde formulieren terugsturen.
[vertreksituatie: in 2009 gebruikten 38 % van de burgers van 16 tot 74 jaar gedurende
de vorige twaalf maanden e-overheidsdiensten, 47 % van hen voor het versturen van
ingevulde formulieren]

Bron: Een digitale strategie voor Europa, COM(2010) 245 definitief/2.

Huishoudens enindividuen

eID - elektronische identiteitskaart en elektronische
identiteitslezer
De elektronische identiteitskaart werd al in 2002 in België ingevoerd, en alle burgers vanaf
12 jaar bezitten ze. Daarom verbaast het dat het effectieve gebruik ervan laag blijft: 59 %
van de bevolking tussen 16 en 74 jaar gebruikte ze nog nooit.
Dit gebrek aan interesse ligt aan verschillende factoren, waaronder een gebrek aan kennis
van de functionaliteiten van de elektronische identiteitskaart (eID), het feit dat veel gezinnen
niet over eID-lezers beschikken, het gebrek aan interesse voor de beschikbare applicaties…

.

"De voorwaarden
« Créer
scheppen
les conditions
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competitieve,
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compétitif,
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werking
équilibré
vandu
demarché
goederendes en
biens
dienstenmarkt
et services en
in Belgique.
België." »

De mate waarin gebruikgemaakt wordt van de eID hangt samen met
de leeftijd en het opleidingsniveau van de burgers. Terwijl 46 % van de
25-34-jarigen nooit hun eID gebruikten, liep dit op tot 73 % voor de senioren (65-74-jarigen). 44 % van de bevolking met een hoog opleidingsniveau gebruikten de eID nooit, tegenover 73 % voor laagopgeleiden.
Grafiek 4.1. Gebruik eID met behulp van een elektronische kaartlezer (% individuen)

Nooit elektronisch gebruikt

Grafiek 4.2. Beschikbaarheid van een kaartlezer voor de elektronische identiteitskaart (eID) in de huishoudens die over één of meerdere pc’s beschikken
Gezin zonder eIDkaartlezer
67%

Gezin met een eIDkaartlezer
33%

59%

In de loop van de
afgelopen drie maanden

24%
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Tussen de afgelopen
drie maanden en een jaar

10%

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek - Statistics
Belgium.
Meer dan een jaar

7%

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek - Statistics
Belgium.

2/3 van de Belgische huishoudens (67 %) beschikt niet over een
eID-kaartlezer. Alhoewel dit gegeven sinds 2008 constant vermindert,
blijft het toch te hoog, gezien het feit dat elke burger over een eIDkaart beschikt die hij zou kunnen gebruiken. Er is dus duidelijk nog
een grote groeimarge voor het eID-kaartgebruik in België.
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Authenticatie bij elektronische overheidsdiensten
Om beveiligde toegang te krijgen tot overheidswebsites, moet men
zich authenticeren. Daarvoor kan de Belgische internetgebruiker
een token of zijn eID gebruiken.
De authenticatie via de eID is de meest succesvolle formule. Ze werd
in 2013 gebruikt voor 66 % van de authenticaties bij de FOD Financiën.
Bron: Fedict & FOD Financiën.

Interactie met de overheidsinstanties via het
internet

Tevredenheid van de gebruikers van de
overheidswebsites

50 %

Over het algemeen zijn de gebruikers van de overheidswebsites tevreden over de aangeboden diensten in België.

van de Belgen nam via het internet contact met de administratie gedurende de laatste twaalf maanden. Dit
plaatst ons land boven het Europese gemiddelde van 41 %. Doordat
ons land voor het eerst deze drempel bereikt, vervult ons land de eerste doelstelling over “e-gov” (50 %) van de DAE.
Het opzoeken van informatie op websites van overheidsinstanties (41 %)
kent het grootste succes bij de individuen in hun interactie met de overheid. Daarna volgt het versturen van ingevulde administratieve formulieren (32 %), waardoor België de doelstelling van de DAE daaromtrent
vervult (25 %), en het downloaden van officiële formulieren (26 %).
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Grafiek 4.3. Internetgebruik (gedurende de laatste twaalf maanden) voor de contacten
tussen de burgers en de overheidsinstanties (% individuen)
BE

71 %

is eerder tevreden over het gemak waarmee ze informatie kunnen vinden op die websites en 67 % verklaart zich
tevreden over het nut van die informatie. 59 % meent dat de aangeboden diensten eerder gebruiksvriendelijk zijn. Daarentegen is slechts
40 % tevreden over de informatie die ze krijgen over de verwerking of de
opvolging van de aanvraag; hieruit kan worden afgeleid dat er nog werk
aan de winkel is bij de interacties van de online overheidsdiensten.
Grafiek 4.4. Tevredenheidsniveau in % van de gebruikers van de onlineadministratie
eerder tevreden

15%

50%
41%

eerder niet tevreden

niet van toepassing

EU 28

14%

41%

20%
13%

27%
43%
14%

37%
32%
26%

16%
25%

21%

71%

67%

59%
40%

Om contact op te nemen
Om via websites
met de
informatie te verkrijgen
overheidsinstanties
van overheidsinstanties

Om ingevulde
formulieren terug te
sturen

Om officiële formulieren
te downloaden

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek - Statistics
Belgium, Eurostat.

Gemak om informatie
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Nut van de
beschikbare
informatie

Ontvangen informatie
over het verwerken
of opvolgen van de
aanvraag

Gebruiksgemak van
de voorgestelde
diensten

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek - Statistics
Belgium, Eurostat.
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Problemen bij het raadplegen van de
overheidswebsites

Redenen om de formulieren niet online in te vullen
of via internet naar de administratie te versturen

Ook al zijn de gebruikers van de overheidswebsites over het algemeen
eerder tevreden, toch heeft 61 % van hen ten minste één probleem
ondervonden bij het raadplegen van de websites.

De redenen die door de burgers worden aangehaald om hun administratieve formulieren niet online in te vullen en te versturen zijn talrijk, maar de voornaamste is toch wel de afwezigheid van persoonlijk
contact (23 %). De burgers zijn dus blijkbaar gehecht aan een overheidsdienst in hun buurt. 13 % bevestigt meer vertrouwen te hebben
in het versturen van papieren formulieren, terwijl 12 % toegeeft niet
de nodige vaardigheden of kennis te hebben.

26 %

van de gebruikers van e-government kregen te maken
met een technische storing, 20 % vonden de verstrekte
informatie onvoldoende, vaag of verouderd, 20 % ondervonden andere problemen en 6 % vonden dat ze hulp nodig hadden maar die niet
vonden.
Tabel 4.1. Problemen die de gebruikers van overheidswebsites ondervonden, in de
laatste twaalf maanden

(in % van de gebruikers van e-government)
Particulieren die ten minste één van onderstaande problemen hebben ondervinden bij het raadplegen van de website van overheidsdiensten
Particulieren die een technische storing ondervonden bij
het raadplegen van de overheidswebsites

61

Tabel 4.2. Redenen om formulieren niet online in te vullen en te versturen, die
moeten worden ingevuld en naar de overheid verstuurd voor privédoeleinden, in de
laatste twaalf maanden

(in % van de bevolking tussen 16 en 74 jaar)
Geen persoonlijk contact; verkiest om zich persoonlijk ter plekke
te begeven

23

Heeft meer vertrouwen in het versturen van papieren formulieren

13

Bij gebrek aan vaardigheden of kennis

12

26

De betrokken diensten eisen hoe dan ook dat u zich persoonlijk
komt aanmelden of papieren formulieren opstuurt

9

Particulieren die de verstrekte informatie onvoldoende,
vaag of verouderd vonden

20

Iemand anders heeft het formulier of de formulieren ingevuld en
verstuurd voor de persoon in kwestie (elektronisch of op papier)

8

Particulieren die andere problemen ondervonden

20

Om de persoonlijke gegevens te beschermen en te beveiligen
Geen onmiddellijke reactie

7
6

Er is geen website voorhanden om die formulieren te kunnen
invullen en naar de administratie te verzenden

5

De elektronische handtekening, de elektronische identiteit of het
elektronische certificaat (noodzakelijk voor het identificeren of
gebruiken van de dienst) zijn onbestaande of leveren problemen op

5

Een technische panne op de website ontstond op het ogenblik
van het invullen of verzenden van het formulier of de formulieren

1

Particulieren die vonden dat ze hulp nodig hadden maar die
niet vonden

6

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek - Statistics
Belgium, Eurostat.
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Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek - Statistics
Belgium, Eurostat.
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Tax-on-web

Grafiek 4.5. Percentage particulieren (van 25 tot 64 jaar) die hun inkomstenaangifte
hebben ingediend op de website van de overheid in 2013

Om hun aangifte in de personenbelasting (PB) te doen, kunnen de
Belgische belastingplichtigen de papieren versie gebruiken die ze per
post ontvangen, of de elektronische versie die op internet te vinden
is (www.taxonweb.be). Ze kunnen hun aangifte zelf online indienen,
maar kunnen zich ook laten helpen door een mandataris of een ambtenaar. De elektronische versie kent een groeiend succes: het aantal
onlineaangiftes steeg met 45 % tussen 2009 en 2013.

49%

41%

30%

Tabel 4.3. Aantal aangiftes in de personenbelasting (op papier, elektronisch)

Aangiftes op
papier

46

Elektronische
aangiftes

elektronische
aangiftes
in % van het totaal

2009

3.496.247

2.499.465

42 %

2010

2.946.463

3.048.968

51 %

2011

2.043.922

3.193.491

61 %

2012

1.792.602

3.390.027

65 %

2013

1.533.263

3.634.089

70 %

Bron: FOD Financiën.

Sinds 2010 ligt het aantal elektronische aangiftes hoger dan het aantal aangiftes op papier. In 2013 werden 70 % van de aangiftes elektronisch ingevuld, en 30 % op papier.
Uit berekeningen van de FOD Financiën blijkt dat de 3.634.089 elektronische belastingaangiftes als volgt ingediend werden: 39,9 % door
de belastingplichtige zelf, 29,5 % door ambtenaren en 30,6 % door
mandatarissen.

NL

FR

BE

22%

22%

EU 28

DE

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek - Statistics
Belgium, Eurostat.

30 %

van de particulieren tussen 25 en 64 jaar (vrouwen
26 %, mannen 34 %; hoogopgeleid 45 %) vulden hun
inkomensaangifte in België online in. Dit aandeel ligt hoger dan het
gemiddelde in de EU 28 (22 %) maar loopt achter op Nederland en
Frankrijk. Hoewel het aantal aangiftes via tax-on-web elk jaar toeneemt, toont de grote kloof met Nederland en Frankrijk dat er in België nog een zekere groeimarge is
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E-government
Ondernemingen
Internetgebruik voor de contacten met
overheidsinstanties
Bijna acht Belgische ondernemingen op tien (77,1 %) raadplegen de websites van de
overheid om informatie te zoeken.

71,7 %

van de Belgische ondernemingen halen formulieren op van overheidswebsites, en nog meer van hen (74,2 %) sturen ingevulde formulieren
digitaal terug naar overheidsinstanties.
Tabel 4.4. Ondernemingen die het internet gebruiken (in de laatste twaalf maanden) in hun contacten met
de administratie

(in %)

BE

EU 28

Informatie vinden op websites of homepages van overheidsinstanties

77,1

75,5

Ingevulde formulieren digitaal terugsturen naar overheidsinstanties

74,2

74,2

Formulieren ophalen van websites of homepages van overheidsinstanties

71,7

76,8

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), FOD Economie – AD Statistiek Statistics Belgium, Eurostat.

FOD Economie - Barometer - E-government

47

De meeste Belgische ondernemingen gebruiken het internet voor hun
contacten met de overheidsdiensten; in zeer grote mate onder de grote en middelgrote ondernemingen, en in relatief mindere mate bij de
kleine ondernemingen.
Grafiek 4.6. Ondernemingen, per grootte, die internet gebruiken (in de laatste twaalf
maanden) in hun contacten met de administratie
Grote
89,6%

91,0%

85,8%

68,7%

Middelgrote

Kleine

90,3%

89,7%
74,4%

85,3%
71,8%

Ondernemingen die hun aangiftes
(btw, sociale bijdragen) op een
elektronische manier invullen
Zoals vorig jaar, verklaart 65 % van de Belgische ondernemingen hun
btw-aangifte online te doen. Dit gegeven is al hoger dan het Europese
gemiddelde (58,7 %), maar zou zeker nog veel hoger liggen als men
de aangiftes door mandatarissen mee in rekening neemt.
Tabel 4.5. Ondernemingen die via elektronische weg hun btw-aangiften en sociale
bijdragen verwerken

(in %)
Btw
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Sociale bijdragen

BE

EU 28

Max. EU28

65,0
39,4

58,7
55,2

95,1
96,0

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), FOD Economie –
AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

Formulieren verkrijgen op
websites of homepages van
overheidsinstanties

Informatie verkrijgen op websites
en homepages van
overheidsinstanties

Ingevulde formulieren
elektronisch terugsturen naar
overheidsinstanties

De resultaten van de enquête in 2013 geven aan dat 39,4 % van de
Belgische ondernemingen hun sociale bijdragen volledig elektronisch
verwerken, terwijl dat aandeel een jaar voordien nog op 47,5 % lag.
Die achteruitgang accentueert de achterstand van de Belgische ondernemingen ten opzichte van het Europese gemiddelde.

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), FOD Economie –
AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.
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Online aankoopsystemen van de overheid
Het percentage van Belgische ondernemingen die het internet gebruiken om goederen of diensten aan te bieden via onlinesystemen voor
het indienen van openbare aanbestedingen (aanbestedingen online)
ligt nog vrij laag, maar stijgt toch elk jaar. Dit aandeel steeg van 7,9 %
in 2012 naar 12 % in 2013. De score van de Belgische ondernemingen
blijft licht onder het Europese niveau (13,1 %) maar het verschil wordt
alsmaar kleiner. In 2012 was er nog een verschil van 3,8 procentpunt,
in 2013 nog slechts 1,2.

Onlineaanbesteding gebeurt vaker in grote ondernemingen. In België
is de verhouding tussen de grote ondernemingen (21,7 %) en de kleine
ondernemingen (11 %) ongeveer in de orde van 2 op 1.
Grafiek 4.8. Ondernemingen, per grootte, die internet gebruiken om hun producten
en diensten aan te bieden via onlineaankoopplatformen van de overheidsinstanties
BE

EU 28

Max. EU 28

46,4%

38,0%

Grafiek 4.7. Ondernemingen die internet gebruiken om goederen of diensten aan te
bieden via online aankoopsystemen van de overheidsinstanties
2012

28,6%

2013
30,1%
27,5%

21,7%
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23,7%

15,9%

18,2%
11,0%

12,0%

12,0%

13,1%

11,7%

Grote

Middelgrote

Kleine

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2013), FOD Economie –
AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

7,9%

BE

EU 28

Max. EU 28

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2012-2013),
FOD Economie – AD Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat
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Veiligheid
55 %

van de Belgische internetgebruikers hebben een antivirusprogramma geïnstalleerd. In België denkt 81 % van de internetgebruikers dat het risico om
slachtoffer te worden van een cybermisdaad gestegen is. Tussen 9 % en 35 %, afhankelijk
van het soort feiten, van de internetgebruikers in België hebben last gehad van cyberaanvallen.
Het aantal veiligheidsincidenten bij ondernemingen en organisaties steeg met 105,5 % in
2013. Meer dan een incident op vijf (22 %) staat gecatalogeerd als “Ernstige incidenten met
wormen en virussen“.

50

In 2013 telde de Belgische financiële sector 1.772 fraudegevallen bij het internetbankieren, dus een stijging met 76,7 % ten opzichte van 2012. Het totale nettoverlies als gevolg van dergelijke fraude loopt op tot 4,54 miljoen euro, een gemiddeld nettoverlies van
2.918 euro per fraudegeval in 2013.
In 2013 registreerde de federale politie 17.305 inbreuken op het vlak van computercriminaliteit, wat 1,7 % van alle misdrijven vertegenwoordigt die in België tijdens diezelfde periode
werden geregistreerd.

Cyberveiligheid op het niveau van individuen
De cijfers die als bron “Survey ‘Cyber Security’ (2013)” vermelden, zijn afkomstig van het
verslag “Special Eurobarometer 404 -- Cyber security -- Report” dat in november 2013
werd gepubliceerd. Die enquête werd gevoerd door het consortium TNS Opinion & Social,
op verzoek van de Europese Commissie (DG Binnenlandse Zaken). De gegevens werden
tussen 24 mei en 6 juni 2013 verzameld bij een representatief staal van de bevolking, bij
mensen vanaf 15 jaar, dat in de lidstaten van de EU verblijven (EU27 + Kroatië).
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Transacties op internet
Vertrouwen

76 %

van de Belgen vanaf 15 jaar hebben vertrouwen (53 %
nogal veel, 23 % zeer veel) in hun vaardigheden om internet te gebruiken voor hun onlinebanking of om hun aankopen online te doen. Dit percentage ligt in België 6 procentpunt hoger dan het
Europese gemiddelde (70 %).

Ongerustheid

Tabel 5.1. Antwoorden* van de internetgebruikers op de vraag “Welke zorgen hebt u
eventueel over het gebruiken van internet voor zaken als onlinebankieren of dingen
online kopen?”

BE

EU 27

38

37

37

35

25

24

18

15

Andere

2

4

Weet niet

1

2

17

23

in %
U maakt zich zorgen dat iemand uw persoonlijke gegevens neemt/misbruikt
U maakt zich zorgen over de veiligheid van onlinebetalingen
U voert de transactie liever fysiek uit, zodat u bv. zelf
het product kunt controleren of er vragen over kunt
stellen aan een echt persoon
U maakt zich zorgen over het feit dat u de goederen of
diensten die u online koopt, niet zult ontvangen

Waar maken de individuen zich zorgen over wanneer ze op internet
hun bankverrichtingen doen of dingen online kopen? De twee grootste
bekommernissen van de Belgische internetgebruikers zijn het doorgeven van hun persoonsgegevens (38 %) en de veiligheid van online
betalingen (37 %).

* Meerdere antwoorden mogelijk.

Dit geldt evenwel niet voor alle internetgebruikers. Bijna een op vijf
gebruikers (17 %) maakt zich hoegenaamd geen zorgen wanneer ze
via internet aan e-banking of aan e-commerce doen.

Impact van de veiligheid op het gedrag van de
internetgebruiker

Geen van deze
Bron: Survey “Cyber Security” (2013).

Wijziging in de manier om internet te gebruiken
Verandert de bezorgdheid over veiligheid iets aan de manier waarop
de burger internet gebruikt? 11 % van de Belgen hebben hun internetgedrag niet aangepast, bij Europeanen ligt dit percentage op 18 %.
Bij de anderen heeft de internetbezorgdheid geleid tot een aanpassing
van hun gedrag op drie specifieke vlakken:
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•

meer dan de helft van de Belgische internetgebruikers (55 %)
hebben een antivirusprogramma geïnstalleerd;

•

een Belgische internetgebruiker op twee (49 %) opent geen
e-mails waarvan hij de verzender niet kent;

•

vier Belgische internetgebruikers op tien (39 %) verklaren dat
ze enkel sites raadplegen die ze kennen en vertrouwen.
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Tabel 5.2. Antwoorden* van de internetgebruikers op de vraag “Hebben zorgen over beveiligingskwesties de manier waarop u het internet gebruikt op één van de volgende
manieren veranderd?”

(in %)
Antivirussoftware geïnstalleerd
Geen e-mails openen van mensen die u niet kent
Alleen websites bezoeken die u kent en vertrouwt
Minder geneigd om persoonlijke informatie te geven op websites
Alleen uw eigen computer gebruiken
Verschillende wachtwoorden voor verschillende sites gebruiken
Minder geneigd om goederen online te kopen

52

Beveiligingsinstellingen wijzigen (bv. uw browser, online sociale media, zoekmachine enz.)
Minder geneigd om online te bankieren
Een online aankoop geannuleerd omdat u de verkoper of website verdacht vond
Weet niet
Andere (spontaan)
Geen van deze (spontaan)

BE

EU 27

55
49
39
33
27
23
19
19
13
3
2
1
11

46
40
32
34
26
24
17
16
15
6
0
1
18

* Meerdere antwoorden mogelijk.
Bron: Survey “Cyber Security” (2013).

In de meeste gevallen scoort België hoger dan het Europese gemiddelde, wat doet vermoeden dat de Belgische internetgebruiker meer op zijn
hoede is dan de Europese. Het verschil is het meest opmerkelijk (7 en 9 procentpunt) voor de drie meest genoemde antwoorden. In sommige
lidstaten echter, zoals in Nederland en de noordelijke landen, liggen de percentages dan weer vaak hoger.

Wijziging van het wachtwoord
In 2013 beweerden 53 % van de Belgische internetgebruikers (tegen 42 % het jaar voordien) dat ze in de afgelopen 12 maanden hun wachtwoord
hebben gewijzigd om toegang te krijgen tot minstens een van de vier volgende onlinediensten: webgebaseerde e-mail, online sociale netwerken,
een winkelwebsite, een onlinebankwebsite. 45 % heeft daarentegen in 2013 geen enkel wachtwoord gewijzigd.
Bron: Survey “Cyber Security” (2013).
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Cybercriminaliteit
Kennis, perceptie en bezorgdheid

46 %

van de Belgen vinden dat ze goed geïnformeerd zijn
(10 % zeer goed, 36 % eerder goed) over de risico’s van
cybercriminaliteit. Deze indicator bevindt zich nog onder de psychologische drempel van 50 % maar is toch met 7 procentpunt gestegen
ten opzichte van het voorgaande jaar.

81 %

van de internetgebruikers in België vinden dat het risico
om slachtoffer te worden van een cybermisdaad tijdens
het afgelopen jaar toenam. Dit gevoel werd sterker, aangezien in 2012
nog maar 77 % van de Belgische internetgebruikers er zo over dacht.

72 %

van de Belgische internetgebruikers vrezen dat hun
persoonsgegevens niet beschermd zijn op de websites.
Deze bezorgdheid is minder sterk bij de websites van openbare diensten: 64 % van de Belgische internetgebruikers vrezen dat hun persoonsgegevens online niet beschermd zijn door openbare instanties.
Bron: Survey “Cyber Security” (2013).

Cybermisdaadfeiten
De internetgebruiker in België heeft het meest angst voor diefstal van
zijn identiteit. Het is een bezorgdheid van één Belgisch internetter op
twee (50 %), maar niet eens één internetter op tien (9 %) werd er ook
slachtoffer van.
Een groot deel van de Belgische internetgebruikers (47 %) maakt zich
ook zorgen over het ontvangen van frauduleuze e-mails of telefoons,
waarbij om toegang gevraagd wordt tot de computer, de logingegevens of persoonlijke gegevens. Deze vrees wordt gestaafd door de feiten, aangezien 35 % van de Belgische internetgebruikers er slachtoffer van is.
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Twee andere soorten van cybercriminaliteit verontrusten (45 %) van
de Belgische internetgebruikers: enerzijds hacking van de account op
sociale media of van de e-mailaccount; anderzijds fraude bij bankieren
of onlinekredietkaartgebruik. In België zijn 18 % van de internetgebruikers slachtoffer van het eerste soort misdrijf, tegenover slechts 8 %
voor het tweede soort misdrijf.
Tabel 5.3. Ongeruste internetgebruikers / slachtoffers ten opzichte van de feiten van
cybermisdaad

Cybermisdaad

(%internetgebruikers)
ongerust slachtoffer

Identiteitsdiefstal (iemand die uw persoonlijke
gegevens steelt en zich als u voordoet, bv. winkelen onder uw naam)

50

9

Frauduleuze e-mails of telefoons ontvangen
waarbij men u om toegang tot uw computer,
logingegevens, of persoonlijke gegevens vraagt
(waaronder bank- of betalingsinformatie)

47

35

Uw account op sociale media of uw e-mailaccount is gehackt

45

18

U bent het slachtoffer geweest van fraude bij
onlinekredietkaartgebruik of bankieren

45

8

Onlinefraude waarbij gekochte goederen niet
werden geleverd, nagemaakt zijn of niet beantwoorden aan de advertentie

40

11

Niet in staat zijn om toegang te krijgen tot onlinediensten (bv. bankdiensten) vanwege cyberaanvallen

37

16

Per ongeluk materiaal tegenkomen dat rassenhaat of religieus extremisme promoot

35

20

Bron: Survey “Cyber Security”’ (2013).

In België werd een internetgebruiker op vijf (20 %) per ongeluk geconfronteerd met materiaal dat rassenhaat of religieus extremisme
promoot.
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Veiligheid van de ondernemingen op
het internet
Beveiligde internetservers (per miljoen
personen)

Geïnfecteerde computers

Beveiligde servers zijn servers die gebruik maken van de encryptietechnologie om de transacties op het internet te beveiligen.
In 2013 telde België 749 beveiligde servers per miljoen inwoners,
waardoor ons land op de 25e plaats terecht komt op de lijst van de 189
landen die over minstens één beveiligde server per miljoen inwoners
beschikken. Op de vijf eerst plaatsen staan Liechtenstein (8.216), Ijsland (2.869), Monaco (2.737), Nederland (2.391) en Luxemburg (2.258).
Grafiek 5.1. Aantal beveiligde internetservers per miljoen personen in 2013
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CERT.be krijgt meldingen binnen van geautomatiseerde bronnen
die een of meer botnets signaleren. Het aantal meldingen van besmette computers in België bedraagt 521.970 (april tot december
2013).
Bron: Meldingen (april tot december 2013) door geautomatiseerde bronnen bij CERT.be, het
federale cyber emergency team.
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Meldingen en reële veiligheidsincidenten
In 2013 kreeg CERT.be 6.678 meldingen van ondernemingen en organisaties. Bij nader onderzoek bleken er 4.070 reële veiligheidsincidenten te hebben plaatsgevonden, een gemiddelde van 339 incidenten per maand in 2013, tegen 165 in 2012.
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Het aantal beveiligde internetservers per miljoen inwoners stijgt in
België elk jaar: +22,1 % in 2011, +12,2 % in 2012, +11,1 % in 2013. De
score van 749 van ons land in 2013 is hoger dan het gemiddelde van
de EU (687) maar blijft onder het gemiddelde van de lidstaten van de
OESO (839).

Bron: Netcraft, Wereldbank.
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Grafiek 5.2. Meldingen gesignaleerd aan CERT.BE en reële incidenten na onderzoek
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Tabel 5.4. Soorten veiligheidsincidenten in 2013

Incidenten met denial-of-serviceaanvallen

1.494

1,5

Incidenten/vragen over internet security gerelateerde
thema’s en issues
2010

2011

2012

2013

Bron: Cijfers over de meldingen aan CERT.be (2010-2013), het federale cyber emergency team.

Incidenten met accounts
Overige incidenten

Het aantal reële
veiligheidsincidenten stijgt
exponentieel: +7,6 % in 2011,
+32,6 % in 2012, +105,5 %
in 2013.
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Bron: Cijfers over de meldingen (2013) bij CERT.be, het federale cyber emergency team.

Meer dan een incident op vijf (22 %) staat gecatalogeerd als “Incidenten met ernstige worm- en virusuitbraken”, terwijl dit soort incident
in 2012 nog maar 6 % vertegenwoordigde.
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Veiligheid
Cybercriminaliteit en meldingen van misbruik
op het internet
Ook al krijgen lang niet alle internetgebruikers en ondernemingen te maken met cybercriminaliteit, toch wordt het probleem steeds erger, wat zijn gevolgen heeft op financieel vlak,
en tot financiële verliezen leidt.

Fraude bij internetbankieren
56

Tussen 2012 en 2013 steeg het aantal fraudegevallen bij internetbankieren spectaculair in
België: 76,7 %. Dit aantal daalde wel in het derde trimester van 2013.

In 2013 telde de financiële sector 1.772 fraudegevallen bij
internetbankieren in België, die bijna allemaal verband houden
met phishing. Het totale nettoverlies te wijten aan deze fraude
loopt op tot 4,54 miljoen euro, dit is een nettoverlies van
gemiddeld 2.918 euro per fraudegeval.
Tabel 5.5. Fraude bij internetbankieren in België (aantal fraudegevallen, nettoverlies in euro)

2012
Aantal fraudes
Nettofraudeverlies (in euro)

2013

1.003

1.772

2.995.545

5.170.000

Bron: Febelfin (meegedeeld op 10.02.2014).

In 2012 telde men 9,1 miljoen abonnementen voor internetbankieren in België en
434 miljoen sessies.
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Tabel 5.6. Soorten bankoperaties (totaal aantal in miljoen, behoudens tegenbericht)

Soort operaties
Telefonisch bankieren

2009

2010

2011

2012

7,2

7,9

6,7

5,6

82,2

78,3

72,3

71,3

343,6

403,0

434,6

477,0

6,6

7,4

8,1

9,1

71,0 %

72,7 %

73,1 %

75,7 %

424,8

432,1

459,9

434,3

per gebruikt abonnement (eenheden)

91

80

77,4

63,1

- ingevoerde nationale overschrijvingen

343,6

403,1

434,6

477,0

- ingevoerde buitenlandse overschrijvingen

5,6

9,3

14,0

6,4

- ingevoerde beursorders

2,7

3,0

2,2

1,9

Selfservicebank
Pc-banking
Internetbankieren
- abonnementen
waarvan gebruikt (in %)
- geregistreerde sessies

Bron: Febelfin.
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Meldingen via eCops

Informaticacriminaliteit

In 2013 registreerde het onlinecontactpunt voor misbruiken op of via
internet (eCops) 28.322 meldingen van misbruiken, waarvan 1.930
van economische aard.

In 2013 registreerde de federale politie 17.305 overtredingen inzake
informaticacriminaliteit, wat 1,7 % vertegenwoordigt van alle misdrijven die in België tijdens die periode werden opgetekend.

Grafiek 5.3. Aantal meldingen (verdeling federale politie – FOD Economie) via eCops
in 2013

Grafiek 5.4. Soorten informaticacriminaliteit in 2013
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80%
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16.829
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Bron: Federale politie; FOD Economie – AD Economische Inspectie.

2012

2013

Bron: Politiële criminaliteitsstatistieken (2000 – 2013) – Federale politie – CGOP/ Beleidsgegevens.
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Internetfraude
Terwijl het aantal jaarlijkse fraudegevallen via internet in 2010 en 2011 een dalende tendens vertoonde, explodeerde dat aantal in
2012.
11.656

Grafiek 5.5. Internetfraudes (aantal misdrijven)
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Source : Statistiques Bron: Politiële criminaliteitsstatistieken (2000 – Semester 1 2013) – Federale politie – CGOP/ Beleidsgegevens.

In 2013 registreerde de federale politie 9.444 fraudegevallen (pogingen en voldongen feiten) via internet in België, tegenover 11.656
in 2012.
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E-skills
De digitale vaardigheden, of “e-skills”, duiden voornamelijk op de capaciteit om
het gebruik van ICT te beheersen. Aangezien de informatie- en communicatietechnologie overal doordringt in onze sociale omgeving en in ons beroepsleven, wordt
een goede beheersing ervan een essentiële component op het vlak van kennis,
knowhow en vaardigheden.
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Huishoudens en individuen
De cijfers waarbij de vermelding “Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen”
staat, hebben betrekking op huishoudens met minstens één persoon in het huishouden tussen 16 en 74 jaar, en op individuen tussen 16 en 74 jaar oud.

Computeractiviteiten (individuen)
De beheersing van computervaardigheden hangt af van de moeilijkheidsgraad.
Naarmate de moeilijkheidsgraad van de computervaardigheden toeneemt, worden
die vaardigheden minder goed beheerst.
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Tabel 6.1. Uitgevoerde computeractiviteiten door individuen - Welke activiteiten rond
computers hebt u al uitgevoerd, zelfs al is het lang geleden?

(in %)

Bestanden of mappen kopiëren of verplaatsen

75,9

Kopiëren en plakken (of knippen en plakken) van tekst of
andere informatie in een document

71,2

Bestanden tussen computer en andere apparatuur
overbrengen (bv. vanuit een digitale camera of vanuit of
naar een gsm, mp3-of mp4- speler

63,6

Nieuwe hardware zoals een printer of een modem installeren

51,7

Rekenkundige (basis)formules gebruiken in een rekenblad
zoals in Excel

47,0

Met behulp van presentatiesoftware (bv. PowerPoint)
elektronische presentaties maken met eventueel afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips, grafieken of tabellen

39,9

Bestanden comprimeren of zippen

33,5

Configuratieparameters van softwareapplicaties, behalve
deze van internetbrowsers, wijzigen of verifiëren

22,1

Installeren of vervangen van een besturingssysteem

19,9

Een computerprogramma schrijven in een gespecialiseerde
programmeertaal
Geen van bovenvermelde activiteiten

9,7
13,1

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek - Statistics
Belgium; Eurostat.
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Activiteiten met betrekking tot het beroepsleven,
uitgevoerd op het internet
Internet vormt een essentieel onderdeel van de beroepsactiviteiten.
17,7 % van de Belgen tussen 16 en 74 jaar gebruikten het de voorbije
drie maanden om een job te zoeken of te solliciteren, en 11,2 % om
deel te nemen aan professionele netwerken.
De factoren leeftijd en opleidingsniveau hebben een grote invloed
op die percentages; 28,1 % van de 25-tot 34-jarigen zochten in de
loop van de voorbije drie maanden naar werk of solliciteerden, en
23 % van de hoogopgeleiden namen deel aan professionele netwerken.
Tabel 6.2. Percentage Belgen tussen 16 en 74 jaar die gedurende de laatste drie
maanden internet gebruikten om:

(in %)

werk te zoeken of te solliciteren

17,7

deel te nemen aan professionele netwerken (bv. LinkedIn, Xing, Viadeo): een gebruikersprofiel aan te maken,
berichten te versturen of een andere inbreng aan één of
meerdere professionele netwerken

11,2

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek - Statistics
Belgium; Eurostat.
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Computervaardigheden

Internetvaardigheden

De kennis van informatica is nauw verbonden met de leeftijd en het
opleidingsniveau; dit percentage ligt op 73,9 % voor de 25-34-jarigen,
en op 78,2 % voor de 16-74-jarigen met een hoog opleidingsniveau.

53 %

Tabel 6.3. Voldoende informaticakennis om een nieuwe job te kunnen uitoefenen of
om van job te veranderen in de loop van het jaar

(% Belgen tussen 16 en 74 jaar die loontrekkend,
zelfstandig of werkloos zijn en die ooit een computer
gebruikt hebben)

62

Vindt van wel

62,9

Vindt van niet

30,5

Vindt dat dit niet van toepassing is

van de Belgen zijn gemiddeld tot zeer internetvaardig, m.a.w. hebben ten minste al drie van de
zes volgende activiteiten op internet verricht: een zoekmotor gebruiken om informatie op te zoeken, een e-mail met bijgevoegde
bestanden versturen, berichten posten op “chatrooms” of discussieforums, internet gebruiken om te telefoneren, peer-to-peer
bestanden gebruiken om films of muziek te delen, en een webpagina creëren.
België loopt voor op de EU (47 %) en twee buurlanden, met name
Duitsland (38 %) en Frankrijk (49 %). De Scandinavische landen zijn,
zoals te verwachten, koploper in deze ranking, aangezien die landen ook zeer goed gepositioneerd staan voor het toegangsniveau van
huishoudens tot het internet.

6,6

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek - Statistics
Belgium; Eurostat.

62,9 %

van de Belgen tussen 16 en 74 jaar vinden
dat ze voldoende informaticakennis
hebben om een nieuwe job uit te oefenen of van job te
veranderen in de loop van het jaar.
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Grafiek 6.1. Percentage individuen tussen 16 en 74 jaar met gemiddelde tot grote internetvaardigheden

71%

Land

EU 28

53%
47%

63
28%

DK SE FI LU LT SK GB NL EE HU LV BE FR ES SI AT CZ PT CY IE IT PL MT EL HR DE BG RO
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek – Statistics Belgium; Eurostat.
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88 %

van de Belgen tussen 16 en 74 jaar vinden dat ze voldoende vaardigheden hebben om op internet te communiceren.

Het is bemoedigend, dat zelfs bij de senioren (65-74 jaar) dit percentage oploopt tot 77 %. Dit cijfer staat wel in schril contrast met het feit
dat 48,3 % van de senioren beweren dat ze nooit internet hebben gebruikt (cf. grafiek 1.6).
Tabel 6.4. Voldoende kennis van het internet om via het internet te kunnen communiceren met vrienden, collega’s of familieleden

(% Belgen tussen 16 en 74 jaar die minstens één van deze activiteiten* hebben uitgevoerd)

64

Vindt van wel

88,0

Vindt van niet

7,4

Vindt dat dit niet van toepassing is

4,6

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2013), FOD Economie – AD Statistiek – Statistics Belgium; Eurostat.

* Een zoekmotor (bv. Google) gebruiken om informatie te verkrijgen, e-mails versturen met bijlagen (documenten, foto’s, afbeeldingen,
enz.), berichten posten op chatsites, discussieplatforms of forums (bv. sociale netwerksites zoals Facebook), telefoneren over internet, bv. met behulp van Skype of VoIP, films en muziek delen via peer-to-peernetwerken (bv. Napster, Kazaa), een webpagina creëren,
tekst, spelletjes, afbeeldingen, films of muziek uploaden (bv. op sociale netwerksites) en de veiligheidsportalen van internetgebruikers wijzigen.
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Ondernemingen
ICT-specialisten

3,25 %

van de werknemers in België beschikken over gespecialiseerde ICT-vaardigheden. Zij behoren tot de volgende beroepscategorieën: directeurs en leidende ICT-kaders, ICT-specialisten, ICT-technici en ICT-monteurs en –herstellers.

België situeert zich, zoals de meeste diensteneconomieën, gunstig, zowel t.o.v. de EU als t.o.v. Duitsland en Frankrijk.
Grafiek 6.2. Percentage werknemers die over gespecialiseerde ICT-vaardigheden beschikken
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Bron: Enquête naar de arbeidskrachten (2013), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium; Eurostat.
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Telecommunicatie en
infrastructuur
Nagenoeg alle individuen (95 %) gebruiken een mobiele telefoon (gsm of smartphone),
terwijl de vaste telefoon iets minder wordt gebruikt (75 %). Het internet is in de meeste
woningen aanwezig (88 %).
De gegroepeerde aanbiedingen (vaste telefoon/mobiele telefoon/internet/televisie) hebben meer en meer succes bij de Belgen (62 %). Deze formule is zeer populair (76 %) bij de
leeftijdsgroep van 25 tot 44 jaar, en veel minder bij de senioren, vooral ouder dan 75 jaar
(40 %).
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Er zijn altijd grote prijsverschillen tussen de goedkoopste aanbiedingen op de verschillende marktsegmenten van de Belgische telecomsector. Bij een intensief gebruik van een
smartphone bijvoorbeeld, bedraagt het verschil tussen het duurste en het goedkoopste
aanbod 504 euro voor een jaar.
In januari 2014 telde België 34,3 abonnementen voor vast internet (breedband) voor 100
inwoners en 45,7 abonnementen voor mobiel internet (breedband) voor 100 inwoners.

Uitrusting en telecommunicatiediensten
De cijfers waarbij de vermelding “Bron: UCL – SMCS, Enquête BIPT (2013)” staat, zijn
afkomstig uit het rapport “Enquête over de perceptie van de Belgische elektronische communicatiemarkt door de gebruikers” (Université catholique de Louvain, 15 juli 2013 – versie 1). Het rapport is gerealiseerd door de UCL op vraag van het BIPT. De gegevens werden
verzameld tussen eind maart en midden juni 2013, bij een representatief staal van gebruikers vanaf 15 jaar.

FOD Economie - Barometer - Telecommunicatie en infrastructuur

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Gebruik
Bijna alle personen (vanaf 15 jaar) gebruiken een mobiele telefoon
(95 %) en het internet is aanwezig in de meeste huishoudens (88 %),
terwijl de vaste telefoon iets minder gebruikt wordt (75 %).
Op twaalf maanden tijd steeg het gebruik van drie recente technologieën significant: internet op verplaatsing via gsm of smartphone
(+10 procentpunt), gedeelde wifi-netwerken (+8 procentpunt) en telefoon via internet (+6 procentpunt).
Tabel 7.1. Gebruikte telecommunicatie-uitrusting of –diensten privé en buiten de
werkplek

(in %)

2012

2013

Mobiele telefoon (gsm of smartphone)

94

95

Vaste lijn

73

75

Telefoon via het internet / via de computer /
voice over IP

23

29

Internet thuis

86

88

Mobiel internet op tablet-pc of laptop

31

32

Mobiel internet op gsm of smartphone

18
12

28
20

Gedeeld wifi-netwerk
Bron: UCL – SMCS, Enquête BIPT (2013).
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In het algemeen zijn jongeren veel sneller met de nieuwe technologieën vertrouwd dan senioren. Dit fenomeen geldt ook voor ICT.
Smartphones en tablets zijn vrij recente producten, terwijl vaste telefoons al zeer lang in gebruik zijn. De mobiele telefoons, zoals gsm’s,
bevinden zich in een tussenstadium. Het internet is de laatste tien jaar
tot volle ontwikkeling gekomen, maar om het te gebruiken is harden software nodig, en competenties om ICT te configureren en/of te
gebruiken.
Bij het gebruik van mobiele telefoons is er een generatiekloof van 28
procentpunt. Ruim 99 % van de 15-54-jarigen gebruiken een mobiele
telefoon, terwijl de penetratiegraad van de mobiele telefoon progressief daalt vanaf 54 jaar, en nog slechts 71 % bedraagt voor de 75-jarigen en ouder.
Het verschil wordt nog groter voor het internet thuis: 57 procentpunt. De penetratiegraad bedraagt 98 % voor de 15-24-jarigen, tegen 41 % voor de senioren van 75 jaar en ouder. Ten opzichte van
de “digital natives” hebben de oudere gepensioneerden een aantal
extra handicaps: het wantrouwen in internet, omdat de 75-plussers
meestal niet de kans hadden om tijdens hun actieve loopbaan het
internet te ontdekken, en dus meestal weinig of geen vaardigheden
hebben op informaticavlak, fysieke handicaps (visuele of motorische
problemen) die het gebruik van sommige apparaten (bv. smartphone) of zelfs het surfen op het internet bemoeilijken/verhinderen,
een meer uitgesproken afkeer van verandering, terwijl ICT net zeer
snel evolueert.
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De vaste telefoon blijft het geliefkoosde communicatiemiddel van de
ouderen: 86 % van de 65- tot 74-jarigen maken er gebruik van. Dit
percentage loopt nog op voor de 75-plussers (91 %). Bij de jongeren is
deze communicatietool dan weer heel wat minder populair: 73 % van
de 15-24-jarigen maakt er gebruik van (ongetwijfeld omdat een deel
van hen nog inwoont bij de ouders), doch enkel 50 % van de 25-34-jarigen. Dat komt waarschijnlijk doordat die generatie van “digital natives” ook nog andere tools gebruikt (gsm, smartphone, VoIP) om te
telefoneren, en ze op een andere manier communiceert (sms, e-mail,
sociaal netwerk, enz.).

Grafiek 7.1. Personen met een gebundeld aanbod (aangepast aan de definitie van
het BIPT) per leeftijdsschijf
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Gegroepeerd aanbod
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Onder gegroepeerd of gezamenlijk aanbod (bundel of pack) verstaat
het BIPT de gegroepeerde aankoop, door residentiële gebruikers, van
twee tot vier diensten (internet, televisie, vaste telefoon, mobiele telefoon) bij dezelfde operator.

62 %

van de consumenten hebben een gebundeld aanbod,
tegenover 31 % die verklaarden er nooit een gehad te
hebben, terwijl 8 % het niet weten.
De meest populaire bundels zijn: triple play “televisie + vaste telefoon
+ internet thuis” en double play “televisie + vaste telefoon”. Ze werden
genoemd door respectievelijk 19 % en 13 % van de consumenten die
een gebundeld aanbod hebben.

76%

76%
61%
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64%

54%
40%

25-34 jaar
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Bron: UCL – SMCS, Enquête IBPT (2013).
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meer

Het percentage personen met een gebundeld aanbod varieert volgens
de leeftijd. Het loopt op tot 76 % voor de 25- tot 44-jarigen, tot 54 %
voor de 65- tot 74-jarigen en valt terug op 40 % voor de oudere lagen
van de bevolking (vanaf 75 jaar). De vermindering van de penetratiegraad bij de senioren zou gedeeltelijk te verklaren zijn door het gebruik
van de diensten naargelang de leeftijd.
Binnen hun leeftijdscategorie weet een groot deel, één op vier (26 %),
van de adolescenten en de jongvolwassenen (15 tot 24 jaar) niet of ze
een gebundeld aanbod hebben of niet.
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Criteria bij het kiezen van een operator
De consument kiest in de eerste plaats een operator om economische
redenen: ofwel voor de interessante prijs (45 %) ofwel omdat het pakketaanbod interessant is (44 %). Deze twee criteria werden het vaakst
aangehaald in 2012, en die tendens gaat nog steeds in stijgende lijn.
Sinds 1 oktober 2012 mogen operatoren geen enkele vergoeding meer
vragen voor het opzeggen van een overeenkomst van onbepaalde duur
of voor de vervroegde opzegging van een overeenkomst met bepaalde duur, na de zesde maand die volgt op de inwerkingtreding van de
overeenkomst. Die maatregel geldt voor elk soort abonnee (privéconsument of onderneming) die niet meer dan vijf oproepnummers heeft.
Het zal in deze context dan ook niet verbazen dat de consument gevoeliger is geworden voor criteria van economische aard, aangezien
hij na zes maanden de overeenkomsten voor diensten inzake internet,
televisie en mobiele en vaste telefonie kan opzeggen.
Een consument op drie (33 %) vermeldt “gewoonte” als criterium voor
zijn operatorkeuze.
Met een aandeel van 20 % blijkt het imago van de operator in 2013 als
vierde criterium uit de bus te komen.

Tabel 7.2. Wat waren uw selectiecriteria bij uw recentste operatorkeuze? (meerdere
antwoorden mogelijk)

(in %)

Interessante prijs/interessant plan
Interessant pakketaanbod
Gewoonte
Goede reputatie van de operator
Operator van gezin/vrienden
Vertrouwen in de stabiliteit van de operator
Technische betrouwbaarheid
Verbindingssnelheid

2012

2013

38
32
31
14
16
12
16
17

45
44
33
20
18
17
16
13

Beschikbaarheid in straat/gemeente/
streek
Bereikbaarheid van de verkooppunten
Kwaliteit/duidelijkheid van de informatie
Op aanraden van het gezin/vrienden

13
7
5
12

10
8
8
5
3

2

3

2
8

2
1

Financiële bijdrage van de werkgever
Commerciële stimulans
Respect voor de rechten van de consument
en verbintenissen door de operator aangegaan
Extra aangeboden diensten
Andere
Bron: UCL – SMCS, Enquête BIPT (2013).
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De selectie van de keuzecriteria varieert naargelang de leeftijd van de
respondenten. Zo wordt het criterium “prijs” veel vaker gekozen door
de jongste respondenten (62 % bij de 15-24-jarigen, tegen slechts
24 % bij de senioren vanaf 75 jaar), terwijl de omgekeerde situatie
geldt voor “gewoonte” (slechts 28 % bij de 15-24-jarigen, tegen 46 %
bij de 75-plussers). Adolescenten en jongvolwassenen (16 % voor de
15-24-jarigen, tegen 3 tot 10 % voor de andere leeftijdsschijven) lijken
aanzienlijk gevoeliger te zijn voor de invloed van vrienden en familie.

Kennis van de consumentenrechten en van
nuttige informatie
70

Consumentenrechten
Een consument op vier (25 %) is van mening dat hij over het algemeen
goed op de hoogte is van zijn rechten ten opzichte van de telecomoperatoren. Alhoewel ze nog steeds in de minderheid zijn, gaat het aantal
consumenten die het gevoel hebben goed op de hoogte te zijn van hun
rechten duidelijk in stijgende lijn, vergeleken met vorig jaar.
Bron: UCL – SMCS, Enquête BIPT (2013).

Datum einde contract
Weinig consumenten weten waar de einddatum van hun contract
staat. Minder dan een persoon op vier (23 %) weet dat die informatie in
het contract is ingeschreven en nauwelijks een persoon op tien (10 %)
weet dat die kan worden teruggevonden op elke factuur.
Bron: UCL – SMCS, Enquête BIPT (2013).

Kosteloze opzegging van een gsm-abonnement
Al bieden sommige operatoren hun klanten de mogelijkheid om hun
contract gelijk wanneer te verbreken zonder enige voorwaarde, de
consument heeft in twee gevallen sowieso wettelijk het recht om zijn
gsm-abonnement kosteloos op te zeggen: bij prijsstijging (hoger dan
de index) en na een minimumtermijn na het begin van het contract.
Weinig abonnees weten wat de voorwaarden zijn om hun gsm-abonnement kosteloos op te zeggen:
•

16 % van de abonnees weten dat een prijsstijging die de index
overstijgt hen het recht geeft zonder kosten hun contract op te
zeggen;

•

17 % van de mensen met een abonnement mobiele telefonie
weten dat ze hun abonnement na een bepaalde minimumtermijn gratis kunnen opzeggen;

•

24 % van de abonnees weten niet wanneer zij hun abonnement
kosteloos kunnen opzeggen.

Na zes maanden mag een abonnee zijn mobiele telefoniecontract
zonder kosten opzeggen. Wanneer men hen vraagt wat de minimumtermijn is vanaf wanneer ze, nadat het contract begon te lopen, hun
abonnement kunnen opzeggen, antwoorden de abonnees als volgt:
•

18 % van de abonnees weten dat die termijn zes maanden bedraagt.

•

37 % van de abonnees weten niet vanaf wanneer ze hun abonnement kosteloos kunnen opzeggen.

•

21 % van de abonnees denken (ten onrechte) dat er geen minimumtermijn is.

Bron: UCL – SMCS, Enquête BIPT (2013).
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Verzoek om schadevergoeding na storing
Meer dan één consument op twee (49 %) weet niet dat hij van zijn operator een schadevergoeding kan eisen als hij een storing heeft ondervonden in de ontvangst of het gebruik van zijn telecommunicatiedienst.
Slechts 16 % hebben stappen ondernomen en een vergoeding gekregen.

Bij ondervraging blijkt dat bijna zeven personen op tien die thuis internettoegang hebben (68 %) geen enkel idee hebben welke minimale
verbindingssnelheid vereist is. Het zijn vooral vrouwen en personen
ouder dan 45 jaar die daar niets van weten.
Bron: UCL – SMCS, Enquête BIPT (2013).

Bron: UCL – SMCS, Enquête BIPT (2013).

Vergelijking van de aanbiedingen

Betaalnummers

41 %

Meer dan vier personen op tien (43 %) weten niet welk nummer een betaalnummer is. Van de andere respondenten kennen de meesten het
nummer 0900 en meer dan de helft het nummer 0903. Sommige betaalnummers zijn zeer weinig bekend, zoals bijvoorbeeld het nummer 3403.
Bron: UCL – SMCS, Enquête BIPT (2013).

Behoud van telefoonnummers
Van de consumenten die een vaste lijn hebben (75 %), weten twee
personen op drie (68 %) dat ze hun telefoonnummer kunnen behouden als ze overstappen naar een andere operator (tegen 50 % in
2012).
Van de consumenten die een gsm gebruiken (95 %), weten acht personen op tien (83 %) dat ze hun nummer kunnen behouden wanneer
ze van operator veranderen (tegen 78 % in 2012).
Bron: UCL – SMCS, Enquête BIPT (2013).

Verbindingssnelheid internet (web, e-mail
Het merendeel van de internetgebruikers weet niet wat de minimale verbindingssnelheid is om thuis op het net te kunnen surfen en
e-mails te lezen.
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van de consumenten hebben het aanbod van verschillende operatoren vergeleken, vooraleer ze een telecommunicatiedienst onderschreven.
Volwassenen tussen 25 en 44 jaar vergelijken duidelijk meer dan ouderen. Meer dan de helft onder hen (51 %) zegt de aanbiedingen vergeleken te hebben, tegen 28 % van de 65-74-jarigen en minder dan
een vijfde (19 %) van de 75-plussers.
Het vergelijken van de aanbiedingen gebeurt bij voorkeur via de website van de operatoren. Het internet wordt door 64 % van die personen
als bron genoemd. Andere bronnen zijn veel minder populair: gezin/
vrienden (23 %), winkels of stands van de operatoren (19 %), reclame
(17 %), de media in het algemeen (14 %), de website van een consumentenorganisatie (12 %). De andere bronnen, vermeld in de enquête,
scoorden onder de 10 %.
Bron: UCL – SMCS, Enquête BIPT (2013).

Tariefsimulator van het BIPT
De tariefsimulator van het BIPT (http://www.bestetarief.be) laat de
consument toe de maandelijkse factuur te simuleren die met zijn gebruikspatroon overeenstemt door de tariefplannen te gebruiken van
de operatoren die momenteel actief zijn op de Belgische markt.
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Deze website kreeg maandelijks gemiddeld 6.639 bezoekers in 2010,
10.652 in 2011, 13.124 in 2012, 68.163 in 2013 en 37.261 in januari en
februari 2014.
De recente toename van het aantal bezoekers op deze website is het
resultaat, ten minste gedeeltelijk, van de sensibiliseringscampagne
(zie volgend punt) die in november 2013 door de FOD Economie werd
gelanceerd in samenwerking met andere instanties.
Bron: BIPT.

55 %
72

van de ondervraagden (tussen einde maart en half juni
2013) verklaarden dat ze die tariefsimulator niet kenden
(tegen 63 % in 2012). 36 % hadden er al over horen praten (tegen 29 %
in 2012).

4%

van de consumenten gebruikten de tariefsimulator van het
BIPT. Van die personen is 29 % nadien overgestapt naar
een andere operator en heeft 10 % een ander tariefplan.
Bron: UCL – SMCS, Enquête BIPT (2013).

Campagne “Telefoon, gsm, internet, tv: durf
vergelijken!”
Samen met andere organen (BIPT, Test-Aankoop, Vereniging van Steden en Gemeenten, telecom-ombudsdiensten) heeft de FOD Economie tussen 18 en 29 november 2013 een grootschalige sensibiliseringscampagne georganiseerd over de telecomprijzen.

Tijdens die campagne kon elke inwoner van de deelnemende gemeenten inlichtingen krijgen. Elke bezoeker werd om te beginnen geholpen
bij het definiëren van zijn gebruikersprofiel (of meerdere profielen) in
functie van zijn gebruik en zijn verwachtingen van de telecomdiensten
(vaste lijn, mobiele telefoon, vast en/of mobiel internet, pack: internet/vaste lijn/mobiele telefoon/digitale tv). Vervolgens kreeg hij de
resultaten van simulaties uitgevoerd op basis van zijn profiel (of van
zijn profielen) en de tarieven die in zijn gemeente worden voorgesteld
door de providers van telecomdiensten vermeld op de website van de
tariefsimulator van het BIPT (www.bestetarief.be).

Gedurende de twaalf
campagnedagen hielden
de ambtenaren van de
FOD Economie en de bedienden
van 438 gemeenten 700
spreekuren, waarbij ze 9.496
mensen ontvingen, waarvan de
meerderheid senioren.
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Grafiek 7.2. Verdeling per leeftijd van de deelnemers aan de campagne “Telefoon,
gsm, internet, tv: durf vergelijken!”
<25 jaar

25-40 jaar

40-60 jaar
1%

In totaal werden 361.532
simulaties gemaakt.
Meer dan zes simulaties
op tien hadden betrekking
op gebundelde
aanbiedingen van drie
diensten of meer.

>60 jaar

7%

34%
58%

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Tabel 7.3. Verdeling per simulatiemodule uitgevoerd tijdens de campagne “Telefoon, gsm, internet, tv: durf vergelijken!”

Internet

Telefonie

Pakket (internet/vaste tel./mobiele tel./digitale tv)

Vast en/of mobiel

Vast

Mobiel

2 diensten

3 diensten

2 diensten
+ mobiele tel.

3 diensten
+ mobiele tel.

2%

8%

16 %

11 %

26 %

9%

28 %

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
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Nationale vergelijking van de telecomtarieven
Deze sectie vergelijkt de telecomtarieven op nationaal niveau. Een vergelijking op internationaal niveau bevindt zich onder het hoofdstuk “Internationale vergelijking”.
De cijfers met vermelding “Bron: BIPT, Tarieven voor telecommunicatiediensten in België
(tarieven toegepast op 3 februari 2014)” komen uit het rapport “Nationale vergelijking van de
tarieven voor telecommunicatiediensten in België (tarieven toegepast op 3 februari 2014)”.
In totaal werden 20 gebruikspatronen en 305 tariefplannen in beschouwing genomen in deze
nationale vergelijking. Voor een goede leesbaarheid werden de 305 tariefplannen niet in de barometer opgenomen. De geïnteresseerde lezer kan ze raadplegen in het rapport van het BIPT.
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De cijfers vermeld in deze sectie illustreren een grote diversiteit aan tarieven in de Belgische telecomsector. De vermelde tarieven en tariefverschillen moeten echter wel met de
nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Er mogen geen te snelle conclusies worden
getrokken, en dit om verschillende redenen:
•

•
•

•

De studie neemt enkel de tarieven als criterium, en houdt geen rekening met het feit
dat de consument soms voor een duurder tariefplan kiest, omdat in zijn ogen bepaalde kwalitatieve elementen van essentieel belang zijn.
De voorgestelde resultaten zijn een momentopname van de marktsituatie op 3 februari 2014. De markt is zeer dynamisch, dus veranderen tarieven zeer snel.
Er werd geen rekening gehouden met promoties waaraan bepaalde voorwaarden verbonden zijn. Dat betekent, dat een consument met een specifiek profiel een aantrekkelijker tariefaanbod zou kunnen krijgen dan voorzien in de 305 tariefplannen.
Om neutraal te blijven, heeft het BIPT geen enkel commercieel aanbod uitgesloten
omwille van territoriale dekking. Met andere woorden: de 305 tariefplannen worden
niet aan alle consumenten aangeboden: sommige aanbiedingen gelden enkel voor
consumenten die in een bepaald gedeelte van het nationale grondgebied gedomicilieerd zijn (regionale, gemeentelijke, lokale dekking).

Meer info staat te lezen in het rapport van het BIPT.
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Mobiele telefonie

Grafiek 7.3. Tariefplannen voor mobiele telefonie (gemiddelde maandelijkse kostprijs)
Goedkoopste aanbod

Drie patronen werden gedefinieerd voor mobiele telefonie vooraf betaald via kaart (prepaid) en vier profielen voor mobiele telefonie achteraf betaald met abonnement (postpaid).
Van de 83 tariefplannen voor mobiele telefonie, hebben er 45
betrekking op de mobiele postpaiddiensten met abonnement en
38 op mobiele diensten met vooraf betaalde kaarten. De markt
biedt bijna twee keer meer keuze voor de lage gebruikspatronen
(15 tariefplannen) dan voor de zeer intensieve gebruikspatronen
(8 tariefplannen).
De verschillen tussen het duurste en het goedkoopste tarief zijn vrij
groot voor de mobiele prepaiddiensten: tussen 2,5 (profiel 1B) en 3,4
(profiel 3A).
De verhouding tussen het duurste aanbod (15 euro per maand) en
het goedkoopste (5 euro per maand) is factor 3 voor een abonnee
die een smartphone gebruikt met weinig oproepen (profiel 1A). Voor
dezelfde som van vijftien euro kan degene die het goedkoopste aanbod onderschrijft, zijn smartphone drie maanden gebruiken, terwijl
dit voor degene die opteert voor de abonnementsformule slechts
één maand is.
De verschillen zijn minder groot voor de tarieven van de mobiele diensten vooraf betaald via kaart, maar blijven substantieel. Ze verhouden
zich met een factor tussen 1,6 (profiel 3B) en 2,1 (profiel 2B).

FOD Economie - Barometer - Telecommunicatie en infrastructuur

Hoogste aanbod

€ 62,00

€ 30,00

€ 27,00
€ 21,00

€ 15,00

€ 20,00
€ 12,00

€ 5,00
Patroon 1A
60 minuten
50 sms

Patroon 2A
60 minuten
5.000 sms
500 MB

€ 24,05

€ 11,34
€ 15,00

€ 8,00
Patroon 3A Patroon 4A
120 minuten 300 minuten
5.000 sms
100 sms
1 GB
50 MB

Mobiel postpaid met abonnement

€ 6,75
Patroon 1B
50 minuten
50 sms

€ 10,00

Patroon 2B
100 minuten
150 sms

Patroon 3B
20 minuten
5.000 sms
1 GB

Mobiel prepaid met kaart

Bron: BIPT, Tarieven voor telecommunicatiediensten in België (tarieven toegepast op 3 februari
2014).

In absolute termen wordt het grootste verschil
(42 euro per maand) genoteerd voor de
abonnee die zijn smartphone intensief gebruikt
(300 minuten, 5.000 sms, 1 GB). Sluit de
intensieve smartphonegebruiker elke
niet-financiële overweging uit bij zijn keuze, dan
zou hij bij een keuze voor de goedkoopste
aanbieding tot 504 euro per jaar kunnen uitsparen.
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Vaste telefonie
De vijf gebruikspatronen voor vaste telefonie zijn:
Patroon 1

Laag verbruik

25 maandelijkse oproepen

Patroon 2
Gemiddeld verbruik
Patroon 3

70 maandelijkse oproepen
(vooral in de piekuren)

Patroon 4

120 maandelijkse oproepen
(vooral in de piekuren)

Hoog verbruik
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70 maandelijkse oproepen
(vooral in de daluren)

120 maandelijkse oproepen
(vooral in de piekuren)

Patroon 5

Bron: BIPT, Tarieven voor telecommunicatiediensten in België (tarieven toegepast op 3 februari
2014)].

De plannen van het type VoIP werden niet in aanmerking genomen.
30 tariefplannen voor vaste telefonie werden geanalyseerd. De verhouding tussen het duurste tarief en het goedkoopste is 1,7 voor het
lage gebruikspatroon, en 1,4 voor de andere gebruikspatronen.
Tabel 7.4. Tariefplannen voor vaste telefonie (gemiddelde maandelijkse kostprijs)

(in euro)

Laag verbruik
Patroon 1

Gemiddeld verbruik

Hoog verbruik

Patroon 2 Patroon 3 Patroon 4 Patroon 5

Goedkoopste
aanbod

17,56

23,53

26,14

30,02

32,77

Hoogste
aanbod

29,29

33,30

37,53

40,57

44,44

Het grootste verschil (11,73 euro per maand) wordt opgetekend voor
de abonnee die zijn vaste telefoon weinig gebruikt (25 oproepen per
maand). Buiten elke andere beschouwing zou de rationele consument
die aan dit profiel beantwoordt, jaarlijks tot ongeveer 140 euro kunnen
besparen als hij voor het goedkoopste marktaanbod kiest als dat aanbod beschikbaar is op de plaats waar hij woont.

Vast internet (postpaid)
Vier verbruikspatronen werden gedefinieerd op basis van de snelheidsvereisten van de gebruiker. Het eerste patroon vergt geen enkele
bijzondere specificatie, het tweede en het derde patroon specificeren
dat de gevraagde snelheid ten minste gelijk moet zijn aan 20 Mbps en
50 Mbps, voor een volume van minimum 50 GB. Het vierde patroon
beantwoordt aan de meest veeleisende internetgebruiker (snelheid
≥ 100 Mbps; volume ≥ 100 GB).

31

tariefplannen werden in aanmerking genomen voor vast internet (postpaid).

In het gedeelte van het BIPT-verslag waar de resultaten vermeld staan
van de vergelijking van de tariefplannen van patroon 3, merkt het BIPT
op: “voor de xDSL-producten worden de gebruikers verzocht om zich
te richten tot de operator van hun keuze om zich, voor ondertekening
van het contract, te vergewissen van de verbindingssnelheden die ze
werkelijk zullen kunnen genieten op hun aansluitingsadres. Op het
moment van de vergelijking doorgevoerd door het BIPT, kan ongeveer 25 % van de gezinnen over een verbinding beschikken met een
snelheid van 50 Mbps.” Die opmerking geldt ook voor patroon 3 onder
“Triple play pack vast”.

Bron: BIPT, Tarieven voor telecommunicatiediensten in België (tarieven toegepast op 3
februari 2014).
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Tabel 7.5. Tariefplannen voor vast internet (gemiddelde maandelijkse kostprijs)

(in euro)

Laag verbruik

Gemiddeld verbruik

Hoog verbruik

Patroon 1

Patroon 2

Patroon 3

Patroon 4

Goedkoopste
aanbod

28,01

28,01

29,08

54,07

Hoogste aanbod

56,31

66,98

56,06

78,01

Bron: BIPT, Tarieven voor telecommunicatiediensten in België (tarieven toegepast op 3 februari 2014).

Voor de occasionele en/of weinig eisende internetgebruiker (patroon 1)
is het duurste tariefplan (56,31 euro per maand) dubbel zo duur als het
goedkoopste (28,01 euro per maand). Door te kiezen voor het goedkoopste aanbod, kan de consument jaarlijks bijna 440 euro uitsparen.

22

tariefplannen werden in aanmerking genomen. In de praktijk bleken de tariefaanbiedingen voor beide eerste patronen identiek.

Grafiek 7.4. Tariefplannen voor het triple play pack-vast (gemiddelde maandelijkse
kostprijs)
Goedkoopste aanbod

Hoogste aanbod

€ 107,01

€ 77,01
€ 65,29

€ 65,29
€ 66,87
€ 57,05

€ 46,76

€ 46,76
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Triple play packn- vast
Vier patronen werden gedefinieerd voor de triple play packs “vaste
telefoon, vast internet, televisie”, volgens de vereisten voor internet.
Nummer
patroon

Niveau
verbruik

Telefoonoproepen

Internet
(vereiste
snelheid)

Internet
(vereist
volume)

Televisie
(vereiste)

1

Laag

25 per
maand

geen

geen

geen

2

Gemiddeld

25 per
maand

≥20 Mbps

≥50 GB

geen

3

Gemiddeld
hoog

25 per
maand

≥50 Mbps

≥50 GB

geen

4

Hoog

25 per
maand

≥100 Mbps

≥100 GB

geen

Bron: BIPT, Tarieven voor telecommunicatiediensten in België (tarieven toegepast op 3 februari
2014).
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Patroon 1
Laag verbruik

Patroon 2

Patroon 3

Gemiddeld verbruik

Patroon 4
Hoog verbruik

Bron: BIPT, Tarieven voor telecommunicatiediensten in België (tarieven toegepast op 3 februari 2014).

Voor patroon 4 (snelheid ≥ 100 Mbps; volume ≥ 100 GB) komen de tarieven uitsluitend van drie ISP waarbij kabeltechnologie wordt gebruikt.
Tot nog toe kunnen enkel de kabeloperatoren, onder bepaalde voorwaarden, ultrasnel internet (≥ 100 Mbps) aanbieden aan particulieren
die in België wonen. Het enorme verschil tussen het hogere en het lagere tariefplan moet dus voorzichtig worden geïnterpreteerd, aangezien
de consument niet vrij kan overstappen naar een andere kabeloperator (tenzij hij verhuist naar een andere dekkingszone). Naargelang zijn
woonplaats kan de consument tot 60 % meer betalen dan een andere,
om in te schrijven op een triple play pack met hoog gamma (patroon 4).
Merk wel op dat de vergelijkbaarheid tussen de aanbiedingen zelf relatief is. Ze beantwoorden allemaal aan dezelfde minimumvoorwaarden,
maar globaal bekeken zijn die aanbiedingen verre van identiek.

Telecommunicatie en
infrastructuur
Breedband
Europese doelstellingen
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De “digitale agenda voor Europa” (DAE) legt de doelstellingen vast die moeten
worden bereikt voor het snelle internet:
•

Basisbreedband voor iedereen tegen 2013: 100 % basisbreedbanddekking
voor de burgers van de EU.
[vertreksituatie: totale DSL-dekking (in december 2008 beschikte 93 % van
de bevolking in de EU over een DSL-verbinding.)]

•

Snelle breedband tegen 2020: alle EU-burgers moeten beschikken over
breedband met een snelheid van 30 Mbps of meer.
[vertreksituatie: in januari 2010 draaide 23 % van de breedbandverbindingen op een snelheid van ten minste 10 Mbps])

•

Ultrasnelle breedband tegen 2020: dan moet 50 % van de Europese huishoudens over een verbinding met een snelheid van meer dan 100 Mbps
beschikken.
[geen vertreksituatie]

Bron: Een digitale agenda voor Europa, COM(2010) 245 definitief/2.
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Tegen einde 2013 was de dekkingsgraad van breedbandinternet 99,9 %,
dus nagenoeg 100 % dekking in België. Wat de NGA betreft, waarmee
een download van 30 Mbps (of meer) mogelijk is, bedraagt de dekkingsgraad 98 % in België, d.i. de tweede hoogste NGA-dekking binnen de EU.
Voor mobiel breedbandinternet bedroeg de dekkingsgraad van 3G+
(HSDPA) 98,8 %, tegenover 46 % voor 4G (LTE) einde 2013.

De penetratiegraad van ultrasnel internet (≥ 100 Mbps) is in België
wel nog bescheiden (4,2), maar op EU-niveau is het toch de zesde
hoogste; kampioen was Zweden (10,4).

Vast breedbandinternet

Bron: IHS, VVA, DAE-portaal.

Soorten verbinding

Met een penetratiegraad van het snelle internet (≥ 30 Mbps) van
22,7 abonnementen per 100 inwoners, plaatst België zich op de eerste
plaats binnen de EU, bijna op de voet gevolgd door Nederland (17,2).

Het gedeelte DSL in de abonnementen “vast breedbandinternet”
neemt in België af: in januari 2014 was dat 48,7 %, zes maanden voordien 98 % en 50,8 % in januari 2013.

Grafiek 7.5. Penetratiegraad (aantal abonnementen per 100 inwoners) van snel
internet (minstens 30 Mbps) en ultrasnel internet (minstens 100 Mbps), januari 2014

Bron: DSL subscriptions share in fixed broadband, January 2014, July and January 2013, COCOM.

BE

EU 28

Snelheden
De verhouding abonnementen “vast breedbandinternet” dat draait op
minimum 30 Mbps neemt in België elk jaar toe. Ons land passeerde de symbolische kaap van 50 % in juli 2012, met een aandeel van
53,7 %. Deze trend zette zich voort in januari 2014 met een verhouding
van 66,2 %, die veel hoger ligt dan het Europese gemiddelde (21,2 %).
Met dergelijk resultaat kan België zich op de eerste plaats binnen de
28 EU-landen positioneren.

22,7

6,3
4,2
1,6

≥30 Mbps

≥100 Mbps

Bron: Fast broadband (at least 30Mbps) and Ultrafast broadband (at least 100Mbps) penetration
(subscriptions as a % of population), januari 2014, COCOM.
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Grafiek 7.6. Verdeling van de abonnementen “vast breedbandinternet” per snelheid,
januari 2014
Minstens 144 Kbps tot 30 Mbps

Minstens 30 Mbps tot 100 Mbps

100 Mbps en meer

Grafiek 7.7. Penetratiegraad (aantal abonnementen per 100 inwoners) van vast
breedbandinternet, januari 2014
Land

41,1

EU 28

34,3

BE

29,8

33,8%

53,9%

12,2%

18,9

80

EU 28

78,8%

15,9%

5,3%

DK NL FR DE BE UK MT SE LU FI EE LT CZ SI AT CY EL IE ES PT LV HU IT HR SK PL BG RO

Bron: Fixed broadband subscriptions by speed (Digital Agenda categories), January 2014,
COCOM.

Bron: Fixed broadband penetration (subscriptions as a % of population), January 2014, COCOM.

Penetratiegraad

Mobiel breedbandinternet

In januari 2014 telde men in België 34,3 abonnementen “vast breedbandinternet” per 100 inwoners, d.i. 4,5 abonnementen meer dan
het Europese gemiddelde (29,8).

In januari 2014 registreerde België 45,7 abonnementen “mobiel
breedbandinternet” voor 100 inwoners. Dat aantal steeg in twaalf
maanden met 40 %: in januari 2013 waren er 32,6.
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Grafiek 7.8. Penetratiegraad (aantal abonnementen per 100 inwoners) van mobiel breedbandinternet – alle actieve gebruikers, januari 2014

123,5

Land

EU 28

62,4
45,7

26,4

FI SE DK EE UK LU PL ES IE IT HR AT NL LV MT CZ BG SK LT FR BE DE SI CY RO PT EL HU
Bron: Fixed broadband penetration (subscriptions as a % of population), January 2014, COCOM.

De vermeerdering met 13,6 abonnementen per 100 inwoners toont aan dat het gebruik van mobiel internet in België fors stijgt.
De score van ons land (45,7) ligt ver onder het Europese gemiddelde (62,4) en België blijft vastzitten in de laagste rangen van het EU-klassement.
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ICT-sector
De definitie van de ICT-sector (informatie- en communicatietechnologie) is achteraan dit
hoofdstuk opgenomen.
Het aantal ondernemingen en de omzet in de ICT-sector stegen licht, onder impuls van
sommige sectoren; de stijging van die sectoren compenseerde de daling van andere sectoren.

82

De handelsbalans van ICT-goederen blijft deficitair,
voornamelijk omdat de productie van ICT-uitrusting
voor een zeer groot deel wordt ingevoerd.

Aantal ondernemingen en omzet in de
ICT-sector
Aantal ondernemingen
Het totale aantal ondernemingen actief in de ICT-sector bedraagt in België 36.057, 3,4 %
meer dan in 2012. Over de hele observatieperiode steeg het totale aantal ondernemingen
met 20,2 %, vooral in de sectoren “gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen” (+77,9 %), “programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy- en aanverwante activiteiten” (+20,6 %) en “telecommunicatie” (+14,5 %).
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Opvallend is, dat de enige sector waar een significante daling wordt vastgesteld van het aantal ondernemingen, tot de industriële tak van de ICT-sector
behoort. Het aantal ondernemingen in de sector “vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten” verminderde
immers met 5,5 % tussen 2008 en 2013. Alle andere activiteitensectoren die tot de tak van de ICT-diensten behoren, kennen een enorme toename van
het aantal ondernemingen, met uitzondering van de sector “uitgeverijen van software”, die een lichte daling optekent (-1,6 %).
De Belgische ICT-sector bestaat grotendeels uit dienstverlenende ondernemingen; ze vertegenwoordigden in 2013 98,5 % van de actieve ondernemingen in die sector, tegen slechts 1,5 % voor de industriële ondernemingen.
Tabel 8.1. Aantal ondernemingen in de ICT-sector

Sector

NACE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

26

577

567

579

572

560

545

Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur

46.5

1.660

1.691

1.734

1.791

1.807

1.777

Uitgeverijen van software

58.2

569

567

573

590

580

560

Telecommunicatie

61

5.403

5.449

5.843

5.969

5.945

6.189

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s,
computerconsultancy- en aanverwante activiteiten

62

19.445

19.972

20.753

21.857

22.685

23.454

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
webportalen

63.1

1.458

1.773

2.101

2.355

2.496

2.594

Reparatie van computers en communicatieapparatuur

95.1

875

902

908

951

965

938

29.986

30.921

32.491

34.085

35.038

36.057

Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische
en optische producten

TOTAAL ICT
NB: De cijfers in bovenstaande tabel zijn voorlopige cijfers.
Bron: Btw-plichtige ondernemingen (2008-2013), FOD Economie - AD Statistiek – Statistics Belgium.
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Omzet
In 2013 bedroeg de omzet van de ICT-sector meer dan 39 miljard euro, een lichte stijging (+0,9 %) t.o.v. 2012. De activiteitensector “telecommunicatie” zorgt voor het grootste deel (34,1 %) van de globale omzet in de ICT-sector. De sector “gegevensverwerking, webhosting en aanverwante
activiteiten; webportalen” kent de grootste omzetstijging tussen 2012 en 2013 (+20 %), gevolgd door “uitgeverijen van software” (+11,7 %). De
sector “reparatie van computers en communicatieapparatuur” kende daarentegen de grootste omzetdaling (-28,3 %).
Tabel 8.2. Omzet van de ICT-sector (in miljoen euro)

Sector
Vervaardigen van informaticaproducten en van elektronische en optische
producten

84

NACE

2012

2013

26

5.044.108

4.498.119

Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur

46.5

8.648.103

8.509.994

Uitgeverijen van software

58.2

101.255

113.117

Telecommunicatie

61

12.912.386

13.347.410

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy- en aanverwante activiteiten

62

10.877.110

11.419.793

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen

63.1

790.883

948.827

Reparatie van computers en communicatieapparatuur

95.1

418.670

300.167

38.792.515

39.137.427

TOTAAL ICT
* De gegevens van het 4e trimester 2013 zijn voorlopig.
Bron: Btw-aangiften (2012-2013), FOD Economie - AD Statistiek – Statistics Belgium.
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Uit- en invoer van ICT-goederen

ICT-octrooien

De handelsbalans van de ICT-goederen (met inbegrip van de sector
uitgeverijen van software) vertoont sinds 2010 een structureel tekort.
Dat handelstekort bedraagt iets meer dan 3,5 miljard euro in 2013.
Alle sectoren vertonen een negatief saldo, ook de sector “uitgeverijen
van software”. Het grootste tekort vertoont logischerwijze de sector
“vervaardiging van communicatieapparatuur”, gevolgd door de sector “vervaardiging van computers en randapparatuur”, aangezien de
productie van ICT-uitrusting hoofdzakelijk wordt ingevoerd. De steeds
grotere honger van het publiek naar ICT-uitrusting zorgt er bijgevolg
voor dat het handelsbalanstekort nog vergroot.

In 2013 werden 278 octrooien in verband met ICT door Belgische ondernemingen neergelegd. Dit is een stijging met 19 % ten opzichte van
2012. Het aandeel van de ICT-octrooien neergelegd door Belgische
ondernemingen bedraagt 0,7 % van het totale aantal ICT-octrooien in
de EU.
De groei van het aantal ICT-octrooien van Belgische oorsprong was
over de hele periode genomen beduidend groter (+12,1 %) dan die van
het geheel van Europese octrooien (+6,9 %).
Grafiek 8.1. ICT-octrooien (neerleggingen door Belgische ondernemingen en Europese
neerleggingen)

De uitvoer nam toe met 28,8 % terwijl de invoer toenam met 22,6 %
tussen 2010 en 2013.

2011

2012

2013

7.140

7.420

9.570

9.194

Invoer van ICT-goederen

10.360

11.330

13.700

12.697

Handelsbalans voor
ICT-goederen

-3.220

-3.910

-4.130

-3.503

Bron: Instituut voor de Nationale Rekeningen (2009-2013) -Berekeningen: Nationale Bank van
België.
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Bron : FOD Economie – AD Economische Reglementering.
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45.000

2013
278
42.043

0

Europese patenten

Uitvoer van ICT-goederen

2010

Patenten door Belgische ondernemingen

Tabel 8.3. Uit- en invoer van ICT-goederen (in miljoen euro)

Patenten door Belgische ondernemingen
Europese patenten

300

Uit de verdeling van de Belgische ICT-octrooien per domein blijkt dat
ze vooral betrekking hebben op informatica (30,9 %), meettechnieken
(24,5 %), telecommunicatie (17,6 %) en halfgeleiders (16,2 %).
Grafiek 8.2. Verdeling per domein van de ICT-octrooien neergelegd door Belgische
ondernemingen in 2013
4,0%
6,8%

Informatica

26.8
46.5
58.2
61
62

30,9%

63.1
95.1

Meettechnieken
16,2%
Telecommunicatie

Vervaardiging van magnetische en optische media
Groothandel in informatica- en communicatieapparatuur
(46.51 - 46.52)
Uitgeverijen van software (58.21 - 58.29)
Telecommunicatie (61.1 - 61.2 - 61.3 - 61.9)
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy- en aanverwante activiteiten
(62.01 - 62.02 - 62.03 - 62.09)
Gegevensverwerking, webhosting (63.11 - 63.12)
Reparatie van computers en communicatieapparatuur en
aanverwante activiteiten; webportalen (95.11 - 95.12)

Om de interpretatie te vereenvoudigen hebben we de subcategorieën
onderverdeeld in 7 categorieën (b):
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Halfgeleiders

1.
2.

Audiovisuele technieken
17,6%
Radionavigatie

24,5%

Bron: FOD Economie – AD Economische Reglementering.

Definitie van de ICT-sector (a)
26.1
26.2
26.3
26.4

Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten
Vervaardiging van computers en randapparatuur
Vervaardiging van communicatieapparatuur
Vervaardiging van consumentenelektronica

3.
4.
5.
6.
7.

Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten (26)
Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur
(46.5)
Uitgeverijen van software (58.2)
Telecommunicatie (61)
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s,
computerconsultancy- en aanverwante activiteiten (62)
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen (63.1)
Reparatie van computers en communicatieapparatuur

(a) OECD Guide to measuring the information society, 2011, p 58-59, 149-159.
(b) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-015/EN/KS-RA-07-015-EN.PDF
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Internationale vergelijking
Buurlanden
De buurlanden van België zijn Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Beide vermeldingen “buurlanden” en “vijf buurlanden” verwijzen naar
deze lijst van landen, terwijl de vermelding “vier buurlanden” duidt op de lijst zonder
Luxemburg.
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De gegevens waarbij de vermelding “Bron: Household Survey ‘E-communications’
(2014)” staat, zijn afkomstig uit het rapport “Special Eurobarometer 414 -- E-Communications and Telecom Single Market -- Household Survey – Report” dat in maart 2014
gepubliceerd werd. De enquête werd uitgevoerd door het consortium TNS Opinion &
Social, op aanvraag van de Europese Commissie (DG Communicatienetwerken, inhoud
en technologie). De gegevens werden ingezameld tussen 18 en 27 januari 2014 bij een
representatief staal van de bevolking vanaf 15 jaar, in de lidstaten van de EU 28.
De gegevens waarbij de vermelding “Bron: Benchmarking België en vier buurlanden
(tarieven van augustus 2013), BIPT staat, zijn afkomstig uit de “Vergelijkende studie
prijsniveau telecomproducten in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk (tarieven van augustus 2013)”. Die studie werd uitgevoerd door het BIPT. In
totaal werden 591 tariefplannen geanalyseerd, op basis van de tarieven die tussen 6
en 30 augustus 2013 vermeld stonden op de website van de operatoren (en/of in hun
prijzenbrochure). De prijzen (of maandelijkse kosten) in het rapport van het BIPT zijn
uitgedrukt in euro en inclusief btw, gecorrigeerd in functie van de koopkrachtpariteit.
België is hierbij als standaard genomen. Om de tekst beter leesbaar te maken werden
in de barometer geen maandelijkse kosten opgenomen voor elk tariefplan afzonderlijk,
maar het gewogen gemiddelde ervan, of hun mediaanwaarde, al naargelang het geval.
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Huishoudens die een ICT-uitrusting hebben
Minstens twee derde van de huishoudens bezitten een vaste telefoon. Meer dan één huishouden op twee bezit ten minste één draagbare computer of een desktopcomputer, met een voorkeur voor de draagbare. De trend om de desktopcomputer te vervangen door een draagbare computer
wordt sterker, met de komst van toestellen die minder plaats innemen (laptop, netbook) en kunnen meegenomen worden (tablet, smartphone).
Smartphones en tablets zijn nog maar recent op de markt, wat hun geringere aanwezigheid in de huishoudens verklaart. Het bezit van een smartphone komt vaker voor dan het bezit van een tablet, met sterke verschillen tussen de landen.
Tabel 9.1. Bezit van ICT-uitrusting door de huishoudens, België en de buurlanden, 2014

ICT uitrusting
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Rangschikking

Percentage huishoudens met een ICT uitrusting

BE

BE

DE

FR

LU

NL

GB

Vaste telefoon

1-2-3-4-5-6

66

91

86

85

84

82

Desktopcomputer

1-2-3-4-5-6

50

52

48

47

66

42

Laptopcomputer

1-2-3-4-5-6

63

61

58

71

78

68

Tablet

1-2-3-4-5-6

32

20

28

39

52

45

Smartphone

1-2-3-4-5-6

38

49

41

59

65

57

Nota: De eerste plaats in de rangschikking is voor het land dat het hoogste percentage scoort.
Bron: Household Survey “E-communications” (2014).

66 %

van de Belgische huishoudens bezit een vaste telefoon, wat ver onder het percentage ligt dat in de buurlanden wordt opgetekend
(82 % tot 91 %). België is echter zeker geen geïsoleerd geval binnen Europa, want vijftien EU-landen hebben een lager percentage.
Het gebruik van vaste telefonie gaat in de meeste landen van jaar tot jaar achteruit, ongetwijfeld door de komst van de mobiele telefonie, de VoIP,
enz. Zelfs zonder enig oorzakelijk verband aan te tonen, is het duidelijk dat het aantal Belgische huishoudens met toegang tot mobiele telefonie
toenam (95 % in 2014, tegen 89 % in 2011) en dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van VoIP (41 % in 2014, tegen 17 % in 2009).
In België bezit één huishouden op twee (50 %) een desktopcomputer en hebben meer dan zes huishoudens op tien (63 %) een draagbare computer.

38 %

van de Belgische huishoudens bezit een smartphone. Dat percentage ligt veel hoger in de andere landen.

Meer dan één Belgisch huishouden op drie (32 %) bezit een tablet. De verschillen tussen de landen zijn groot, en gaan van 20 % in Duitsland tot
52 % in Nederland.
FOD Economie - Barometer - Internationale vergelijking

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Toegang van de huishoudens tot internet en de digitale kloof
Nagenoeg alle Nederlandse huishoudens (95 %) hebben internettoegang. 81 % van de Belgische huishoudens hebben internettoegang, wat ons
land op de vierde plaats positioneert van de zes onderzochte landen.
Meer dan vier huishoudens op tien (43 %) hebben internettoegang thuis + mobiel. Dit percentage is hoger dan in onze buurlanden. In ons land ligt
het percentage huishoudens met alleen thuis internettoegang het hoogst (33 %).
Tabel 9.2. Internettoegang van de huishoudens en de digitale kloof, België en buurlanden, 2014

(en %)

BE

DE

FR

LU

NL

GB

81

79

80

87

94

85

Gezinnen met internetverbinding thuis en toegang tot
mobiel internet

43

46

51

58

62

57

Gezinnen met internetverbinding thuis maar geen toegang tot mobiel internet

33

30

26

20

31

18

5

3

3

9

1

10

19

21

20

13

6

15

Gezinnen met internettoegang

Gezinnen met toegang tot mobiel internet maar geen
internetverbinding thuis
Gezinnen zonder internettoegang
Bron: Household Survey “E-communications” (2014).

De digitale kloof schommelt tussen 6 % in Nederland en 21 % in Duitsland. Terwijl in december 2011 29 % van de Belgische huishoudens geen
internettoegang hadden, lag dat aandeel in januari 2014 rond 19 %; de digitale kloof is met andere woorden verminderd met 10 procentpunt.
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Tarieven vaste telefonie
De Belgische vaste telefoontarieven scoren gunstig ten opzichte van de tarieven in de vier buurlanden.
Tabel 9.3. Maandelijkse kosten voor vaste telefonie, België en vier buurlanden, augustus 2013

Gebruikerspatroon
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Rangschikking

Maandelijkse kost in euro (gewogen gemiddelde)

BE

BE

DE

FR

NL

GB

1

Laag verbruik

1-2-3-4-5

24,80

24,75

21,47

26,36

31,84

2

Medium verbruik
(daluren en weekend)

1-2-3-4-5

29,48

31,52

30,22

33,65

34,71

3

Medium verbruik
(week overdag)

1-2-3-4-5

32,17

31,70

30,33

36,04

34,91

4

Hoog verbruik
(daluren en weekend)

1-2-3-4-5

34,49

40,79

39,14

36,04

39,64

5

Hoog verbruik
(week overdag)

1-2-3-4-5

35,51

40,79

39,77

36,04

39,93

Nota: De eerste plaats in de rangschikking is voor het land dat de laagste maandelijkse kost (gewogen gemiddelde) heeft.
Bron: Benchmarking België en vier buurlanden (tarieven voor augustus 2013), BIPT.

België scoort het laagste gewogen gemiddelde tarief voor de twee hoge gebruikerspatronen en voor het medium verbruik (daluren en weekend).
Voor de twee andere patronen bevindt België zich op de mediaan: twee landen bieden een lager tarief en twee landen een hoger.
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Mobiele telefonie
Nagenoeg de volledige bevolking (vanaf 15 jaar) bezit een persoonlijke mobiele telefoon in België (94 %). Dit percentage ligt iets lager dan
in drie buurlanden (Frankrijk, 91 %; Duitsland, 92 %; Verenigd Koninkrijk, 93 %). Het is iets hoger dan in Nederland (95 %) en Luxemburg (97 %).

Grafiek 9.1. Huishoudens die toegang hebben tot mobiele telefonie, België en buurlanden, 2014
Zonder mobiele-telefonietoegang
Toegang via een contract en via een voorafbetaalde kaart
Toegang enkel via een voorafbetaalde kaart
Toegang enkel via een contract
5%

Als alle leden van het huishouden in aanmerking worden genomen,
telt België gemiddeld 2,2 mobiele telefoons per huishouden.

25%

Bron: Household Survey “E-communications” (2014).

17%

De huishoudens hebben de keuze tussen diverse formules voor het
gebruik van hun mobiele telefoon: een voorafbetaalde kaart, een
abonnement, of beide formules. Deze opties verschillen enorm van
land tot land en hangen samen met een reeks factoren, waaronder de
tarieven en de concurrentiegraad.
In alle onderzochte landen is de contractformule het populairst. Dat
ligt ongetwijfeld aan het feit dat de meeste Europeanen ten eerste
dagelijks hun mobiele telefoon gebruiken en ten tweede een abonnement op maat kunnen kiezen, dank zij de enorme diversiteit aan
tariefplannen.
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9%
27%

7%
7%
5%

4%

4%

6%

19%

23%

21%

5%
19%

25%

29%
81%

72%
54%

53%
35%

BE

DE

FR

LU

NL

91
48%

GB

Bron: Household Survey “E-communications” (2014).

De Franse en Luxemburgse huishoudens maken zelden gebruik van een
voorafbetaalde kaart (5 %), terwijl die formule bij een deel van de Britse
en de Duitse bevolking meer succes kent: respectievelijk 25 % en 29 %.
De abonnementsformule (postpaid) is de meest courante (53 %) in België.
De voorafbetaalde kaart (prepaid) beantwoordt nochtans ook aan de behoeften van een niet-verwaarloosbaar deel van de Belgische gebruikers
(17 %). De formule “contract en voorafbetaalde kaart” kan een kwart van
de huishoudens (25 %) bekoren die toegang hebben tot mobiele telefonie. De huishoudens die over verschillende toestellen beschikken kiezen waarschijnlijk elk van beide formules, volgens volgend schema: het
abonnement voor elke mobiele telefoon die regelmatig wordt gebruikt,
de voorafbetaalde kaart voor een extra toestel of voor de toestellen die
door de kinderen worden gebruikt (over het algemeen kan men met de
voorafbetaalde kaart de gebruikskosten beter beheersen).

Tarieven voor mobiele postpaidtelefonie (zonder data)
De Belgische tarieven voor mobiele postpaidtelefonie zonder data nemen een mediane plaats in ten opzichte van de tarieven in de vier buurlanden.
Gemiddeld genomen zijn de tarieven van de Franse en Britse operatoren iets lager dan in België, en die van Duitsland en Nederland iets hoger
dan de onze.
Bron: Benchmarking België en vier buurlanden (tarieven voor augustus 2013), BIPT.

Tarieven voor mobiele postpaidtelefonie (met data)
België biedt het laagste postpaidtarief (gewogen gemiddelde) aan voor het patroon van een gebruiker die weinig belt met zijn mobiele telefoon,
maar die veel data verbruikt.
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Voor de andere patronen, staat België op een mediane plaats ten opzichte van de tarieven in de vier buurlanden. De laagste tarieven worden aangerekend in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar ze zijn veel hoger in Duitsland en Nederland.
Tabel 9.4. Maandelijkse kost voor mobiele postpaid telefonie (met data), België en vier buurlanden, augustus 2013

Gebruikerspatroon
1
2

Weinig bellen
(met veel data)
Gemiddeld bellen
(met data)

Rangschikking

Maandelijkse kost in euro (gewogen gemiddelde)

BE

BE

DE

FR

NL

GB

1-2-3-4-5

13,72

33,64

15,26

30,31

14,76

1-2-3-4-5

13,1

23,77

9,70

23,36

11,57

3

Gemiddeld bellen, dal
(met data)

1-2-3-4-5

13,43

22,25

12,63

24,21

10,44

4

Veel bellen
(met veel data)

1-2-3-4-5

31,23

51,71

28,78

38,82

21,00

Nota: De eerste plaats in de rangschikking is voor het land dat de laagste maandelijkse kost (gewogen gemiddelde) heeft.
Bron: Benchmarking België en vier buurlanden (tarieven voor augustus 2013), BIPT.
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Tarieven voor mobiele prepaidtelefonie
De tarieven voor mobiele prepaidtelefonie (zonder of met data) zijn over het algemeen lager in België dan in Nederland en Frankrijk, maar hoger
dan in het Verenigd Koninkrijk. In het rapport van het BIPT wordt opgemerkt dat er in België al meer tariefplannen met data worden aangeboden
dan het jaar voordien.
Bron: Benchmarking België en vier buurlanden (tarieven voor augustus 2013), BIPT.

Mobiel internet (voor gebruikers van tablets)
De tariefplannen voor mobiel internet voor de tabletgebruikers zijn in België zeer laag voor een laag verbruik, en zijn de laagste voor een medium
verbruik.
Tabel 9.5. Maandelijkse kostprijs van mobiel internet (voor de gebruikers van tablets), België en vier buurlanden, augustus 2013

Gebruikerspatroon

Rangschikking
BE

93

Maandelijkse kost in euro (mediaanprijs)
BE

DE

FR

NL

GB

1

Laag verbruik

1-2-3-4-5

7,00

10,75

9,81

18,42

6,42

2

Medium verbruik, medium volume

1-2-3-4-5

12,50

18,79

12,78

20,47

12,98

3

Medium verbruik, hoog volume

1-2-3-4

15,00

21,50

-

30,70

19,47

4

Intensief verbruik

1-2-3-4-5

34,99

29,54

19,71

38,54

25,69

Nota: De eerste plaats in de rangschikking is voor het land dat de laagste maandelijkse kost (mediaanprijs) heeft.
Bron: Benchmarking België en vier buurlanden (tarieven voor augustus 2013), BIPT.

In de categorie intensief verbruik zijn de tarieven in België hoger dan in de buurlanden, met uitzondering van Nederland, waar ze nog hoger zijn.

FOD Economie - Barometer - Internationale vergelijking

“triple play” pack (breedbandinternet/tv/vaste telefonie)
De Belgische geselecteerde operatoren bieden uitsluitend “triple play” aan met een snelheid van minstens 30 Mbps. Dat verklaart waarom geen
vergelijkingen werden gemaakt voor de categorie “minder dan 30 Mbps”.
In Frankrijk werd geen enkel aanbod gevonden voor een “triple play” pack met gemiddelde snelheid (minstens 30 Mbps en minder dan 100 Mbps).
Tabel 9.6. Maandelijkse kostprijs van het “triple play” pack (breedbandinternet/tv/vaste telefoon), België en vier buurlanden, augustus 2013

Gebruikersprofiel

Rangschikking
BE

94

Maandelijkse kost in euro (mediaanprijs)

BE

DE

FR

NL

GB

-

1

Snelheid < 30 Mbps, volume niet bepaald

-

2

Medium snelheid, medium volume

1-2-3-4

66,36

39,75

-

66,63

52,65

3

Medium snelheid, volume onbeperkt

1-2-3-4

66,36

39,75

-

66,63

52,65

4

Snelheid ≥ 100 Mbps, volume onbeperkt

1-2-3-4

71,72

-

49,79

81,09

146,42

Nota: De eerste plaats in de rangschikking is voor het land dat de laagste maandelijkse kost (mediaanprijs) heeft.
Bron: Benchmarking België en vier buurlanden (tarieven voor augustus 2013), BIPT.

Voor het pack met gemiddelde snelheid (minstens 30 Mbps en minder dan 100 Mbps) situeren de Belgische tariefplannen zich in de hoogste categorie, wat ons land op de derde plaats brengt van de vier landen waar dit product wordt aangeboden.
Ons land scoort beter voor “triple play” met ultrahoge snelheid (≥ 100 Mbps): de Belgische tarieven zijn veel interessanter dan in Nederland en het
Verenigd Koninkrijk, alleen Frankrijk biedt een zeer laag tarief aan.
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Essentiële prestatiedoelstellingen
De in 2010 goedgekeurde “Digital Agenda for Europe” (DAE) bepaalt de essentiële prestatiedoelstellingen die moeten worden gerealiseerd.
Tabel 9.7. Essentiële prestatiedoelstellingen, Europese Unie, 2013-2015-2020

Doelstellingen
Dekkingsgraad van basisbreedbandinternet (in % van de bevolking)

2013

2015
Breedband

2020

100 %
100 %
50 %

Dekkingsgraad snelle breedband (in % van de bevolking)
Penetratiegraad voor ultrasnelle breedband (in % van de huishoudens)

Digitale eengemaakte markt
Mensen die online aankopen doen (in % van de bevolking)
Mensen die online aankopen doen over de grenzen heen (in % van de bevolking)
Kmo’s (10 – 249 personeelsleden) die online verkopen (in % van de ondernemingen)
Kmo’s (10 – 249 personeelsleden) die online aankopen (in % van de ondernemingen)

50 %
20 %
33 %
33 %
Digitale inclusie

Mensen die regelmatig het internet raadplegen (in % van de bevolking)
Achtergestelde bevolkingsgroepen (*) die regelmatig het internet raadplegen (in % van de bevolking)
Mensen die nog nooit het internet hebben geraadpleegd (in % van de bevolking)

75 %
60 %
15 %
Overheidsdiensten

Mensen die gebruik maken van e-government (in % van de bevolking)

50 %

Mensen die ingevulde formulieren terugsturen via internet (in % van de inwoners die de laatste 12
maanden internet gebruikten)

25 %

(*) Mensen met ten minste één van de volgende 3 kenmerken: 55 tot 74 jaar / beperkte schoolopleiding / werkloos of inactief of gepensioneerd”.
Bron: Een digitale agenda voor Europa, COM(2010) 245 definitief/2.

In tabel 9.8 worden de breedbanddoelstellingen gelinkt aan indirecte indicatoren. België boekt uitstekende resultaten voor snelle breedband
(≥ 30 Mbps) en ultrasnelle breedband (≥ 100 Mbps), alsook voor het online versturen van ingevulde formulieren (e-government). Voor die drie indicatoren plaatst België zich respectievelijk op de eerste en de tweede plaats van de zes landen.
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Tabel 9.8. Indicatoren van de essentiële prestatiedoelstellingen, België en buurlanden, 2013 (tenzij anders vermeld)

Rangschikking
BE

Indicator (in %)
BE

DE

FR

LU

NL

GB
100

Breedband
Basisbreedbanddekking (in % van de bevolking)

1-2-3-4-5-6

99,9

97,5

99,7

100

100

Dekking NGA (in % van de huishoudens)

1-2-3-4-5-6

98,0

74,8

40,9

94,3

97,6 81,8

Penetratiegraad van ultrasnelle breedband (abonnementen in % van de bevolking) (a)

1-2-3-4-5-6

4,2

0,9

2,0

0,5

3,8

0,5

Digitale eengemaakte markt
Particulieren die online besteld hebben (12 laatste maanden)

1-2-3-4-5-6

48

69

59

70

69

77

Particulieren die online besteld hebben bij verkopers uit niet-EU-landen (12 laatste maanden)

1-2-3-4-5-6

28

11

18

64

15

14

Kmo’s (10-249 werknemers) met onlinebestellingen (minstens 1 % van de omzet)

1-2-3-4-5-6

20

22

11

15

13

18

-

-

13

43

28

-

Kmo’s (10-249 werknemers) met online-aankopen (minstens 1 % van de aankopen)

96

-

Digitale inclusie
Particulieren die het internet minstens een keer per week gebruiken

1-2-3-4-5-6

80

80

78

93

92

87

Particulieren uit achtergestelde bevolkingsgroepen (*) die het internet minstens een keer per week raadplegen

1-2-3-4-5-6

68

67

65

84

86

74

Particulieren die het internet nooit geraadpleegd hebben

1-2-3-4-5-6

15

13

14

5

5

8

Overheidsdiensten
Particulieren die het internet hebben geraadpleegd voor hun contacten met de overheid (12 laatste
maanden)

1-2-3-4-5-6

50

49

60

56

79

41

Particulieren die ingevulde formulieren via het internet naar overheidsdiensten hebben gestuurd (12
laatste maanden)

1-2-3-4-5-6

32

14

32

25

57

22

(a)

Januari 2014.

(b)

Mensen met ten minste één van de volgende 3 kenmerken: “55 tot 74 jaar / beperkte schoolopleiding / werkloos of inactief of gepensioneerd”.

Nota:

Voor de indicator “Particulieren die internet nooit geraadpleegd hebben” (digitale kloof) wordt de eerste plaats in de rangschikking toegekend aan het land dat het laagste percentage scoort.
Voor de andere indicatoren wordt ze toegekend aan het land dat het hoogste percentage scoort.

Bron: COCOM, IHS, VVA, Eurostat, DAE-portaal.

15 %

van de Belgische particulieren hebben nog nooit internet gebruikt, waardoor ons land nu al de DAE-doelstelling van 15 % haalt die is
bepaald voor 2015. De digitale kloof situeert zich onder de 10 % in Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, terwijl dat in de
andere drie landen rond de 15 % is.

48 %

van de Belgische consumenten kochten online aan. België nadert dus de DAE-doelstelling van 50 % voor 2015. Die score ligt veel
hoger dan in onze buurlanden.
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Internationale vergelijking
OESO
Vast internet
In juni 2013 telde de OESO-zone 332 miljoen abonnementen voor “breedbandinternet”,
tegen 321 miljoen een jaar voordien.

Penetratiegraad

Grafiek 9.2. Penetratiegraad van breedbandinternet, België en OESO, 2004-2013 (tweede kwartaal)
OESO

BE
32,7

Aantal abonnementen per 100 inwoners

97

De penetratiegraad van breedbandinternet in de OESO-zone bedroeg in juni 2013 26,7
abonnees per 100 inwoners. Dit aandeel varieert sterk van land tot land, en schommelt
tussen 10,7 (Turkije) en 43,8 (Zwitserland).

25,8

34,0

26,7

14,2

8,3
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Bron: OESO Broadband statistics [oecd.org/sti/ict/broadband].
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België telt 34 abonnees per 100 inwoners, wat ons land een tiende
plaats oplevert binnen de 34 OESO-landen.

Soorten verbinding
Binnen de OESO-zone blijft DSL de meest verkozen technologie, maar
ze wordt langzaam vervangen door de optische vezel; de kabel is goed
voor de meeste andere abonnementen. Het aandeel van elk van deze
technologieën in de abonnementen schommelt sterk naargelang het
land.
Grafiek 9.3. Verdeling van de abonnementen voor vast breedbandinternet per technologie, OESO, juni 2013
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Meer dan een abonnement op twee gebruikt de kabeltechnologie in
drie OESO-landen: Chili (51,6 %), Canada (55 %) en de Verenigde Staten (57,4 %). Die technologie is in 26 landen aanwezig in minstens
10 % van de abonnementen. In België wordt de kabel gebruikt in
49,7 % van de abonnementen.

Mobiel internet

15,7%
DSL

De optische vezel (FTTH+FTTB) wordt gebruikt in meer dan 60 % van
de abonnementen in Korea (62,8 %) en Japan (68,4 %). De vezel vertegenwoordigt minstens 10 % van de abonnementen in elf andere landen, volgens een vork tussen 10,7 % (Turkije) en 37,8 % (Zweden). In
België is dit aandeel uiterst klein (<0,1 %).

0,7%
30,9%

In juni 2013 telde men in de OESO-zone 851 miljoen abonnementen
voor mobiel breedbandinternet, wat een groei met 16,6 % over twaalf
maanden betekent. Deze verhoging volgt uit het toenemende gebruik
van smartphones en tablets.

Modem kabel

Penetratiegraad
De penetratiegraad van mobiel breedbandinternet in de OESO-zone
bedroeg in juni 2013 68,4 abonnees per 100 inwoners. Momenteel
scoren zes landen (Australië, Denemarken, Finland, Japan, Korea,
Zweden) een penetratiegraad van meer dan 100.

Fiber + LAN

Andere

52,7%

Bron: OESO Broadband statistics [oecd.org/sti/ict/broadband].

Ook al blijft DSL dominant (≥50 % van de abonnementen) in de meeste
OESO-landen, in twaalf landen is dat niet het geval. België bevindt zich
in de marge, vermits 50,1 % van de abonnementen DSL gebruiken.
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Ontwikkeling van de wereldwijde
informatiemaatschappij

Grafiek 9.4. Penetratiegraad mobiel breedbandinternet, OESO-landen, juni 2013
Land

OESO

Aantal abonnementen per 100 inwoners

114

68,4

40,7

De mobiele telefonie, vooral dan
het mobiele breedbandinternet, blijft
de belangrijkste groeimotor van de
ICT-markt op onze planeet.
Tabel 9.9. Penetratiegraad van ICT in de wereld, 2012-2014*

2012

2013

2014*

(aantal abonnementen per 100
inwoners)

(jaarlijkse wijziging in %)

Vaste telefoon

16,7

16,2

15,8

-2,1 %

AU
FI
SE
JP
KR
DK
US
EE
NO
NZ
LU
GB
IS
IE
NL
AT
CZ
ES
PL
IT
CH
FR
IL
CA
GR
SK
DE
BE
SI
PT
CL
TR
HU
MX

13,7

∆ 2014*/2013

Mobiele telefoon

88,1

93,1

95,5

2,6 %

Bron: OESO Broadband statistics [oecd.org/sti/ict/broadband].

Vast breedbandinternet

9,0

9,4

9,8

4,4 %

Mobiel breedbandinternet

21,7

26,7

32,0

19,9 %

Terwijl twaalf maanden tevoren de penetratiegraad in België slechts
op 33 abonnees per 100 inwoners lag, steeg die in juni 2013 tot 40,7
abonnees per 100 inwoners. Door deze spectaculaire groei kon België
twee plaatsen vooruitschuiven in de rangschikking van de OESO-landen, maar blijven we onderaan de lijst staan (28ste plaats op 34). Toch
moet worden onderstreept dat dit de grootste stijging (+57,2 %) is van
alle OESO-landen.

Nota: * Schatting.
Bron: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database.

Vaste en mobiele telefonie
De penetratiegraad van de vaste telefonie daalt overal ter wereld. Volgens het ITU zullen er einde 2014 op wereldvlak 107 miljoen abonnementen voor vaste telefoon minder zijn dan in 2009.

FOD Economie - Barometer - Internationale vergelijking

De abonnementen voor mobiele telefonie blijven toenemen en zouden
einde 2014 moeten oplopen tot 7 miljard. Die stijging (+2,6 %) wordt
kleiner met de jaren, wat erop wijst dat de markten in sommige regio’s in de wereld een saturatiepunt naderen.
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Aantal abonnementen per 100 inwoners

Grafiek 9.5. Penetratiegraad van de mobiele telefoon, regio’s en wereld, 2014 (schatting)
Regio

Wereld

Wereld 96

Penetratiegraad van breedbandinternet
De markt van het breedbandinternet op wereldniveau wordt omhoog
getrokken door de komst van het mobiele internet, dat continu blijft
groeien (+19,9 %).
Globaal genomen zou de penetratiegraad van mobiel breedbandinternet tegen einde 2014 oplopen tot 32 abonnementen per 100 inwoners, dus bijna het dubbele van de penetratiegraad van drie jaar tevoren (2011) en vier keer meer dan vijf jaar geleden (2009).
Grafiek 9.6. Penetratiegraad van breedbandinternet (vast en mobiel), wereld, 20052014*
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(*) Gemenebest van Onafhankelijke Staten.
Bron: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database.

Tegen einde 2014 zal de laagste penetratiegraad voor mobiele telefonie op te tekenen zijn in Afrika (69) en Azië-Stille Oceaan (89). Nochtans zijn het die twee regio’s die de grootste groei kennen.

Vast en mobiel internet
Gebruik van het internet
Tegen einde 2014 zal onze planeet meer dan 2,9 miljard internetgebruikers tellen, waarvan twee derde uit ontwikkelingslanden. De digitale kloof zal 4 miljard mensen treffen, waarvan 90 % afkomstig uit
ontwikkelingslanden.
Bron: The World in 2014: ICT Facts and Figures (ITU, december 2014).
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Nota: * Schatting.
Bron: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database.

Tegen einde 2014 zou de penetratiegraad van breedbandinternet vier
keer hoger zijn in de ontwikkelde landen (84) dan in de ontwikkelingslanden (21).
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Aantal abonnementen per 100 inwoners

Grafiek 9.7. Penetratiegraad van breedbandinternet, regio’s & wereld, 2014 (schatting)

Regio

Wereld
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Wereld 32
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(*) Gemenebest van Onafhankelijke Staten.
Bron: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database.

Mobiel breedbandinternet is het meest in opmars in de ontwikkelingslanden, waar de verwachte groeipercentages (van 2013 tot 2014) twee keer
hoger liggen dan in de ontwikkelde landen (+26 % voor de ontwikkelingslanden, +11,5 % voor de ontwikkelde landen).
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Belangrijkste resultaten
Huishoudens en individuen
Huishoudens

82 %

van de huishoudens beschikt over minstens één computer en 80 % heeft een
internetaansluiting. Het hebben van kinderen is een stimulans om een internetverbinding te hebben: huishoudens met kinderen hebben veel vaker een internetverbinding dan huishoudens zonder kinderen: 93 % tegenover 75 %.

102

98 %

van de huishoudens met een internetverbinding maakt gebruik van een breedbandverbinding. De DSL-technologie blijft het belangrijkste toegangskanaal
tot het internet, met 61 %, maar gaat toch licht achteruit ten opzichte van 2012, ten voordele
van de mobiele verbindingen die steeds performanter worden.
De computer blijft het belangrijkste middel om zich te verbinden met het internet. 98 % van
de huishoudens (met internetverbinding) gebruiken daarvoor de computer. De andere twee
meest gebruikte toestellen zijn de mobiele telefoon (46 %) en de tablet (29 %). De mobiele
toestellen zijn spectaculair in opmars, met een groei van 13,4 procentpunt voor de mobiele
telefoons en van 15,1 procentpunt voor de tablets. Deze boom in het gebruik van mobiele
apparaten met internetverbinding bevestigt duidelijk de opkomst van een nieuw fenomeen,
met name de digitale nomaden.

Individuen
De mobiele telefoon is een zeer populaire communicatietool in België: 92 % van de Belgen
heeft tijdens de laatste drie maanden gebruik gemaakt van een mobiele telefoon of smartphone. De leeftijd blijft een discriminerende factor, ook al vervlakken de verschillen met de
tijd: 95 % van de jongeren (15-24 jarigen) gebruiken de mobiele telefoon, tegen 79 % van de
senioren.
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80 %

van de Belgen verbindt zich minstens één keer per week
met het internet, en dit aandeel bedraagt 68 % voor de
achtergestelde personen (“55 tot 74 jarigen“ en/of “laaggeschoold”,
en/of “werkloos, inactief of gepensioneerd”). Die aandelen liggen nu
al hoger dan de twee doelstellingen van de DAE, met name 75 % en
60 % tegen 2015.

15 %

van de individuen tussen 16 en 74 jaar in België hebben
in 2013 nooit internet gebruikt. Tot 2011 werd de digitale kloof in ons land langzaam kleiner, maar ze blijft de laatste twee
jaar stabiel, wat er op zou kunnen wijzen dat langzaam een drempel
bereikt wordt. België haalt overigens de DAE-doelstelling, die deze
drempel op 15 % stelt tegen 2015.
E-banking wordt door de meerderheid van de Belgen (58 %) verkozen
voor bankverrichtingen, terwijl dat in Europa gemiddeld 42 % is. Een
tweede belangrijke activiteit van de Belgen op het internet is het communiceren via sociale netwerken, met 47 %, gevolgd door het opzoeken van gezondheidsinformatie: 43 %.

Ondernemingen
ICT-uitrusting

98 %

van de Belgische ondernemingen gebruiken computers. Voor de middelgrote en grote ondernemingen is
dat nagenoeg 100 %.

58 %

van de Belgische ondernemingen stellen draagbare toestellen ter beschikking van hun personeel, om zich voor
professionele doeleinden te verbinden met het internet, dank zij de mobiele telefonienetwerken. In twaalf maanden hebben onze ondernemingen een dubbele kaap overschreden: de kaap van 50 %, en ze bevinden
zich voortaan boven het Europese gemiddelde (54 %), dank zij een sterke verhoging (+15,1 procentpunt) in onze kleine ondernemingen.
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Internetverbinding

97 %

van de in België gevestigde ondernemingen hebben
toegang tot internet. Dit aandeel bedraagt 96 % voor de
kleine ondernemingen, en meer dan 99 % voor de middelgrote en grote ondernemingen.

68 %

van de Belgische ondernemingen beschikken over een
verbinding met een snelheid van minstens 10 Mbps, tegen minder dan de helft (44 %) van de Europese ondernemingen.

40 %

van de Belgische ondernemingen gebruiken snelle
breedbandverbindingen (≥30 Mbps), dubbel zo veel als
de Europese ondernemingen (20 %). De ultrasnelle breedbandverbindingen (≥100 Mbps) worden al door 14 % van de Belgische ondernemingen gebruikt.

Voor draadverbindingen blijft de DSL-verbinding de geliefkoosde
technologie van de Belgische ondernemingen, vermits ze in 88 % van
de ondernemingen aanwezig is. De mobiele breedbandverbinding (3G)
maakte in de Belgische ondernemingen een forse opmars: in twaalf
maanden ging ze van 36 % (in 2012) naar 57 % in 2013.

Gebruik van ICT

35 %

van de Belgische ondernemingen gebruiken de sociale
media, wat hoger ligt dan het Europese gemiddelde
(30 %). De meest gebruikte sociale media zijn vooreerst de sociale
netwerken (31 %), en daarna de websites waarop multimedia-inhoud
wordt gedeeld (16 %). Belgische ondernemingen gebruiken de sociale
media voor verschillende doeleinden, in de eerste plaats om hun imago en aanwezigheid op het web op te krikken (23 %), in de tweede
plaats om werknemers aan te werven (17 %).
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12 %

van de Belgische ondernemingen sturen elektronische
facturen in een formaat dat automatische verwerking
mogelijk maakt. 31 % ontvangen elektronische facturen in een formaat dat automatische verwerking mogelijk maakt, wat ver boven het
Europese gemiddelde ligt (24 %).
In België gebruikt 41 % van de ondernemingen ERP-software, wat veel
meer is dan hun Europese tegenhangers (26,5 %). Deze tool wordt
vooral gebruikt in grote en middelgrote ondernemingen.

DNS Belgium

66 %
104

van de domeinnamen “be” zijn in handen van Belgen.
Het aantal domeinnamen “be” blijft toenemen, en bereikte in 2013 meer dan 4,3 miljoen. De jaarlijkse stijging verzwakt
echter: bijna +7 % in 2013 (ten opzichte van 2012), tegen ongeveer
+10 % een jaar voordien.

47 %

van de domeinnamen “be” hebben betrekking op
websites van ondernemingen. Die categorie blijft het
grootst, al daalde het aandeel lichtjes.

Elektronische handel
Huishoudens en individuen

48 %

van de Belgen heeft tijdens de laatste twaalf maanden
onlineaankopen verricht. Dat is 3 procentpunt meer
dan het jaar voordien. Het Belgische gegeven ligt iets hoger dan het
Europese gemiddelde (47 %), en is goed op weg om de doelstelling
van de DAE (50 % tegen 2015) te halen. Wel moet worden opgemerkt
dat landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland dit Europese streefdoel al ruimschoots halen.

Met 28 % van de bevolking die de afgelopen twaalf maanden minstens
één aankoop deden bij een verkoper uit een ander Europees land,
scoort ons land heel wat beter dan het Europese gemiddelde, dat zich
rond 12 % situeert. De DAE-doelstelling is 20 %. De grootte van het
land, in termen van oppervlakte en bevolking, heeft logischerwijze ook
een invloed op het resultaat van deze indicator, vermits het de kleine
landen zijn die de beste resultaten opleveren; daar de beschikbaarheid van lokale onlineverkopers in die landen beperkter is, zal de bevolking er noodgedwongen zijn onlineaankopen doen op buitenlandse
websites.
De Belgen die onlineaankopen verrichten, doen dit vooral bij Belgische verkopers (80 %) of verkopers binnen de EU (58 %). Het aantal
Belgen dat bij verkopers buiten de EU online aankoopt is veel minder
groot (11 %). Het Europese regelgevende kader rond elektronische
handel geeft de consumenten meer vertrouwen wanneer ze hun aankopen online doen bij EU-verkopers.

49 %

van de Belgische internetgebruikers weet dat de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens
moet gegarandeerd worden bij elke onlineaankoop. Daartegenover
staat, dat 40 % van de Belgen helemaal niet weet wat zijn rechten zijn
wanneer hij online aankoopt. Verbazingwekkend is wel, dat dit percentage gestegen is t.o.v. 2012, terwijl het aandeel Belgen dat online
aankoopt voortdurend stijgt.

Ondernemingen
In België verkocht 20 % van de kmo’s (10-249 werknemers) online
(minstens 1 % van de omzet). De DAE heeft als doelstelling vastgelegd dat 33 % van de kmo’s tegen 2015 online moet aankopen/
verkopen. De doelstelling voor onlineaankopen door kmo’s wordt
slechts in drie landen gehaald, en voor onlineverkoop in geen enkel
EU-land.
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Bijna 14 % van de omzet van de Belgische ondernemingen is afkomstig van elektronische handel. Het aandeel e-commerce varieert
naargelang de grootte van de ondernemingen. Met een score van
23 % positioneren de Belgische middelgrote ondernemingen zich op
de eerste plaats in Europa, in de categorie ondernemingen van middelbare grootte.

21 %

van de Belgische ondernemingen verkoopt via informaticanetwerken, wat meer is dan het Europese gemiddelde (17 %). 21 % van de Belgische ondernemingen doen aankopen
via informaticanetwerken, wat beduidend minder is dan het Europese
gemiddelde van 37 %.

78 %

van de Belgische ondernemingen hebben een website
en 15 % hebben bestellingen ontvangen via een website, tegen respectievelijk 73 % en 14 % op Europees niveau.
In België is 24 % van de via een website gerealiseerde omzet afkomstig van b2c-verkopen (verkopen van bedrijf aan consument), tegen
42 % op Europees niveau. Dit aandeel schommelt enorm van land tot
land in de EU, gaande van 15 % in Slovakije en in Slovenië tot 80 % in
Malta.
De Belgische ondernemingen die bestellingen ontvingen via een
website hebben vooral een Belgisch klantenbestand (91 %). Van de
buitenlandse klanten is 42 % gevestigd in andere EU-landen en 20 %
in de rest van de wereld.
Van de Belgische ondernemingen die niet verkopen via een website,
haalt 50 % als eerste reden aan dat hun goederen en/of diensten zich
niet voor dat soort verkoop lenen. Logistieke problemen worden als
tweede reden vermeld (24 %). Andere obstakels, vermeld in afnemende volgorde, zijn een ongunstige kosten-batenanalyse (20 %), betalingsproblemen (18 %), problemen rond beveiliging of gegevensbescherming (16 %), en tot slot problemen van juridische omkadering
(14 %).
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Onlinebemiddeling, klachten en meldingen
Het platform voor de afwikkeling van onlineconsumentengeschillen
“Belmed” ontving in 2013 201 aanvragen tot bemiddeling. Meer dan de
helft daarvan handelde over vrijetijdsdiensten en consumptiegoederen.
Dertien akkoorden werden bekomen via de bemiddelingspartners van
Belmed.
In 2013 ontving de AD Controle en Bemiddeling van de FOD Economie
(in 2014 omgedoopt tot “AD Economische Inspectie”) 2.309 klachten en
meldingen over de onlinehandel als verkoopmethode. Acht van de tien
klachten en meldingen (80 %) gingen over ongeoorloofde handelspraktijken of het uitblijven van de levering.

E-government
Huishoudens en individuen

30 %

van de particulieren tussen 25 en 64 jaar (vrouwen
26 %, mannen 34 %; hoogopgeleid 45 %) vulden hun
inkomensaangifte in België online in. Dit aandeel ligt hoger dan het
gemiddelde in de EU 28 (22 %) maar loopt achter op Nederland en
Frankrijk.

59 %

van de bevolking tussen 16 en 74 jaar heeft de elektronische identiteitskaart (eID) nog nooit gebruikt. De mate
waarin gebruik wordt gemaakt van de eID hangt samen met de leeftijd
en het opleidingsniveau. 67 % van de Belgische huishoudens beschikken niet over een eID-kaartlezer. Alhoewel dit aandeel sinds 2008
constant vermindert, blijft het toch te hoog, want elke burger beschikt
over een eID-kaart die hij zou kunnen gebruiken. Er is dus duidelijk
nog een grote groeimarge voor het eID-kaartgebruik in België.
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50 %

van de Belgen heeft via het internet contact gehad met
de administratie gedurende de laatste twaalf maanden.
Dit plaatst ons land boven het Europese gemiddelde van 41 %. Doordat ons land voor het eerst deze drempel bereikt, vervult ons land de
eerste doelstelling over “e-gov” (50 %) van de DAE.
Het opzoeken van informatie op websites van overheidsinstanties
(41 %) kent het grootste succes bij de individuen in hun interactie met
de overheid. Daarna volgt het versturen van ingevulde administratieve
formulieren (32 %), waardoor België de doelstelling van de DAE daaromtrent vervult (25 %), en het downloaden van officiële formulieren
(26 %).
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Over het algemeen zijn de gebruikers van de overheidswebsites tevreden over de aangeboden diensten in België. 71 % is “eerder tevreden”
over het gemak waarmee ze informatie kunnen vinden op die websites
en de 67 % verklaart zich tevreden over het nut van die informatie.
59 % meent dat de aangeboden diensten “eerder gebruiksvriendelijk”
zijn. Daarentegen is slechts 40 % tevreden over de informatie die ze
krijgen over de verwerking of de opvolging van de aanvraag; hieruit
kan worden afgeleid dat er nog werk aan de winkel is voor online-interacties met de overheid.
Bij het raadplegen van overheidswebsites werden soms diverse problemen ondervonden, zoals technische storingen (26 %), verstrekte
informatie onvoldoende, vaag of verouderd (20 %).

Ondernemingen

77 %
72 %

van de Belgische ondernemingen raadplegen de websites van de overheid om informatie te zoeken.

65 %

van de Belgische ondernemingen verklaart hun
btw-aangifte online te doen. Dit aandeel is al hoger dan
het Europese gemiddelde (59 %), maar zou zeker nog veel hoger liggen als men de aangiftes door mandatarissen mee in rekening neemt.

39 %

van de Belgische ondernemingen verwerken hun sociale bijdragen volledig elektronisch, terwijl dat aandeel
een jaar voordien nog op 48 % lag. Die achteruitgang accentueert de
achterstand van de Belgische ondernemingen ten opzichte van het
Europese gemiddelde.

12 %

van de Belgische ondernemingen gebruiken het internet
om goederen of diensten aan te bieden via onlinesystemen voor het indienen van openbare aanbestedingen. Dat aandeel
varieert naargelang de ondernemingsgrootte, gaande van 11 % voor
de kleine ondernemingen tot 22 % voor de grote.

Veiligheid
Particulieren

76 %

van de Belgen vanaf 15 jaar hebben vertrouwen in hun
vaardigheden om internet te gebruiken voor hun onlinebanking of hun onlineaankopen. De twee grootste bekommernissen van de Belgische internetgebruiker zijn het doorgeven van hun
persoonsgegevens (38 %) en de veiligheid van online betalen (37 %).
Dit geldt evenwel niet voor alle internetgebruikers: 17 % maken zich
hoegenaamd geen zorgen wanneer ze via het internet aan e-banking
of aan e-commerce doen.

van de Belgische ondernemingen halen formulieren
op van overheidswebsites, en nog meer van hen (74 %)
sturen ingevulde formulieren digitaal terug naar overheidsinstanties.
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Verandert de bezorgdheid om veiligheid iets aan de manier waarop
de burger internet gebruikt? 11 % van de Belgen hebben hun internetgedrag niet aangepast. Bij de anderen heeft de internetbezorgdheid geleid tot een aanpassing van hun gedrag op drie specifieke
vlakken: 55 % hebben een antivirusprogramma geïnstalleerd; 49 %
openen geen e-mails waarvan zij de verzender niet kennen; 39 %
verklaren dat ze enkel websites raadplegen die ze kennen en vertrouwen.

De Belgische internetgebruiker heeft het meest angst voor diefstal
van zijn identiteit. Het is een bezorgdheid van één Belgisch internetter
op twee (50 %), maar niet eens één internetter op tien (9 %) werd er
ook slachtoffer van.

53 %

Wat ook een groot deel van de Belgische internetgebruikers (47 %)
zorgen baart, is het ontvangen van frauduleuze e-mails of telefoons,
waarbij om toegang gevraagd wordt tot de computer, de logingegevens of persoonlijke gegevens. Deze vrees wordt gestaafd door de
feiten, aangezien 35 % van de Belgische internetgebruikers er slachtoffer van is.

46 %

Twee andere soorten van cybercriminaliteit verontrusten (45 %) de
Belgische internetgebruikers: enerzijds hacking van de account op
sociale media of van de e-mailaccount; anderzijds fraude bij bankieren of onlinekredietkaartgebruik. In België zijn 18 % van de internetgebruikers slachtoffer van het eerste soort misdrijf, tegenover enkel
8 % voor het tweede soort misdrijf.

van de Belgische internetgebruikers (tegen 42 % het
jaar voordien) wijzigden in de afgelopen 12 maanden
hun wachtwoord om toegang te krijgen tot minstens een van de vier
volgende onlinediensten: webgebaseerde e-mail, sociale netwerken
online, een winkelwebsite, een bankwebsite online. 45 % wijzigde
daarentegen in 2013 geen enkel wachtwoord.
van de Belgen vinden dat ze goed geïnformeerd zijn
over de risico’s van cybercriminaliteit. Deze indicator
bevindt zich nog onder de psychologische drempel van 50 % maar is
toch met 7 procentpunt gestegen ten opzichte van het voorgaande
jaar.

81 %

van de internetgebruikers in België vinden dat het risico om slachtoffer te worden van een cybermisdaad
tijdens het afgelopen jaar verhoogde. Dit gevoel werd sterker, aangezien in 2012 nog maar 77 % van de Belgische internetgebruikers er
zo over dacht.

72 %

van de Belgische internetgebruikers vrezen dat hun
persoonsgegevens niet beschermd zijn op websites.
Deze bezorgdheid is minder sterk wat de websites van openbare diensten betreft (64 %).
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Veiligheid van de ondernemingen op het internet
In 2013 telde België 749 beveiligde servers per miljoen inwoners,
waardoor ons land op de 25e plaats terecht komt op de lijst van de 189
landen die over minstens één beveiligde server per miljoen inwoners
beschikken. De score van 749 van ons land in 2013 is hoger dan het
gemiddelde van de EU (687) maar blijft onder het gemiddelde van de
lidstaten van de OESO (839).
Via geautomatiseerde bronnen krijgt CERT.be (het federale cyber
emergency team) meldingen binnen van besmette computers door
een of meer botnets. Het aantal meldingen van besmette computers
in België bedraagt 521.970 (april tot december 2013).
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In 2013 kreeg CERT.be 6.678 meldingen van ondernemingen en organisaties. Bij nader onderzoek bleken er 4.070 reële veiligheidsincidenten te
hebben plaatsgevonden, zijnde een gemiddelde van 339 incidenten per
maand in 2013, tegen 165 in 2012. Het aantal reële veiligheidsincidenten
stijgt exponentieel: +7,6 % in 2011, +32,6 % in 2012, +105,5 % in 2013.
Tussen 2012 en 2013 steeg het aantal fraudegevallen bij internetbankieren spectaculair in België: 76,7 %. Dit aantal daalde wel in het derde trimester van 2013. In 2013 telde de financiële sector 1.772 fraudegevallen bij internetbankieren in België, die bijna allemaal verband
houden met phishing. Het totale nettoverlies te wijten aan deze fraude
loopt op tot 4,54 miljoen euro, dit is een nettoverlies van gemiddeld
2.918 euro per fraudegeval.
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In 2013 registreerde het online contactpunt voor misbruiken op of via
internet (eCops) 28.322 meldingen van misbruiken, waarvan 1.930
van economische aard.
De federale politie registreerde tijdens het eerste semester van 2013
17.305 overtredingen inzake informaticacriminaliteit, wat 1,7 % vertegenwoordigt van alle misdrijven die in België tijdens die periode werden opgetekend.
In 2013 registreerde de federale politie 9.444 gevallen van internetfraude (pogingen en voldongen feiten) in België, tegenover 11.656 in 2012.

E-skills
Individuen

18 %

van de Belgen tussen 16 en 74 jaar gebruikten het de
voorbije drie maanden om een job te zoeken of te solliciteren, en 11 % om deel te nemen aan professionele netwerken. De
factoren leeftijd en opleidingsniveau hebben een grote invloed op die
percentages; 28 % van de 25-tot 34-jarigen zochten in de loop van de
voorbije drie maanden naar werk of solliciteerden, en 23 % van de
hoogopgeleiden namen deel aan professionele netwerken.

63 %

van de Belgen tussen 16 en 74 jaar vinden dat ze voldoende informaticakennis hebben om een nieuwe job
uit te oefenen of van job te veranderen in de loop van het jaar. De kennis van informatica is nauw verbonden met de leeftijd en het opleidingsniveau; dit percentage ligt op 74 % voor de 25-34-jarigen, en op
78 % voor de 16-74-jarigen met een hoog opleidingsniveau.

53 %

van de Belgen zijn gemiddeld tot zeer internetvaardig.
België loopt voor op de EU (47 %) en twee buurlanden,
met name Duitsland (38 %) en Frankrijk (49 %).

88 %

van de Belgen tussen 16 en 74 jaar vinden dat ze voldoende vaardigheden hebben om op internet te communiceren. Het is bemoedigend, dat zelfs bij de senioren (65-74 jaar) dit
percentage oploopt tot 77 %.

Ondernemingen

3,25 %

van de werknemers in België beschikken over gespecialiseerde ICT-vaardigheden. Zij behoren tot
de volgende beroepscategorieën: directeurs en leidende ICT-kaders,
ICT-specialisten, ICT-technici en ICT-monteurs en –herstellers.
België situeert zich, zoals de meeste diensteneconomieën, gunstig,
zowel t.o.v. de EU als t.o.v. Duitsland en Frankrijk.

Telecommunicatie en infrastructuur
Uitrusting en telecommunicatiediensten
(2013)

95 %

van de Belgen (vanaf 15 jaar) gebruiken een mobiele telefoon en internet is aanwezig in de meeste huishoudens (88 %), terwijl de vaste telefoon iets minder gebruikt wordt
(75 %).
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62 %

van de consumenten hebben een gebundeld aanbod. Dit
aandeel varieert volgens de leeftijd (76 % voor de 25- tot
44-jarigen, 54 % voor de 65- tot 74-jarigen en 40 % vanaf 75 jaar).
De consument kiest in de eerste plaats een operator om economische
redenen: ofwel omwille van de interessante prijs (45 %) ofwel omdat
het pakketaanbod interessant is (44 %). Deze twee criteria werden het
vaakst aangehaald in 2012, en die tendens stijgt nog steeds.
In november 2013 organiseerde de FOD Economie samen met enkele
partners een grootschalige sensibiliseringscampagne over de telecomprijzen. Tijdens de 700 spreekuren die in 438 gemeenten werden gehouden, werden 9.496 mensen ontvangen, waarvan de meerderheid senioren. In totaal werden met de tariefsimulator van het
BIPT 361.532 simulaties gemaakt. Meer dan zes simulaties op tien
hadden betrekking op gebundelde aanbiedingen van drie diensten of
meer.

Nationale vergelijking van de telecomtarieven
(2014)
In de studie van het BIPT over de nationale vergelijking van de telecomtarieven in België (tarieven toegepast op 3 februari 2014) werden
20 gebruikspatronen en 305 tariefplannen in beschouwing genomen.
Er komen grote verschillen aan het licht, al naargelang het soort diensten en/of gebruikspatronen.
De verschillen (tussen het duurste en goedkoopste tarief) zijn over het
algemeen minder groot voor vaste telefonie dan voor mobiele telefonie. Voor vast internet werden ook verschillen genoteerd, tot zelfs het
dubbele.

FOD Economie - Barometer - Belangrijkste resultaten

Breedband (2014)
Het gedeelte DSL in de abonnementen “vast breedbandinternet”
neemt in België af: in januari 2014 was dat 48,7 %, tegenover 50,8 %
in januari 2013.
n België telde men 34,3 abonnementen “vast breedbandinternet” per
100 inwoners, d.i. 4,5 abonnementen meer dan het Europese gemiddelde (29,8).
Met een penetratiegraad van het snelle internet (≥ 30 Mbps) van 22,7
abonnementen per 100 inwoners, kan België zich op de eerste plaats
binnen de EU positioneren. De penetratiegraad van ultrasnel internet
(≥ 100 Mbps) is in België wel nog bescheiden (4,2), maar op EU-niveau
is het toch de zesde hoogste.
België registreerde 45,7 abonnementen “mobiel breedbandinternet” per 100 inwoners. Dat aantal steeg in twaalf maanden met
40 %. Die toename met 13,6 abonnementen per 100 inwoners toont
aan dat het gebruik van mobiel internet in stijgende lijn gaat in
België. De score van ons land ligt wel ver onder het Europese gemiddelde (62,4) en België blijft vastzitten in de laagste rangen van
het EU-klassement.

ICT-sector
Aantal ondernemingen en omzet in de
ICT-sector
De Belgische ICT-sector bestaat grotendeels uit dienstverlenende
ondernemingen; ze vertegenwoordigden in 2013 98,5 % van de actieve
ondernemingen in die sector, tegen slechts 1,5 % voor de industriële
ondernemingen.
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Het totale aantal ondernemingen actief in de ICT-sector bedraagt in
België 36.057, 3,4 % meer dan in 2012.

Internationale vergelijking

In 2013 bedroeg de omzet van de ICT-sector meer dan 39 miljard
euro, wat een lichte stijging (+0,9 %) is t.o.v. 2012. De activiteitensector “telecommunicatie” zorgt voor het grootste deel (34,1 %) van de
globale omzet in de ICT-sector.

Buurlanden

Uitvoer en invoer van ICT-goederen

De Belgische huishoudens zijn niet bepaald gehecht aan technologie,
als men ze vergelijkt met hun buurlanden. Behalve wat de desktopcomputer betreft, zijn ze niet te vinden in de top 3 voor het bezit
van ICT-toestellen. 38 % van de Belgische huishoudens bezitten een
smartphone, maar dat aandeel is veel hoger in de andere landen.

De handelsbalans van de ICT-goederen (met inbegrip van de sector
uitgeverijen van software) vertoont sinds 2010 een structureel tekort.
Dat handelstekort bedraagt iets meer dan 3,5 miljard euro in 2013.
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Alle sectoren vertonen een negatief saldo. Het grootste tekort wordt
logischerwijze genoteerd in de sector “vervaardiging van communicatieapparatuur”, gevolgd door de sector “vervaardiging van computers
en randapparatuur”, aangezien de productie van ICT-uitrusting hoofdzakelijk wordt ingevoerd. De steeds grotere honger van het publiek
naar ICT-uitrusting zorgt er bijgevolg voor dat het tekort op de handelsbalans nog vergroot.

ICT-octrooien
In 2013 werden 278 octrooien in verband met ICT door Belgische ondernemingen neergelegd. Dit is een stijging met 19 % ten opzichte van
2012. Het aandeel van de ICT-octrooien neergelegd door Belgische
ondernemingen bedraagt 0,7 % van het totaal aantal ICT-octrooien in
de EU.

Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk

81 %

van de Belgische huishoudens hebben toegang tot internet, wat ons land op de vierde plaats positioneert van
de zes onderzochte landen.
België boekt uitstekende resultaten voor snelle breedband (≥ 30 Mbps)
en ultrasnelle breedband (≥ 100 Mbps), alsook voor het online versturen van ingevulde formulieren (e-government). Voor die drie indicatoren plaatst België zich respectievelijk op de eerste en de tweede
plaats van de zes landen. De vijf andere landen daarentegen scoren
beter voor het aandeel van consumenten die online aankopen doen.
De digitale kloof is groter in België dan in de vijf andere buurlanden.
Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk
De Belgische vaste telefoontarieven scoren gunstig ten opzichte van
de tarieven in de vier buurlanden.
De Belgische tarieven voor mobiele postpaid telefonie zonder data
nemen een mediane plaats in ten opzichte van de tarieven in de vier
buurlanden.

FOD Economie - Barometer - Belangrijkste resultaten

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

België biedt het laagste postpaid tarief (gewogen gemiddelde) aan
voor het patroon van een gebruiker die weinig belt met zijn mobiele
telefoon, maar die veel data verbruikt. Voor de andere patronen, staat
België op een mediane plaats ten opzichte van de tarieven in de vier
buurlanden.
De tarieven voor mobiele prepaidtelefonie (zonder of met data) zijn
over het algemeen lager in België dan in Nederland en Frankrijk,
maar hoger dan in het Verenigd Koninkrijk.
De tariefplannen voor mobiel internet voor de tabletgebruikers zijn in
België zeer laag voor een laag verbruik, en zijn de laagste voor een
medium verbruik. In de categorie intensief verbruik zijn de tarieven in
België hoger dan in de buurlanden, met uitzondering van Nederland,
waar ze nog hoger zijn.

OESO
De penetratiegraad van breedbandinternet in de OESO-zone bedroeg
in juni 2013 26,7 abonnees per 100 inwoners. Dit aandeel varieert
sterk van land tot land, en schommelt tussen 10,7 (Turkije) en 43,8
(Zwitserland). België telt 34 abonnees per 100 inwoners, wat ons land
een tiende plaats op 34 OESO-landen oplevert.
De penetratiegraad van mobiel breedbandinternet in de OESO-zone
bedroeg in juni 2013 68,4 abonnees per 100 inwoners. Momenteel
scoren zes landen een penetratiegraad van meer dan 100. Voor België
bedroeg deze penetratiegraad in juni 2013 40,7 abonnees per 100 inwoners, wat ons land op een 28e plaats brengt van de 34. Toch moet
worden onderstreept dat dit de grootste stijging (+57,2 %) is van alle
OESO-landen.
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Ontwikkeling van de wereldwijde informatiemaatschappij
De penetratiegraad van de vaste telefonie daalt overal ter wereld. Volgens het ITU zouden er einde 2014 op wereldvlak 107 miljoen abonnementen voor vaste telefoon minder zijn dan in 2009.
De abonnementen voor mobiele telefonie blijven toenemen en zouden
einde 2014 oplopen tot 7 miljard. Die stijging (+2,6 %) wordt kleiner
met de jaren, wat erop wijst dat de markten in sommige regio’s in de
wereld een saturatiepunt naderen.
Tegen einde 2014 zal onze planeet meer dan 2,9 miljard internetgebruikers tellen, waarvan twee derde uit ontwikkelingslanden. De digitale kloof zal 4 miljard mensen treffen, waarvan 90 % afkomstig uit
ontwikkelingslanden.
De markt van het breedbandinternet op wereldniveau wordt omhoog
getrokken door de komst van het mobiele internet, dat continu blijft
groeien (+19,9 %).
Globaal genomen zou de penetratiegraad van mobiel breedbandinternet tegen einde 2014 oplopen tot 32 abonnementen per 100 inwoners,
bijna het dubbele van de penetratiegraad van drie jaar tevoren (2011)
en vier keer meer dan vijf jaar geleden (2009).
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Het gebruik van draadloos internet en van mobiele telefoons kende in ons land in
2013 een echte boom. De ICT-uitrusting en het internet nemen een steeds grotere
plaats in in de meeste Belgische huishoudens en ondernemingen.. Toch kan het
globaal bekeken nog veel beter, in vergelijking met de scores in andere EU-landen.
Wel is het zo dat de digitale kloof in België al twee jaar stagneert. Ze hangt af van
demografische factoren (ouderen, alleenstaanden) maar ook van andere hinderende factoren (laag scholingsniveau, laag inkomen). Via doelgerichte maatregelen
moet het mogelijk zijn die kloof te dichten. De kleinere ondernemingen zijn overal het algemeen minder goed uitgerust met ICT-materiaal en beschikken minder
vaak over een internetverbinding. Een specifieke aanpak gericht op de kmo’s is
daarom ook wenselijk.
Meer en meer Belgische consumenten laten zich verleiden tot onlinehandel. Maar
e-commerce is in al onze buurlanden nog veel populairder. Een campagne om de
Belgische consument te sensibiliseren over de voordelen van e-commerce en de
veilige manieren om ermee om te gaan, zou personen die nog onbeslist zijn over
de streep kunnen trekken om online te kopen en zou e-kopers in staat moeten
stellen weinig scrupuleuze verkopers te onderscheiden van eerlijke handelaars.
Onze ondernemingen kunnen optreden op het niveau van zowel het aanbod als
de vraag. Ze kunnen een gedeelte van hun productiekost verminderen door meer
aankopen te doen via informaticanetwerken. Voor verkopen via een website kunnen onze ondernemingen hun omzet nog fors verhogen via dat kanaal, door het
ontwikkelen van b2c en door ook klanten buiten onze grenzen te zoeken. Dan is er
nog een wezenlijk deel van de Belgische ondernemingen met een website waarop
onvoldoende informatie wordt verstrekt en die weinig functionaliteiten op hun site
voorstellen. Een verbetering op deze punten zou de aantrekkingskracht vergroten
voor potentiële kopers.
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Belgen gebruiken veel liever het internet dan Europeanen voor
hun betrekkingen met administraties, maar voorguitgang is nog
mogelijk bij de interactiviteit van online-overheidsdiensten. Ook
al gebruiken de meeste ondernemingen het internet in hun betrekkingen met de administratie, het gebeurt toch iets minder
frequent bij de kleine ondernemingen.
De bezorgdheid om de veiligheid op het internet heeft een deel
van de Belgische internetgebruikers ertoe aangezet beschermingsmaatregelen te nemen. Deze houding zou veralgemeend
moeten worden bij zowel particulieren als ondernemingen, aangezien cybercriminele feiten en andere frauduleuze feiten, zoals
fraudegevallen bij internetbanken, blijven toenemen.
Een aanzienlijk deel van de Belgen beschikt over de nodige
computervaardigheden om een nieuwe job uit te oefenen en is
gematigd tot zeer bekwaam in het internetgebruik. In dit verband zijn digitale vaardigheden essentieel voor de ontwikkeling
van de digitale economie van vandaag en morgen.
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De infrastructuur van vast breedbandinternet blijft het sterke
punt van België, voor zowel dekking als snelheid. Dat vertaalt zich
in een heuse vooruitgang van de snelle breedband (≥ 30 Mbps) in
de ondernemingen met internetverbinding, en in een massale
aanwezigheid van vaste breedbandverbindingen bij huishoudens
die thuis een aansluiting hebben. Toch is er nog verbetering mogelijk. In ons land lopen maar heel weinig abonnementen via de
techniek van de optische vezel. Als er geen extra investeringen
worden gedaan, kan dat een rem zetten op de ontwikkeling van
het ultrasnelle breedbandinternet (≥ 100 Mbps) in de zones die
niet worden gedekt door de optische vezel of kabeltechnologie.
Voor mobiel breedbandinternet is de dekking van 3G+ uitstekend,
en zou die van 4G in de loop van 2014 moeten worden uitgebreid.
De penetratiegraad van het mobiele breedbandinternet kende
een tweecijferige groei over een periode van twaalf maanden.
Toch scoort ons land nog altijd onder het Europese gemiddelde.
Er is dus nog een groeimarge.

113

De “digitale agenda voor Europe” (DAE) legt essentiële prestatiedoelstellingen vast tegen 2020. België heeft al 7 doelstellingen gehaald.
Essentiële prestatiedoelstellingen
2012

België
2013

Doelstellingen DAE
2014 2013
2015
2020
Breedband

Dekkingsgraad van basisbreedbandinternet (in % van de bevolking)

±100 % ±100 %

Dekkingsgraad snelle breedband (in % van de bevolking)

97,1 %

98,3 %

Penetratiegraad voor ultrasnelle breedband
Januari 2012-2013-2014 > (in % van de bevolking)
2020 > (in % van de huishoudens)

0,5 %

4,1 %

100 %
100 %
4,2 %

50 %

Digitale eengemaakte markt
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Mensen die online kopen (in % van de bevolking)

45 %

48 %

50 %

Mensen die online kopen over de grenzen heen (in % van de bevolking)

25 %

28 %

20 %

Kmo’s (10 – 249 personeelsleden) die online verkopen (in % van de ondernemingen)

22 %

20 %

33 %

Kmo’s (10 – 249 personeelsleden) die online aankopen (in % van de ondernemingen)

--

--

33 %
Digitale inclusie

Mensen die regelmatig het internet raadplegen (in % van de bevolking)

78 %

80 %

75 %

Achtergestelde bevolkingsgroepen (*) die regelmatig het internet raadplegen (in % van de
bevolking)

64 %

68 %

60 %

Mensen die nog nooit het internet hebben geraadpleegd (in % van de bevolking)

15 %

15 %

15 %
Overheidsdiensten

Mensen die gebruik maken van e-government (in % van de bevolking)

50 %

50 %

50 %

Mensen die ingevulde formulieren terugsturen via internet (in % van de inwoners die de
laatste 12 maanden internet gebruikten)

29 %

32 %

25 %

(*) Mensen met ten minste één van de volgende 3 kenmerken: «55 tot 74 jaar / beperkte schoolopleiding / werkloos of inactief of gepensioneerd».
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Belangrijkste bronnen
BIPT – Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
http://www.bipt.be/
Studies of rapporten
Enquête over de perceptie van de Belgische elektronische communicatiemarkt door
de gebruikers (gegevens verzameld van eind maart tot half juni 2013)
http://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/bescherming-van-de-consumenten/enquete-over-de-perceptie-van-de-belgische-elektronische-communicatie-markt-door-de-gebruikers
Vergelijkende studie prijsniveau telecomproducten in België, Nederland, Frankrijk,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (tarieven van augustus 2013)
http://www.bipt.be/nl/operatoren/bipt/publicaties/vergelijkende-studie-prijsniveau-telecomproducten-in-belgie-nederland-frankrijk-duitsland-en-het-verenigd-koninkrijk-tarieven-van-augustus-2013
Nationale vergelijking van de tarieven voor telecommunicatiediensten in België (tarieven
toegepast op 3 februari 2014)
http://www.bipt.be/nl/operatoren/bipt/publicaties/nationale-vergelijking-van-de-tarieven-voor-telecommunicatiediensten-in-belgie-tarieven-toegepast-op-3-februari-2014

CERT.be, het federale cyber emergency team
https://www.cert.be/nl

DNS Belgium
http://www.dns.be/
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Europese Unie
Digital Agenda for Europe
Portaal
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
Mededeling “Een digitale agenda voor Europa”, COM(2010) 245 definitief/2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0245R(01):NL:NOT
Digital Agenda Scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
Pillar IV: Fast and ultra-fast Internet access - analysis and data
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/fast-and-ultra-fast-internet-access-analysis-and-data
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Eurobarometers
Special Eurobarometer 404 – Cyber Security -- Report
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_404_en.pdf
Special Eurobarometer 414 -- E-Communications and Telecom Single Market Household Survey
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_414_en.pdf
Statistieken
Eurostat (statistieken over de informatiemaatschappij)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database
NACE Rév2 -- Statistical classification of economic activities in the European Community, Eurostat, ISSN 1977-0391
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-015/EN/KS-RA-07-015-EN.PDF

Febelfin – Belgische federatie van de financiële sector
https://www.febelfin.be/nl
Cijfers
https://www.febelfin.be/nl/cijfers-financiele-sector
Nieuws 10.02.2014
https://www.febelfin.be/nl/fraude-met-internetbankieren-steeg-2013-maar-nam-af-het-laatste-kwartaal
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Federale politie
http://www.polfed-fedpol.be/home_nl.php
Criminaliteitsstatistieken
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_stat_nl.php
Rapport
Politiële criminaliteitsstatistieken (2000 – 2013), federale politie – CGOP / beleidsgegevens
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf

Fedict - FOD Informatie- en Communicatietechnologie
http://www.fedict.belgium.be/nl/

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
http://economie.fgov.be/nl/
AD Economische Reglementering
http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Algemene_directies/economische_reglementering/
AD Economische Inspectie
http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Algemene_directies/economische_inspectie/
AD Statistiek – Statistics Belgium
http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Algemene_directies/statistiek/
Nomenclatuur
Nace-BEL
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/enquetes_et_methodologie/nace-bel.jsp
Enquêtes
Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/ICT_huishoudens/
Gebruik van ICT bij ondernemingen
http://economie.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/ict_ondernemingen/
Enquête naar de arbeidskrachten
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/eak/
Campagne «Durf vergelijken»
«Telefoon, gsm, internet, tv: durf vergelijken!»
http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/telecommunicatie/telecom_durf_vergelijken/
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FOD Financiën
http://financien.belgium.be/nl/

INR - Instituut voor de Nationale Rekeningen
http://inr-icn.fgov.be/nl

ITU – International Telecommunication Union
The World in 2014: ICT Facts and Figures, International Telecommunication Union (ITU)
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
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NBB - Nationale Bank van België
http://www.nbb.be/pub/home.htm?l=nl

OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Portaal (breedband)
http://www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm
Rapport
OECD Guide to Measuring the Information Society 2011
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9311021e.pdf

Wereldbank
Beveiligde internetservers (per miljoen inwoners)
http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.SECR.P6
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Lijst met afkortingen
Landen
AT
AU
BE
CA
CH
CL
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE

Oostenrijk
Australië
België
Canada
Zwitserland
Chili
Tsjechië
Duitsland
Denemarken
Estland
Spanje
Finland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland

IL
IS
IT
JP

Israël
IJsland
Italië
Japan

KR
LU
MX
NL
NO
NZ
PL
PT
SE
SI
SK
TR
US

Zuid-Korea
Groothertogdom Luxemburg
Mexico
Nederland
Noorwegen
Nieuw-Zeeland
Polen
Portugal
Zweden
Slovenië
Slovakije
Turkije
Verenigde Staten van Amerika
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Andere afkortingen
2G+
3G
4G
AD
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ADSL

Norm tussen 2G en 3G [GPRS (2,5G) of EDGE (2,75G)]
Derde generatie norm [UMTS]
Vierde generatie norm [LTE]
Algemene Directie
Asymmetric Digital Subscriber Line

b2b
b2c
b2g
BIPT
btw
CERT
COCOM
DAE
DNS
DSL
EDGE
EDI
eID
ERP
EU
EU 27
EU 28
Febelfin
FOD

Business to business
Business to consumer
Business to government
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Belasting over de toegevoegde waarde
Computer Emergency Response Team
Communications Committee
Digital Agenda for Europe
Domain Name System
Digital Subscriber Line
Enhanced Data Rates for GSM Evolution
Electronic Data Interchange
Elektronische identiteitskaart
Enterprise resource planning
Europese Unie
Europese Unie (27 lidstaten)
Europese Unie (27 lidstaten)
Belgische federatie van de financiële sector
Federale Overheidsdienst

FTTB
FTTH
GB
GOS
GPRS
gsm
HSDPA
ICT
iDTV
IHS
IP
ISDN
ISP
ITU
kmo
LAN
LTE
Max.
MB
Mbps
Min.
MP3
MP4

Fiber to the building
Fiber to the home
Gigabyte
Gemenebest van Onafhankelijke Staten
General Packet Radio Service
Global system for mobile communications
High Speed Downlink Packet Access
Informatie- en Communicatietechnologie (Information and
Communication Technology)
Interactive Digital Television
IHS Inc.
Internet Protocol
Integrated Services Digital Network
Internet Service Provider
International Telecommunication Union
Kleine en middelgrote ondernemingen (10 - 249 medewerkers)
Local Area Network
Long Term Evolution
Maximum
Megabyte
Megabit per second
Minimum
MPEG-1/2 Audio Layer 3 [algoritme van geluidscompressie]
MPEG-4 Part 14 [algoritme van audio- of geluidscompressie]
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NACE
NGA
OECD
OESO
PB
pc
PDA
pdf
PRE
SHDSL
SMCS
TLD
tv
UBL
UCL
UMTS
VDSL
VoIP
VVA
wifi
XML

Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten binnen de Europese Gemeenschap
Next generation access
Organisation for Economic Co-operation and Development
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Personenbelasting
Personal computer
Personal Digital Assistant
Portable document format
Planification des ressources de l’entreprise
Single-pair High-speed Digital Subscriber Line
Support en Méthodologie et Calcul Statistique
Top-level domain
Televisie
Universal Business Language
Université catholique de Louvain
Universal Mobile Telecommunications System
Very High Bitrate Digital Subscriber Line
Voice over Internet Protocol
Valdani, Vicari & Associati
De term wifi wordt gebruikt voor draadloze netwerken die gebaseerd zijn op de
IEEE 802.11 standaard
Extensible Markup Language
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Vooruitgangsstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnr.: 0314.595.348
http://economie.fgov.be

