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Informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Computers, tablets en het internet zijn ondertussen voor heel wat particulieren en bedrijven onmisbaar geworden. Bedrijven hechten overigens steeds
meer belang aan “e-skills”, de specifieke vaardigheden die men nodig heeft om op
een efficiënte manier met deze nieuwe technologieën te kunnen werken. Het in kaart
brengen van het gebruik, de ontwikkeling en de evolutie van ICT in België is dan ook
zeer nuttig voor zowel particulieren, bedrijven en overheden.
Net zoals in de editie van 2012 is er binnen de hoofdstukken een onderscheid gemaakt tussen de indicatoren die betrekking hebben op de particulieren (huishoudens en individuen) en de ondernemingen. In de editie van 2013 van de Barometer
van de Informatiemaatschappij is er een nieuw hoofdstuk over elektronische handel
(de e-commerce) opgenomen, waardoor deze nieuwe versie nu 9 hoofdstukken telt.
e-commerce wordt immers steeds belangrijker: de Belgische consumenten gebruiken het steeds vaker als alternatief voor een klassiek bezoek aan een fysieke winkel,
terwijl het bedrijven de mogelijkheid geeft om nicheproducten eenvoudiger aan te
bieden, en sommige bedrijven slagen er via e-commerce zelfs in om hun marktaandeel te vergroten.

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

Om na te gaan hoe goed ons land presteert, hebben de auteurs in de mate van het mogelijke, voor de verschillende indicatoren een
vergelijking gemaakt met het Europese gemiddelde (EU27). Voor sommige indicatoren wordt er tevens getoetst of er aan het merendeel van de 15 essentiële prestatiedoelstellingen van de “Digital Agenda for Europe” (DAE) voldaan is. Uit deze vergelijkingen blijkt
onder meer dat ons land, dankzij de uitgebreide infrastructuur, bijzonder goed scoort voor het aantal snelle breedbandverbindingen
voor vast internet.
Veel leesplezier!
Jean-Marc Delporte,
Voorzitter van het Directiecomité

5

Huishoudens en individuen
ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) neemt tegenwoordig een belangrijke plaats
in in het leven van de huishoudens. Zo beschikken al vier op de vijf huishoudens over minstens één computer. Iets meer dan drie op de vier huishoudens beschikte in 2012 over een
internetaansluiting.
De cijfers waarbij de bronvermelding “Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen” staat,
hebben betrekking op huishoudens met minstens één persoon in het huishouden tussen 16
en 74 jaar, en de individuen tussen 16 en 74 jaar oud.
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Europese doelstellingen
Wat de huishoudens en individuen betreffen, zijn er in de Digitale Agenda van Europa (DAE)
een aantal doelstellingen vastgelegd, tegen 2015:
•

Verhoging van het regelmatige internetgebruik (a) van 60 % tot 75 %, tegen 2015.
[De cijfers die ten grondslag liggen aan de vertreksituatie, dateren uit 2009.]

•

Verhoging van het regelmatig internetgebruik van 41 % tot 60 % voor de achtergestelde bevolkingsgroepen (b), tegen 2015.
[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.
[Vertreksituatie: in 2009 had 30 % van de personen van 16 tot 74 jaar nog nooit geïnternet.]

(a)

Onder regelmatig internetgebruik dient verstaan te worden 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 leefdtijdscategorie 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 final/2.
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ICT-uitrusting (huishoudens)

Beschikbaarheid van interactieve digitale
televisie (iDTV)

Beschikbaarheid van de computer in het
huishouden

57,4 %

In 2012 beschikte 80,3 % van de Belgische huishoudens over minstens
één computer. Als we naar de huishoudens met kinderen kijken, stijgt
dit percentage tot 94,8 %. In meer dan de helft (57,3 %) van de huishoudens met kinderen zijn zelfs meerdere computers aanwezig.

Tabel 1.2. Beschikbaarheid iDTV (% huishoudens)

Tabel 1.1. Beschikbaarheid van de computer in het huishouden (% huishoudens)

Huishoudens
zonder kinderen

Huishoudens met
kinderen

Eén of meerdere computers in het huishouden

80,3 %

74,8 %

94,8 %

Exact één computer
in het huishouden

40,6 %

41,8 %

37,5 %

Meer dan één computer in het huishouden

39,7 %

33,0 %

57,3 %

19,7 %

25,1 %

5,2 %

Geen computer in het
huishouden

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie - AD Statistiek en Economische Informatie.
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van de huishoudens beschikt over een abonnement voor interactieve televisie, waarbij gebruik
gemaakt wordt van een decoder. Dit is een stijging met 6,4 % ten opzichte van het jaar voordien, wat aantoont dat iDTV aan een sterke
opmars bezig is.

Huishouden met een verbinding voor interactieve
digitale televisie

57,4 %

Huishouden zonder verbinding voor interactieve
digitale televisie

41,4 %

NB: Bepaalde categorietotalen kunnen kleiner dan 100 % zijn ten gevolge van niet-respons bij
de geënquêteerden.
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie - AD Statistiek en Economische Informatie.
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Apparaten met internetverbinding in het
huishouden
Naast een laptop of desktopcomputer, gebruiken de huishoudens
ook steeds meer andere toestellen, die hen eveneens toelaten om
zich te verbinden met het internet. Vooral het gebruik van gsm’s
(met GPRS, UMTS of 3G) of smartphones (+ 10,8 %) en tablet-pc’s of
iPad’s (+ 9,8 %) kenden het afgelopen jaar een sterke groei. Door het
stijgende gebruik van deze high-end toestellen, is het gebruik van
de zakcomputer (PDA, palmtop,…) gehalveerd ten opzichte van 2011.
Grafiek 1.1. Apparaten met internetverbinding in het huishouden (% huishoudens die
een internetverbinding hebben)
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Het aantal huishoudens dat over een internetverbinding beschikt kende een lichte stijging ten opzichte van het jaar voordien: 77,7 % in 2012
tegenover 76,5 % in 2011. Bij de huishoudens zonder kinderen heeft
72 % een internetverbinding. Vooral de huishoudens die bestaan uit
één volwassene zonder kinderen hebben thuis opvallend minder vaak
een internetverbinding (58,5 %). Bij de huishoudens met kinderen
heeft echter 92,8 % een internetverbinding.
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32,8 % van de
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een internetverbinding
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Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), Eurostat.
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Digitale televisie Tablet-pc of iPad
(PDA, palmtop,…)
uitgerust voor email en/of surfen
op het internet

Weet niet welk
toestel

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2011 - 2012), FOD Economie - AD Statistiek en
Economische Informatie.
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Type internetaansluiting

Breedbandverbindingen in België (huishoudens)

62,3 %

96,1 %

van de Belgische huishoudens, die over een internetverbinding beschikken, maakt gebruik van een DSLlijn. Op de tweede plaats vinden we de breedbandverbinding via de kabel
terug (33,9 %). Het type internetaansluiting dat het voorbije jaar de sterkste
groei kende, is echter de draadloze breedbandverbinding (3G, UMTS,…),
hiervoor noteren we een stijging van maar liefst 4,7 procentpunt.

Grafiek 1.2. Type internetaansluiting (% huishoudens die een internetverbinding hebben)
70%

Grafiek 1.3. Percentage breedbandverbindingen (% huishoudens die een internetverbinding hebben)
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van de huishoudens in België, die over een internetaansluiting beschikken, maakt gebruik van een
breedbandverbinding. Dit is een stijging van 2,7 procentpunt t.o.v.
2007. Het verschil in het aantal breedbandverbindingen bij huishoudens met (97,4 %) of zonder (95,5 %) kinderen is zeer klein.
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Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie - AD Statistiek en Economische Informatie.
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Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2007 en 2012), FOD Economie - AD Statistiek en
Economische Informatie.

van de huishoudens die over een internetverbinding
beschikken, maakt gebruikt van een breedbandaansluiting.

Redenen om thuis internettoegang te hebben
De drie belangrijkste redenen om thuis over een internetverbinding te beschikken blijven dezelfde als in 2011: om thuis informatie op te zoeken
(66 %), voor e-mail of chat (38,7 %) en voor online banking (31,1 %). De eerste en de derde reden tonen het comfort van een internetverbinding
aan (men hoeft zich niet meer per se te verplaatsen), terwijl de tweede reden aantoont dat het internet ook op sociaal vlak, als communicatietool,
een belangrijke rol kan spelen.
Tabel 1.3. Redenen om thuis internettoegang te hebben (% huishoudens dat sinds maximaal 12 maanden een internetverbinding heeft)
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Om thuis informatie op te zoeken

66,0 %

Voor e-mail of chat

38,7 %

Voor e-banking

31,1 %

Mee begrepen in het totaalpakket van digitale televisie of telefonieabonnement

16,2 %

Eenvoudiger om in huis te halen

11,9 %

Goedkoop geworden om in huis te halen

9,0 %

Want iedereen heeft internet

13,4 %

Voor ontspanningsdoeleinden of als ontspanning

12,5 %

Voor e-government

6,3 %

Voor telewerk

6,1 %

Voor e-commerce

2,7 %

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie - AD Statistiek en Economische informatie.
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Redenen om thuis geen internettoegang te hebben

21,3 %

van de Belgische huishoudens beschikt thuis niet over een internetaansluiting. Binnen deze groep van huishouden, vindt bijna
één op twee (49,7 %) van de huishoudens met twee volwassenen, maar zonder kinderen, een internetverbinding niet nodig.

Tabel 1.4. Redenen om thuis geen internettoegang te hebben (% huishoudens dat geen internetverbinding heeft)

Internet is niet nodig
Het materiaal is te duur
Vaardigheid ontbreekt
Verbindingskosten te hoog
Elders toegang
Om andere redenen
Omwille van privacy of veiligheid
Wil geen internet
Fysieke handicap
Geen breedbandinternet beschikbaar in de buurt waar het huishouden woont

43,0 %
29,1 %
28,5 %
25,4 %
11,4 %
7,5 %
6,7 %
5,0 %
2,9 %
0,3 %

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie - AD Statistiek en Economische Informatie.

43 %

van de huishoudens die niet over een internetverbinding beschikken, haalt aan dat ze een internetverbinding niet nuttig vinden.
Bovendien vindt 29,1 % dat het materiaal te duur is, en 28,5 % geeft toe dat ze over onvoldoende competenties beschikken om het
internet te gebruiken.

FOD Economie - Barometer - Huishoudens en individuen
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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 gebruikt
hebben, stellen we vast dat 82,9 % van de Belgen dit dagelijks of bijna dagelijks doet. Slechts
2,9 % van de Belgen gebruikt zijn computer slechts één keer per maand of minder.
Grafiek 1.4. Gebruiksfrequentie computer (% individuen die tijdens de laatste drie maanden een computer
gebruikt hebben)
2,3%
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Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie - AD Statistiek en Economische Informatie.
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België zit in de top 10 van landen die het vaakst een computer gebruiken. De score van België (82,9 %), ligt iets boven het Europees gemiddelde (81 %). De twee Europese lidstaten waar de computer het vaakst
gebruikt wordt, zijn Italië (92,3 %) en Finland (87,1 %).

Het aantal actieve mobiele abonnees steeg in 2012 met zo’n 5 %, tot
13,1 miljoen, ten opzichte van het jaar voordien.

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), Eurostat

Regelmatig internetgebruik door individuen

Mobiele telefonie

90,7 %

van de Belgen heeft tijdens de laatste drie maanden gebruik gemaakt van een mobiele telefoon
of smartphone. Het gebruik van een mobiele telefoon ligt, zoals verwacht, hoger bij de 16-24 jarigen (92,3 %) dan bij de 65-74 jarigen
(80,8 %). Laaggeschoolde individuen (85 %) maken het minst vaak gebruik van een mobiele telefoon of smartphone.
Grafiek 1.5. Gebruik mobiele telefoon of smartphone (% individuen dat er gedurende
de laatste drie maanden gebruik van heeft gemaakt)

90,7%

8,5%
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie - AD Statistiek en Economische Informatie.
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Bron: Jaarverslagen Belgische telecomoperatoren (Belgacom, Mobistar, KPN Group).

Méér dan drie vierde (77,7 %) van de Belgen verbindt zich minstens
één keer per week met het internet. In Europa bedraagt het wekelijkse gemiddelde slechts 69,2 %. 64,5 % van de Belgen gebruikt het
internet dagelijks (tegenover 57,8 % in Europa).
Het verhogen van de gebruiksfrequentie van het internet is een sleuteldoelstelling van de DAE. De Europese doelstelling beoogt een stijging van het regelmatige gebruik van internet tot 75 % van de gehele
bevolking tegen 2015. Deze doelstelling wordt door ons land al overtuigend gehaald.

77,7%
van de Belgen verbindt zich
minstens één keer per week
met het internet.
Bron: ICT-enquête bij huishoudens en individuen (2012), Eurostat.
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Regelmatig internetgebruik door individuen in de
achtergestelde groepen
Een andere uitdaging van de digitalisering van Europa betreft de groep
van personen die behoren tot de zogeheten ‘achtergestelde bevolking’.
Concreet beoogt de doelstelling dat tegen 2015 60 % van de achtergestelde personen regelmatig internet gebruikt. In 2012 gebruikte in
België 64,3 % van de achtergestelde bevolking regelmatig het internet, waardoor deze doelstelling in ons land al gehaald is.
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64,3 % van de
achtergestelde
bevolking in België
maakt regelmatig gebruik van het internet.

Digitale kloof (internet)
De digitale kloof in België is tussen 2006 en 2012 met 55 % verminderd.
Slechts 15 % van de Belgen tussen 16 en 74 jaar had in 2012 nog nooit
gebruik gemaakt van het internet (Europees gemiddelde: 23 %, doelstelling van de DAE: max. 15 %). De doelstelling voor digitalisering om
de digitale kloof te verminderen wordt in ons land dus bijna gehaald.
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), Eurostat

Grafiek 1.6. Percentage van de bevolking dat nog nooit het internet heeft gebruikt,
per leeftijdscategorie (% individuen)
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Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie - AD Statistiek en Economische Informatie.

Er zijn grote verschillen naargelang de verschillende leeftijdscategorieën,
zo heeft slechts 2,4 % van de 16-24 jarigen nog nooit gebruik gemaakt van
het internet, terwijl bij de 65-74 jarigen maar liefst 50,6 % nog nooit het
internet heeft gebruikt. De leeftijd blijft in België dus een onderscheidende factor.

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

Profiel (individuen)

Favoriete activiteiten op internet (naargelang het
geslacht

Internetgebruik: doeleinden

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

Méér dan de helft (55,8 %) van de Belgen regelt online zijn bankzaken,
terwijl het Europese gemiddelde slechts 38,3 % bedraagt. Een andere
belangrijke activiteit van de Belg op het internet, is het communiceren
via sociale netwerken (44,9 %). Ook het opzoeken van gezondheidsinformatie (44,3 %) gebeurt regelmatig.
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Online kranten of magazines lezen of downloaden

Grafiek 1.7. Activiteiten op internet (% individuen die gedurende de laatste drie maanden het internet gebruikt hebben)
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Bron: ICT-enquête bij huishoudens en individuen (2012), Eurostat.
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Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie - AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

De favoriete bezigheid van mannen
is het online lezen of downloaden
van kranten of magazines.

Vrouwen zoeken op het internet
voornamelijk naar gezondheidsinformatie.
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Ondernemingen

16

De hieronder opgenomen cijfers waarbij de bronvermelding “Bron: ICT-enquête ondernemingen” vermeld staat, omvat de ondernemingen die minstens tien personeelsleden
in dienst hebben. Voor de ICT-enquête (Informatie- en Communicatietechnologie) heeft
de AD Statistiek en Economische informatie 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 ICT-enquête, inclusief de gegevens van de miniondernemingen, terugvinden in het
luik “Statistiek & Analyse” op de website van de FOD Economie http://economie.fgov.be).

ICT uitrusting
Gebruik van de computer

97,9 %

van de Belgische ondernemingen
maakt gebruik van de computer.

België situeert zich hiermee net boven het Europese gemiddelde van 96,7 %.

FOD Economie - Barometer - Ondernemingen
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Internetverbinding (penetratiegraad, snelheid, type)

Grafiek 2.1. Ondernemingen die computers gebruiken (% ondernemingen)
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van de Belgische ondernemingen is verbonden
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ondernemingen zijn verbonden met het web.

99,0%

Tabel 2.1. Ondernemingen met internettoegang (% ondernemingen)
96,7%

96%
95%
94%

96,3%

93%

Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Kleine

BE

96,7 %

99,5 %

99,2 %

96,2 %

EU 27

95,5 %

99,5 %

98,7 %

94,8 %

100,0 %

100,0 %

Max. EU 27

100,0 % 100,0 %

92%

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie.

91%
90%
BE

EU27
Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Max. EU27
Kleine

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie.

62,4 %

van de Belgische ondernemingen beschikt over een
verbinding met een snelheid van minstens 10 Mbps.

Computers zijn in bijna alle middelgrote (50 – 249 werknemers) en
grote (250 of meer werknemers) ondernemingen aanwezig. Slechts
2,4 % van de kleine (10 – 49 werknemers) ondernemingen maakt
geen gebruik van computers.

Snelle breedbandverbindingen kennen een echte doorbraak in onze
ondernemingen: 34 % van de ondernemingen gebruikt snelle
breedbandverbindingen (≥ 30 Mbps) en 12,3 % ultrasnelle breedbandverbindingen
(≥ 100 Mbps), tegenover respectievelijk 16,8 % en 6,5 % op Europees niveau.
FOD Economie - Barometer - Ondernemingen
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De Belgische ondernemingen
(35,5 %) gebruiken minder
vaak mobiele breedband
internetverbindingen (3G) dan
hun Europese concurrenten
(49,4 %).

Tabel 2.2. Snelste internetverbinding in de onderneming, per snelheid (Mbps) (% ondernemingen)

BE

EU 27

Max. EU 27

2,2 %

7,7 %

26,2 %

minstens 2 maar minder dan 10
Mbps
minstens 10 maar minder dan 30
Mbps
minstens 30 maar minder dan
100 Mbps

32,1 %

45,1 %

81,6 %

28,4 %

21,8 %

35,6 %

21,7 %

10,3 %

27,3 %

minstens 100 Mbps

12,3 %

6,5 %

16,6 %

minder dan 2 Mbps
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Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

De DSL-lijnen zijn sterk vertegenwoordigd in de ondernemingen,
maar andere soorten vaste verbindingen (van het type kabel), net zoals mobiele verbindingen, vinden we eveneens terug bij de grote ondernemingen.
Tabel 2.3. Internetverbinding in de Belgische ondernemingen, per type (% ondernemingen)

Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Kleine

EU 27

Traditionele modem (met een klassieke telefoonlijn of ISDN)

31,8 %

32,9 %

25,6 %

32,9 %

22,6 %

DSL
Andere vaste internetaansluiting (behoudens kabel)

87,3 %
32,7 %

89,8 %
78,9 %

88,0 %
51,5 %

87,1 %
28,0 %

79,2 %
29,9 %

Mobiele breedbandaansluiting (3G)

35,5 %

71,0 %

48,1 %

32,2 %

49,4 %

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

48,5 %

75,5 %

60,9 %

45,5 %

27,0 %

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.
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Ondernemingen
Internetgebruik
Meer dan één op twee ondernemingen (51,3 %) maakt gebruik van systemen voor automatische gegevensuitwisseling met andere ICT-systemen buiten de onderneming.
Tabel 2.4. Ondernemingen die gebruik maken van systemen om automatisch gegevens uit te wisselen met
andere ICT-systemen buiten de onderneming. (% ondernemingen)

BE
EU 27
Max EU 27

Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Kleine

51,3 %
53,7 %
74,1 %

74,9 %
80,5 %
97,8 %

65,0 %
66,5 %
86,5 %

48,2 %
50,8 %
71,4 %

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

Bijna drie op tien van de Belgische ondernemingen (29,6 %) ontvangt bestellingen via een
EDI-platform. Dit aantal ligt echter veel lager bij de kleinere bedrijven.
Tabel 2.5. Ondernemingen die bestellingen ontvangen hebben via een EDI-platform (% ondernemingen)

BE
EU 27
Max. EU 27

Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Kleine

9,2 %
6,3 %
17,4 %

29,6 %
26,0 %
38,3 %

20,7 %
12,3 %
23,7 %

6,6 %
4,7 %
15,1 %

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.
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22,9 %
netwerken).

van de Belgische ondernemingen verricht aankopen via informaticanetwerken (internet of andere

Tabel 2.6. Ondernemingen die aankopen verrichten via informaticaplatformen (%
ondernemingen)
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Middelgrote

Kleine

23,6 %
re netwerken).

van de Belgische ondernemingen ontvangt bestellingen via informaticanetwerken (internet of ande-

Tabel 2.7. Ondernemingen die bestellingen ontvangen hebben via informaticanetwerken (% ondernemingen)

Ondernemingen

Grote

BE

22,9 %

42,8 %

30,9 % 20,8 %

BE

23,6 %

46,3 %

36,0 %

20,7 %

EU 27

33,7 %

56,1 %

41,7 % 31,6 %

EU 27

16,1 %

39,3 %

24,4 %

14,0 %

Max. EU 27

73,5 %

92,6 %

84,1 % 71,0 %

Max EU 27

29,1 %

57,4 %

39,9 %

26,1 %

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

Het onlineaankopen wordt net iets
minder gedaan door onze
ondernemingen (klein,middelgroot
of groot) dan het gemiddelde van
de Europese ondernemingen.

Ondernemingen

Grote Middelgrote

Kleine

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

Onze ondernemingen, ongeacht
hun grootte, ontvangen iets
meer bestellingen via het net
dan het gemiddelde van de
Europese ondernemingen.
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Het eerste doel van de elektronische verwerking is, zodra de bestelling is binnen gekomen, deze te integreren in de boekhouding. Deze
elektronische informatie-uitwisseling komt vaker voor bij Belgische
bedrijven dan bij de gemiddelde Europese onderneming.

Grafiek 2.2. Elektronische informatie-uitwisseling over verkopen, soort service (%
ondernemingen)
Voorraadbeheer

Boekhouding

Beheer van productie of diensten

Beheer van de distributie

80%
70%
60%

Net zoals vorig jaar, vormt
onlinebanking in 2012 één van
de voornaamste redenen om
internet te gebruiken binnen de
Belgische ondernemingen.

50%
40%
30%
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20%
10%
0%
BE

EU27

BE

Grote

EU27

BE

Middelgrote

EU27
Kleine

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie.

Tabel 2.8. Ondernemingen die gebruik maken van automatische gegevensuitwisseling, volgens type gebruiker (% ondernemingen)
EU27

Ondernemingen

BE
Grote

Middelgrote

Kleine

Betaalinstructies versturen naar financiële instellingen

38,9 %

44,6 % 69,8 % 58,8 % 41,4 %

Verzenden of ontvangen van productinformatie

35,0 %

31,3 % 44,2 % 35,0 % 30,2 %

Verzenden of ontvangen van transportdocumenten

24,8 %

18,7 % 43,3 % 30,2 % 16,0 %

Verzenden en ontvangen van gegevens aan/van publieke instanties

40,3 %

41,1 % 63,3 % 55,6 % 37,9 %

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), Eurostat.
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Ondernemingen
DNS Belgium (gegevens 2012)
Evolutie van het aantal
“.be” domeinnamen en
groei
22

Gebruik van “.be”
domeinnamen
Grafiek 2.4. Gebruik van “.be” domeinnamen (%)

Sinds 2006 is het aantal “.be” domeinnamen gestegen met 123 %.

Enkel website
13%

Grafiek 2.3. Evolutie van het aantal “.be” domeinnamen
1.400.000

Enkel e-mail
4%
1.346.772

1.200.000

Geen
12%

1.000.000

800.000

600.000

602.607

De twee
72%

400.000

200.000

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bron: DNS Belgium.

Bron: DNS Belgium.
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Type sites

Tabel 2.10. Nationaliteit van de eigenaars van “.be” websites (%)

47,3 %

van de “.be” domeinnamen, bijna één op twee, zijn
websites van bedrijven.

Tabel 2.9. Inhoud van “.be” websites (%)

Inhoud website «.be»

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

2011

2012

Evolutie

47,3 %
14,9 %
11,7 %

48,4 %
19,6 %
7,6 %

1,1 %
4,7 %
-4,2 %

7,3 %
4,3 %
2,2 %
2,7 %
6,5 %
3,1 %

6,5 %
6,2 %
4,3 %
1,2 %
4,5 %
1,8 %

-0,8 %
1,9 %
2,1 %
1,5 %
-2,0 %
-1,3 %

65,5 %
18,8 %
5,6 %

BE
NL
FR

DE
GB
US
Andere

2,4 %
1,8 %
1,6 %
4,3 %

Bron: DNS Belgium.

De Belgen reserveren in de eerste plaats “.be” domeinnamen (58,1 %),
gevolgd door “.com”, “.net” en “.eu”.

Top-level domain (TLD)
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Grafiek 2.6. Marktaandelen TLD in België (%)
60%

Bron: DNS Belgium.

Grafiek 2.5. Evolutie van het aantal websites van ondernemingen tussen 2011 en 2012
(verschil in %)

48,4%

47,3%

2011

2012

2012

+1,1%
Bron: DNS Belgium.

Nationaliteit van de houders van “.be” domeinnamen

65,5 %

van de houders van “.be” domeinnamen zijn Belgen.
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55%

.be
58,1%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

.com
14,3%
.net
8,9%

.eu
7,9%

5%
0%

Bron: DNS Belgium, Zooknic + info ccTLD.

.cctld
5,5%

.org
2,8%

.info
1,6%

.biz
0,7%

.mobi
0,2%

E-commerce

Europese doelstellingen
De ontwikkeling van de elektronische handel is één van de primaire thematische doelstellingen
in het proces van de digitalisering van de Europese Unie. De Digital Agenda for Europe (DAE)
heeft meerdere doelstellingen vastgelegd die betrekking hebben op e-commerce, tegen 2015:
•

24

•

•

50 % van de bevolking moet onlineaankopen 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 gedurende
de vorige twaalf maanden via het internet goederen en diensten besteld bij verkopers
in een ander EU-land.]
33 % van de kmo’s moeten tegen 2015 online aankopen/verkopen.
[Vertreksituatie: in 2008 bedroeg de onlineaankoop/verkoop door bedrijven respectievelijk 24 % en 12 %; de daarmee gemoeide bedragen bedroegen 1 % of meer van
de omzet/totale aankopen.]

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

Huishoudens en individuen
Onlineaankopen door particulieren

45,1 %

van de Belgen heeft tijdens de laatste twaalf maanden (een) onlineaanko(o)
p(en) verricht. Dat is 2 % meer ten opzichte van het jaar voordien.

Het cijfer voor België (45,1 %) ligt iets hoger dan het Europese gemiddelde (44,6 %), maar
de doelstelling van de DAE (50 % tegen 2015) is nog niet gehaald. Op dit ogenblik voldoen
slechts 8 Europese lidstaten aan dit criterium.
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Grafiek 3.1. Laatste onlinebestelling gedurende de laatste drie maanden (% individuen)
73,9%

Grafiek 3.2. Individuen die, tijdens de laatste drie maanden, online goederen of diensten besteld hebben bij een leverancier uit een andere Europese lidstaat (% individuen)
59,8%

50%
45,1%

44,6%

25,1%

25
10,6%
5,3%

BE

EU27

Min EU27

Max EU27

DAE

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie; Eurostat.

Onlineaankopen door particulieren bij
buitenlandse verkopers

25,1 %

van de Belgen heeft de afgelopen twaalf maanden
minstens één aankoop gedaan bij een verkoper uit
een ander Europees land. Hierdoor scoort ons land heel wat beter
dan het Europese gemiddelde, dat zich rond 10,6 % situeert.
België voldoet dus al aan de doelstelling van de DAE (20 %), net zoals
zeven andere Europese lidstaten.
FOD Economie - Barometer - E-commerce

BE

EU27

Max EU27

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie; Eurostat.

Goederen en diensten door particulieren online
gekocht
De top vijf categorieën van goederen en diensten die online besteld
werden, gedurende de laatste twaalf maanden, zijn:
•
•
•
•
•

reizen of vakantieverblijven (50,1 %);
toeristische verblijven (41,8 %);
tickets voor evenementen (40,2 %);
kleding(35,6 %);
uitgaven verbonden aan reizen (29,5 %).

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

Reizen of vakantieverblijven

50,1 %

Toeristische accommodaties zoals hotelkamers en va41,8 %
kantiehuizen
Tickets voor evenementen (concerten, films enz.)
Kleding of sportuitrusting

40,2 %
35,6 %

Andere met reizen te maken bestedingen zoals het aan29,5 %
kopen van vliegtickets of het huren van wagens
Boeken, tijdschriften, kranten en/of onlinecursussen
Huishoudgoederen (bv. meubels, speelgoed enz.)
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Andere
Muziek
Elektronisch materiaal (inclusief gsm’s en camera’s)
Computerprogramma’s en/of bijbehorende upgrades
met uitzondering van spelletjes
Films

26,5 %
22,3 %
21,7 %
17,4 %
12,6 %
10,8 %

10,2 %
Voeding of kruidenierswaren
9,9 %
Computerhardware
9,9 %
Computerspelletjes en bijbehorende upgrades
9,6 %
Aandelen, financiële diensten of verzekeringen
7,9 %
Onlinecursussen
2,9 %
Geneesmiddelen
2,8 %
Geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is
2,6 %
Geneesmiddelen waarvoor een voorschrift noodzakelijk
is

Verkopers bij wie goederen en diensten besteld of
aangekocht werden via het internet
De Belgen die onlineaankopen verrichten, doen dit voornamelijk bij
Belgische verkopers (77,5 %) of verkopers in de andere Europese lidstaten (55,7 %).
Grafiek 3.3. Verkopers bij wie, tijdens 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 hebben gedaan)
80%

77,5%

Belgische verkopers
Verkopers van andere EU-landen

70%

Verkopers van landen die geen deel uitmaken van de EU
Herkomst van de verkoper onbekend

60%

55,7%

50%

40%

30%

20%
13,1%
10%
3,3%
0%

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie.

0,4 %

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie.
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Profiel van de e-kopers
Vrouwen (77,6 %) en mannen (77,4 %) kopen voornamelijk op Belgische websites. Mannen aarzelen echter minder vaak om ook over de
grenzen heen aan te kopen
Grafiek 3.4. Verkopers (per geografische zone) bij wie gedurende 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 besteld hebben)

vrouwen

90%

80%

mannen
77,6%

Kennis van de basisrechten van de e-consument
in Europa
De Belgische internetgebruikers kennen hun rechten als onlinekoper
in de EU iets beter dan het jaar voordien. 52 % weet dat de privacywetgeving en de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer moeten gerespecteerd worden, terwijl dit in 2011 slechts
48 % was. 33 % weet dat, voor de meeste goederen, het recht bestaat
tot annulering van de aankoop, waarbij het recht op een snelle terugbetaling van toepassing is. Dit is 2 % meer dan in 2011.
Tabel 3.2. Kennis van de fundamentele rechten van de consumenten in de EU over
onlineaankopen (% individuen die al het internet gebruikt hebben)

77,4%

2011

70%
58,7%

60%
52,1%
50%

40%

30%

20%

17,2%
8,4%

10%

0%
Belgische verkopers

Verkopers andere EU-landen

Verkopers buiten de EU

Weet dat de bescherming van de privacy en andere
persoonlijke gegevens gegarandeerd moet zijn
Kent geen van bovenvermelde consumentenrechten
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

2012

48 % 52 %
42 % 35 %
31 % 33 %
31 % 33 %
20 % 19 %

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2011-2012), FOD Economie – AD Statistiek en
Economische informatie.

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie.

Deze vooruitgang is veelbelovend, maar er zijn inspanningen nodig om
de 35 % internetgebruikers te informeren die geen enkel van de
e-consumentenrechten binnen de EU kennen.
FOD Economie - Barometer - E-commerce
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E-commerce
Ondernemingen
Websites
Het aantal Belgische ondernemingen met een eigen website ligt 4,9 % hoger dan het Europese gemiddelde.
Tabel 3.3. Ondernemingen die een website of wepagina hebben (% ondernemingen)
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BE
EU 27
Max EU 27

Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Kleine

76,0 %
71,1 %
91,3 %

96,7 %
93,3 %
99,8 %

90,8 %
86,0 %
99,1 %

72,9 %
68,0 %
89,5 %

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

76 %

van de Belgische ondernemingen heeft een eigen website. Toch heeft nog
3,3 % van de grote onderneming geen website en, vooral, 27,1 % van de
kleine ondernemingen.

Websites die het mogelijk maken om onlinetransacties
uit te voeren
Op 22,2 % van de Belgische bedrijfswebsites is het mogelijk om een bestelling door te geven of
een reservatie te maken. Hiermee scoort België beter dan het Europese gemiddelde (15,5 %).
Tabel 3.4. Ondernemingen met een website waarop het mogelijk is om een bestelling door te geven of een reservatie te doen (% ondernemingen)

BE
EU 27
Max EU 27

Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Kleine

22,2 %
15,5 %
33,8 %

38,8 %
26,9 %
50,7 %

27,1 %
20,2 %
36,5 %

20,9 %
14,3 %
33,4 %

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

FOD Economie - Barometer - E-commerce

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

Vier landen hebben een serieuze voorsprong voor wat het aantal bedrijfswebsites met de mogelijkheid om transacties uit te voeren betreft: Tsjechië (33,8 %), Zweden (29,1 %), Denemarken (26,7 %) en
Nederland (25,8 %).

Omzet afkomstig uit elektronische handel

14 %

van de omzet van de Belgische ondernemingen is afkomstig van elektronische handel.

Tabel 3.5. Percentage van de totale omzet dat gerealiseerd wordt door e-commerce
(% omzet)

Ondernemingen

Grote Middelgrote

Kleine

BE

14,0 %

15,2 %

20,7 %

5,3 %

EU 27

14,6 %

20,7 %

10,7 %

4,7 %

Max EU 27

24,3 %

32,5 %

23,5 %

14,0 %

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

Het is duidelijk dat de globale
score voor ons land omhoog
getrokken wordt door het
groot aantal middelgrote
ondernemingen dat deze
mogelijkheden biedt.
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Onlineaankopen (website of EDI) door
ondernemingen

22,9 %

van de Belgische ondernemingen plaatst bestellingen via informaticanetwerken. Dat is beduidend
lager (bijna 11%) dan het Europese gemiddelde. Deze vaststelling
geldt zowel voor kleine, middelgrote als grote ondernemingen.
Tabel 3.6. Ondernemingen die bestellingen geplaatst hebben via informaticanetwerken (% ondernemingen)

Ondernemingen

Grote

Middelgrote

Kleine

22,9 %
33,7 %
73,5 %

42,8 %
56,1 %
92,6 %

30,9 %
41,7 %
84,1 %

20,8 %
31,6 %
71,0 %

BE
EU 27
Max EU 27

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

Onlineverkopen (website of EDI) door
ondernemingen

23,6 %

van de Belgische ondernemingen heeft al bestellingen ontvangen via informaticanetwerken. De
scores, ongeachte de grootte van de ondernemingen (klein, middelgroot, groot), liggen boven het Europese gemiddelde.
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Tabel 3.7. Ondernemingen die bestellingen ontvangen hebben via informaticanetwerken (% ondernemingen)

Ondernemingen

Grote Middelgrote

Kleine

BE

23,6 %

46,3 %

36,0 %

20,7 %

EU 27

16,1 %

39,3 %

24,4 %

14,0 %

Max EU 27

29,1 %

57,4 %

39,9 %

26,1 %

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

Online aan- en verkoop door kmo’s
(10 tot 249 werknemers)
30

De DAE heeft als doelstelling vastgelegd dat 33 % van de kmo’s tegen
2015 online moet aankopen/verkopen.
Tabel 3.8. Kmo’s (10 tot 249 werknemers) die (minstens 1 % van de aankopen), online
verkopen (minstens 1 % van de omzet) (% ondernemingen)

BE

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

--

EU

15,9 %

22,1 % 13,4 %

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie; Eurostat.

Zowel op Belgisch als Europees niveau hebben de kmo’s in 2012 de
doelstelling van 33 % onder hen die online aankoopt en verkoopt nog
niet gehaald. Meer specifiek zijn er op Europees niveau nog maar
drie landen (Ierland, Tsjechië en Finland) die de aankoopdoelstelling
bereikt hebben, en geen enkel van de EU27-landen heeft de verkoopdoelstelling bereikt.

Onlinebemiddeling, klachten en
meldingen
Onlinebemiddeling
In 2012 werden er 361 aanvragen tot bemiddeling ontvangen door
het platform Belmed voor de afwikkeling van onlineconsumentengeschillen. De aanvragen handelden vaak over vrijetijdsdiensten en
consumptiegoederen. Van de aanvragen die werden overgedragen
naar de ombudsdiensten, werd er in 17 zaken tot een akkoord gekomen.
Tabel 3.9. Aanvragen geadresseerd aan Belmed en bekomen akkoorden in 2012
(opgedeeld per sector)

Sector

Consumptiegoederen
Algemene diensten aan consumenten
Financiële diensten
Postdiensten en elektronische communicatie
Vervoerdiensten
Vrijetijdsdiensten
Energie en water
Andere
Totaal

Aanvragen
gericht tot
Belmed

Akkoorden
bekomen via
Belmed

92
30
11

3
2
1

11
38
104
39
36
361

5
6
17

Bron: FOD Economie – AD Controle en Bemiddeling.
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57,1 %

Klachten en meldingen
De AD Controle en Bemiddeling (FOD Economie) ontving in 2012 4.089
klachten en meldingen over handelspraktijken, gerelateerd aan de digitale economie.
Tabel 3.10. Klachten en meldingen over handelspraktijken in de digitale economie

van de klachten en meldingen in 2012 hadden betrekking op e-commerce. Bijna de helft van die
klachten (49 %) ging over ongeoorloofde handelspraktijken of het uitblijven van de levering.
Grafiek 3.5. Klachten en meldingen over e-commerce
Andere 5%

2007

2012

Elektronische handel als verkoopkanaal

451

2.334

Ongevraagde elektronische reclame

147

453

Spamming met poging tot fraude

402

964

Betalende handelspraktijken via sms

137

221

Illegale handelspraktijken via 0903-nummers

47

8

Fraude (werkgerelateerd) via elektronische
verkoopplatformen

25

109

1.209

4.089

Totaal
Bron: FOD Economie – AD Controle en Bemiddeling.
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Piramideverkoop 2%
Fraude (werkgerelateerd)
4%

Ongeoorloofde
verkooppraktijken 25%

Handelspraktijken die een
ander doel hebben dan de
bescherming van de
consument of het goed
functioneren van de
markt - verboden handel
in dieren, medicatie,
inbreuken in het
privéleven,… 23%
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Namaak 17%

Bron: FOD Economie – AD Controle en Bemiddeling.

Uitblijven van de levering
van goeden of diensten
die betaald werden bij de
bestelling 24%

E-government
Europese doelstellingen
Het gebruik van e-government door particulieren vormt het onderwerp van enkele Europese doelstellingen in het kader van de digitalisering van Europa. De “Digital Agenda
for Europa” (DAE) heeft twee doelstellingen over onlineadministratie, tegen 2015:
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•

50 % van de burgers moet deze diensten gebruiken,

•

en meer dan de helft van hen (25 %) moet ingevulde formulieren terugsturen.
[Vertreksituatie: in 2009 had 38 % van de burgers van 16 tot 74 jaar gedurende de
vorige 12 maanden gebruik gemaakt van e-overheidsdiensten, 47 % van hen voor het
versturen van ingevulde formulieren.]

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

Huishoudens en individuen
eiD - elektronische identiteitskaart en elektronische
identiteitskaartlezer
Ondanks de grote verspreiding van de eID onder de Belgen, maken ze er geen gebruik van.
Vier Belgen op tien (38 %) hebben hun eID nog nooit gebruikt met behulp van een kaartlezer.
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Waarom ligt het gebruik niet hoger? De verklarende factoren variëren
naargelang de verschillende bevolkingsgroepen:
•

•

•

44 % van de senioren (65-74 jaar) heeft zijn eID nog nooit gebruikt. Zoals vaak het geval is bij nieuwe technologieën, is het
voor de oudere personen vaak moeilijker, dan voor de jongere generaties, om deze technologieën te leren gebruiken. Deze
factor kent echter een dalend verloop over de jaren heen (55 %
in 2010; 51 % in 2011; 44 % in 2012).
44 % van de Belgen met een laag opleidingsniveau heeft nooit
zijn eID gebruikt met behulp van een kaartlezer. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet men eerst op een computer de
software eID downloaden van de website eid.belgium.be, vervolgens moet men dan de authenticatiefunctie gebruiken om
toegang te krijgen tot de eID applicatie. Het uitvoeren van deze
acties vereist een zeker kennisniveau waar niet alle burgers
over beschikken. Het opleidingsniveau is dus een andere discriminerende factor.
46 % van de studenten (16 jaar of ouder) heeft nog nooit op
een elektronische manier gebruik gemaakt van hun eID. De
Belgen gaan enkel gebruik maken van een applicatie indien dit
voor hen nuttig is, om bepaalde handelingen uit te voeren. Het
gemengd succes van het gebruik van de eID onder studenten is
voornamelijk te wijten aan het ontbreken van “eID-applicaties”
die nuttig kunnen zijn voor deze doelgroep van de bevolking. Het
grootste deel van de applicaties van de overheidsinstanties is
nog niet op hen van toepassing. Wat de applicaties van andere
economische actoren, zoals bijvoorbeeld eBay, betreft, zijn er
vaak alternatieve oplossingen, die misschien minder zekerheid
bieden maar het mogelijk maken om zich sneller online te identificeren.
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Eerder verrassend is het feit dat naar aanleiding van een enquête onder de individuen tussen 16 en 74 jaar, maar liefst één op vijf (21,3 %)
verklaart niet over een elektronische identiteitskaart te beschikken.
Terwijl het bezitten van een identiteitskaart in België verplicht is voor
dit deel van de bevolking.
Grafiek 4.1. Gebruik eID met behulp van een elektronische kaartlezer (% individuen)
38,0%

Nooit elektronisch gebruikt
In de loop van de afgelopen drie maanden
Geen elektronische identiteitskaart (eID)
Tussen de afgelopen drie maanden en een jaar
Meer dan een jaar

20,9%
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21,3%

10,8%
6,5%

NB. De totalen van sommige categorieën kunnen lager zijn dan 100 %, hetgeen te wijten is aan
het ontbreken van een antwoord van een aantal respondent op de betreffende vraag.
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie.

Drie op tien huishoudens (29,7 %) beschikken over een eID kaartlezer.
Hier lijnrecht tegenover staat dat meer dan twee derde van de huishoudens niet over een kaartlezer voor hun eID beschikken!
Grafiek 4.2. Beschikbaarheid van een kaartlezer voor de elektronische identiteitskaart
(eID) in de huishoudens (% huishoudens dat over één of meerdere pc’s beschikt)

Grafiek 4.3. Internetgebruik (gedurende de laatste twaalf maanden) voor de contacten
tussen de burgers en de overheidsinstanties (% individuen)
60%

BE
EU27

50%

50,0%

44,2%
42,3%

Gezin met een eIDkaartlezer
29,7%

39,4%

40%

28,7%

30%

25,9%

26,7%

22,3%
20%

34

10%

Gezin zonder eIDkaartlezer
68,8%

NB. De totalen van sommige categorieën kunnen lager zijn dan 100 %, hetgeen te wijten is aan
het ontbreken van een antwoord van een aantal respondent op de betreffende vraag.
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie.

Interactie met de overheidsinstanties via het internet

50 %

van de Belgen heeft via internet contact gehad met
de administratie gedurende de laatste twaalf maanden. Dit plaatst ons land boven het Europese gemiddelde van 44,2 %.
Doordat ons land voor het eerste deze drempel bereikt, vervult ons
land de eerste doelstelling over “e-gov” (50 %) van de DAE.
Wat het gebruik betreft, is het uiteraard het raadplegen van websites
(42,3 %) dat het grootste succes kent (EU27 39,4 %).

0%
Om contact op te nemen met de
overheidsinstanties

Om via websites informatie te verkrijgen Om ingevulde formulieren terug te sturen Om officiële formulieren te downloaden
van overheidsinstanties

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

De score van België ligt net boven het Europese gemiddelde (22,3 %).
België bevindt zich in de top 10 van de EU27-landen en vervult ook de
tweede “e-gov” doelstelling (25 %) van de DAE.

Het aantal Belgen dat via internet
ingevulde formulieren terugstuurt naar
de administratie blijft groeien. Terwijl
in 2008 iets meer dan één op tien Belgen
(11,8 %) dit deed, is hun aantal in 2012
gestegen tot bijna drie op tien (28,7 %).

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

Authenticatie bij elektronische overheidsdiensten

Tax-on-web

De burgers kunnen een token of hun eID gebruiken om zich te identificeren op de overheidswebsites. Het merendeel van de bevolking
verkiest hiervoor hun eID (61,7 % en 2012).

De onlinedienst Tax-on-web maakt het voor de fysieke gebruikers
mogelijk om hun belastingaangifte online in te dienen. Het aantal papieren aangiftes dat wordt ingediend, daalt ieder jaar dankzij de mogelijkheid om de aangifte online te doen. De symbolische grens van
50 % elektronische aangiftes is in 2010 al overschreden en het aantal
gebruikers blijft elk jaar nog toenemen (65 % in 2012).

Grafiek 4.4. Aantal authenticaties, via token of eID
8.000.000
Gebruik token

Gebruik eID

Tabel 4.1. Aantal aangiftes in de personenbelasting (papieren aangifte, via elektronische weg)

7.000.000
3.039.308
6.000.000

Aantal aangiftes
op papier

via Tax-on-web

% elektronische
aangiftes

2008

3.833.855
3.994.418
3.873.084

1.022.012
1.357.252
1.712.916

21 %
25 %
31 %

2009
2010
2011
2012

3.496.247
2.946.463
2.043.922
1.792.602

2.499.465
3.048.968
3.193.491
3.390.027

42 %
51 %
61 %
65 %

Belastingsaangiftes

2006
5.000.000

2007

4.000.000

3.000.000
4.896.550
2.000.000

1.000.000

Bron: FOD Financiën.
0
2007

2008

2009

2010
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2012

Bron: FOD Financiën.

Het aantal authenticaties stijgt elk jaar en bedroeg in 2012 bijna acht
miljoen.
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Het aantal aangiftes dat elektronisch wordt ingediend via Tax-on-web
is tussen 2006 en 2012 met 232 % gestegen! De grens van 3,4 miljoen
aangiftes in de personenbelasting is zelfs gesneuveld in 2012.
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Grafiek 4.5. Aantal aangiftes in de personenbelasting via internet (door de burgers,
mandatarissen, ambtenaren)
3.500.000
Ambtenaar

Mandataris

Burger

3.000.000

1.035.522

2.500.000

Inschrijving van voertuigen via internet
1.185.753 inschrijvingen van voertuigen gebeurden in 2012 via internet,
dit is bijna drie vierde (73,4 %) van de 1.615.024 uitgiftes van nummerplaten en inschrijvingsbewijzen van de DIV. De drempel van 50 % is behaald vanaf 2008 en in 2011 kende de onlineregistratie een stevige groei
van +15,8 %.
Grafiek 4.6. Percentage inschrijvingen van nummerplaten via elektronische weg (%)

2.000.000
1.072.931

80%

1.500.000

72,4%
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1.000.000
1.281.574

500.000

60%
56,7%
50%

0
2006

2007
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Bron: FOD Financiën.

De burgers maken het vaakst gebruik
van deze dienst: hun aantal is met
700 % gestegen in de periode

2006-2012

40%

30%
28,1%
20%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst DIV.

Het gebruik van Tax-on-web door mandatarissen (bijvoorbeeld boekhouders) en ambtenaren kende eveneens een significante groei.
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E-government
Ondernemingen
Internetgebruik voor hun contacten met de overheidsinstanties

77 %

van de Belgische ondernemingen, tegenover 76,1 % van de Europese ondernemingen, maakt gebruik van websites van overheidsinstanties om informatie te bekomen
Méér dan zeven op tien van de Belgische ondernemingen (71,4 %) stuurt ingevulde formulieren via internet terug naar de overheidsinstanties. De verhouding is bijna identiek
aan het Europese niveau (71,6 %).

Grafiek 4.7. Ondernemingen die internet gebruiken (gedurende de laatste twaalf maanden) in hun contacten
met de administratie (% ondernemingen)
100%
BE

80%

77,0%

EU27

77,7%

76,1%
71,4%

71,6%

68,3%

60%

40%

20%

0%
Informatie vinden op websites of
homepages van overheidsinstanties

Ingevulde formulieren digitaal
Formulieren ophalen van websites of
terugsturen naar overheidsinstanties homepages van overheidsinstanties

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.
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Hoewel deze diensten in het merendeel van de bedrijven gebruikt
worden, worden ze minder vaak gebruikt door kleinere ondernemingen.
Tabel 4.2. Ondernemingen, naargelang grootte, die internet gebruiken (gedurende de
laatste twaalf maanden) in hun contacten met de administratie (% ondernemingen)

Formulieren verkrijgen op websites of
homepages van overheidsinstanties

38

Grote

Middelgrote

Kleine

89,3 %

82,9 %

65,1 %

Tabel 4.3. Ondernemingen die via elektronische weg hun btw-aangiften en sociale
bijdragen verwerken (% ondernemingen)

btw
Sociale bijdragen

Informatie verkrijgen op websites en
homepages van overheidsinstanties

94,6 %

88,0 %

74,6 %

Ingevulde formulieren elektronisch terugsturen naar overheidsinstanties

88,8 %

83,0 %

68,8 %

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie.

Ondernemingen die hun aangiftes (btw, sociale
bijdragen) op een elektronische manier invullen

65 %

De Belgische ondernemingen scoren beter dan het Europese gemiddelde voor het elektronisch invullen van de btw-aangiftes, maar voor
de elektronische aangifte van de sociale bijdragen merken we de omgekeerde tendens op.

van de Belgische ondernemingen verklaart hun
btw-aangifte online te doen. Dit cijfer stijgt waarschijnlijk tot 100 % indien men de aangiftes door mandatarissen mee in
rekening neemt.

BE

EU 27

Max EU27

65,0 %
47,5 %

55,2 %
51,8 %

94,7 %
96,1 %

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

e-Tendering
Openbare aanbestedingen zijn vaak moeilijk en complex. Om de kosten hiervan te verminderen, hebben de overheidsinstanties de elektronische omgeving “e-procurement” gecreëerd. E-Tendering is de
module binnen deze omgeving die de aanbestedende diensten toelaat
om elektronische offertes van leveranciers te ontvangen.

7,9 %

van de Belgische ondernemingen dient offertes in via
een e-tendering platform, om online op diverse openbare aanbestedingen van overheidsinstanties te reageren. Dit percentage ligt lager dan het Europese gemiddelde (11,7 %).
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Grafiek 4.8. Ondernemingen die internet gebruiken om goederen of diensten aan te
bieden via online aankoopsystemen van de overheidsinstanties (% ondernemingen)
30%
27,5%

Grafiek 4.9. Onderneming, per grootte, die internet gebruiken om hun producten en
diensten aan te bieden via online aankoopplatformen van de overheidsinstanties (%
ondernemingen)
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20%
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16,9%
15%
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12,8%
11,7%

10%

10,5%
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7,9%

6,7%
5%

5%

0%
BE

EU27

Max EU27

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

0%
Grote

Middelgrote

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie, Eurostat.

e-tendering wordt vaker gebruikt
indien de onderneming meer
werknemers in dienst heeft.
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Kleine

Veiligheid
Steeds meer mensen maken, zowel privé als professioneel, gebruik van een computer en het internet. Naarmate het aantal internetgebruikers stijgt, stijgt echter ook
de criminaliteit via het internet, de zogeheten cybercriminaliteit. Uit een onderzoek
voor het federale cyber emergency team “CERT.be” blijkt dat 6 op 10 Belgen in 2012
met cybercriminaliteit geconfronteerd werden, terwijl slechts 49 % van de ondervraagde Belgische internetgebruikers bezorgd tot heel bezorgd is over zijn/haar online veiligheid.
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Internetveiligheid
Beveiligde internetservers (per miljoen inwoners)
In Bermuda (5.030) was in 2012 het hoogste aantal beveiligde internetservers per miljoen inwoners aanwezig. België bezet de 30ste plaats in de lijst van 187 landen waarin
men dit onderzoek heeft uitgevoerd.
Het aantal beveiligde internetservers in België is tussen 2008 (250) en 2012 (697) bijna
verdrievoudigd (+179 %). Ondanks deze sterke stijging, loopt ons land nog heel wat achter op onze buurlanden Nederland (2.880), het Verenigd Koninkrijk (1.534) en Duitsland
(1.102). Frankrijk (425) doet het dan weer een stuk slechter dan België.
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Meldingen en incidenten

Als we naar de OESO-landen kijken zien we dat IJsland (3.064) het
grootst aantal beveiligde internetservers per miljoen inwoners heeft,
en Mexico (30) het minst. In vergelijking met de overige OESO-landen,
situeert België zich bij de minder goede leerlingen van de klas.

In 2012 ontving CERT.be maar liefst 3.866 meldingen, dit is een stijging van 48,2 % ten opzichte van het jaar voordien. Bij nader onderzoek van deze meldingen, bleken er 1.981 specifieke incidenten te
hebben plaatsgevonden (+32,6 % t.o.v. 2011).

Grafiek 5.1. Aantal beveiligde internetservers in 2012, OESO-landen (per miljoen
inwoners)

Tabel 5.1. Soorten veiligheidsincidenten (% incidenten)
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Bron: Netcraft; Wereldbank.

Scan-incidenten

29 %

Incidenten met systemen

21 %

Phising

17 %

Ernstige worm- en virusuitbraken

6%

Spam-gerelateerd

5%

Incidenten met accounts

4%

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

4%

Incidenten waarbij kwetsbaarheden gemeld worden

2%

Denial-of-service aanvallen

2%

Overige incidenten

11 %

Bron: Cijfers over meldingen aan CERT.be (2012), het federale cyber emergency team, CERT.be.
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49 %

De Belg en online veiligheid
Eind 2012 heeft CERT.be bij ruim 2.000 Belgen tussen 16 en 70 jaar
online een enquête over internetveiligheid afgenomen.

4%

Bezorgdheid om online veiligheid
Grafiek 5.2. Bezorgdheid om online veiligheid (% respondenten)
Helemaal niet bezorgd
4%
Niet bezorgd
12%

van de Belgen zijn bezorgd tot heel bezorgd over hun
onlineveiligheid. In eerste instantie lijkt dit veel, maar
aangezien 6 op 10 Belgen tijdens het afgelopen jaar geconfronteerd
werden met cybercriminaliteit, zijn deze cijfers toch vrij verrassend
te noemen.
van de ondervraagde internetgebruikers maakt zich helemaal geen zorgen om zijn onlineveiligheid.

De Belg is het meest bezorgd om zijn onlineveiligheid tijdens het
onlinebankieren (61 %). Vrouwen en respondenten die voor al hun
accounts minstens één verschillend wachtwoord hebben, voelen
zich opvallend minder veilig tijdens het onlinebankieren.

Heel bezorgd
14%

Bezorgdheid om de gevaren van het internet

42

Niet minder dan 73 % van de ondervraagde Belgen, waaronder veel
meer vrouwen dan mannen, maakt zich zorgen om valse (bank)websites die persoonlijke gegevens stelen.

Noch bezorgd, noch niet
bezorgd
35%

Bezorgd
35%

Bron: Online enquête internetveiligheid (2012), het federale cyber emergency team, CERT.be.

FOD Economie - Barometer - Veiligheid

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

Veiligheid op internet

Grafiek 5.3. Bezorgdheid om de gevaren van het internet (% respondenten)
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kredietkaartnummer stelen
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Iemand dringt mijn computer binnen en steelt gegevens

70%

Een virus of ander programma dat schade berokkent

69%

De wachtwoorden van mijn accounts worden misbruikt

64%

Gecontacteerd worden onder valse voorwendselen
om informatie, geld te bekomen

De meerderheid (65 %) van de respondenten heeft er alle vertrouwen
in dat hun beveiligingssoftware hen zal beschermen. 62 % van hen
vindt overigens dat hun internetprovider moet zorgen voor een betere
bescherming op het internet. In het algemeen willen de Belgen beter
geïnformeerd worden over de veiligheid op en van het internet: de helft
van de respondenten vindt dat er een gebrek aan centrale websites over
internetgevaren is, en zeven op tien Belgen zijn van mening dat de overheid de bevolking beter moet informeren over de mogelijke gevaren.
Grafiek 5.4. Uitspraken over veiligheid (% respondenten dat akkoord gaat met de
uitspraken)
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Bron: Online enquête internetveiligheid (2012), het federale cyber emergency team, CERT.be.

Veiligheidsproblemen en beveiliging

41 %

van de ondervraagde Belgen ondervond het afgelopen
jaar geen veiligheidsproblemen. 26 % van de respondenten had te kampen met een computervirus.
Ongeveer de helft van de Belgen (54 %) heeft een beveiligingsprogramma op zijn computer geïnstalleerd, maar slechts 43 % laat dit
programma maandelijks draaien. Bij 22 % gebeurt deze controle echter automatisch.

72%

Overheid moet de bevolking beter
informeren over internetgevaren

70%

Ik vertrouw er op dat mijn
beveiligingssoftware mij beschermt

65%

Mijn internetleverancier moet me
beter beschermen op internet

62%

Voor belangrijke accounts
gebruik ik sterkere wachtwoorden

60%

Op internet proberen criminelen
mijn gegevens te krijgen

53%

Er is een gebrek aan centrale
websites over internetgevaren

50%

Op een werkcomputer voel ik
me online veiliger

24%

Op mijn tablet en gsm loop ik
online minder gevaar

15%

Het maakt niet uit wat op mijn
computer gebeurt als ik niets merk

15%

Bron: Online enquête internetveiligheid (2012), het federale cyber emergency team, CERT.be.
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80%
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Veiligheid
Cybercriminaliteit en meldingen van
misdrijven op internet
De gevolgen van cybercriminaliteit mogen niet onderschat worden. De financiële schade
ten gevolge van deze nieuwe vorm van criminaliteit, wordt door de FCCU geschat op zo’n
1 tot 3 miljard euro per jaar voor België.
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Tussen 2008 en 2011 is het aantal delicten via pc-banking met 30,8 % toegenomen. Naarmate er meer onlinebanktransacties uitgevoerd worden, stijgt ook het aantal IT-delicten
dat hieraan gerelateerd is.
Tabel 5.2. Soorten banktransacties (totaal aantal in miljoen, tenzij anders vermeld)

Soort operaties

Telefonisch bankieren
Self service bank
Pc banking
Abonnementen
waarvan gebruikt (in %)
Geregistreerde sessies
Geregistreerde sessies per gebruikt
abonnement (eenheden)
Ingevoerde nationale overschrijvingen
Ingevoerde buitenlandse overschrijvingen
Ingevoerde beursorders

2008

2009

2010

2011

8,7
85,7
332,2
5,7
73,0%
401,5

7,2
82,2
343,6
6,6
71,0%
424,8

7,9
78,3
403
7,4
72,7%
432,1

6,7
72,3
434,6
8,1
73,1%
459,9

98

91

80

77,4

332,2
3,7
2,9

343,6
5,6
2,7

403,1
9,3
3,0

434,6
14,0
2,2

Bron: Febelfin.
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Aantal klachten ontvangen via eCops
eCops, het onlinemeldpunt voor misdrijven op of via het internet, ontving in 2012 maar liefst 31.445 meldingen. Dit is een stijging van maar
liefst 29,8 % op één jaar tijd.

Grafiek 5.6. Soorten informaticacriminaliteit, 1e semester 2012 (% per soort criminaliteit)
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Grafiek 5.5. Aantal klachten ontvangen via eCops (+verdeling Federale Politie – FOD
Economie)
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Zowel bij hacking en sabotage zien we sterke stijgingen in het aantal geregistreerde feiten. In heel 2011 vonden er 1.038 feiten van hacking plaats,
in het eerste semester van 2012 werden er al 994 soortgelijke feiten vastgesteld. Het aantal feiten dat betrekking heeft op sabotage is spectaculair
gestegen van 82 in 2011 naar 1.963 in de eerste zes maanden van 2012.
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Bron: Politiële criminaliteitsstatistieken (2000 – Semester 1 2012) – Federale Politie – CGOP/
Beleidsgegevens.

2012

Bron: Federale Politie; FOD Economie – AD Controle en Bemiddeling.

in 2012 ontving eCops 31.445
meldingen van misdrijven
op of via internet.
Informaticacriminaliteit
Tijdens het eerste semester van 2012 werden er maar liefst 10.652
feiten, zowel pogingen als voldongen feiten, van informaticacriminaliteit vastgesteld.

Internetfraude
Gedurende de eerste zes maanden van 2012 werden er maar liefst
5.005 feiten, zowel pogingen als voldongen feiten, van internetfraude
geregistreerd. Tijdens het eerste semester van 2011 werden er slechts
1.940 gelijkaardige feiten geregistreerd. Dit is een stijging van 158 % op
één jaar tijd. Deze spectaculaire stijging is te wijten aan twee relatief
nieuwe werkwijzen van criminelen. Enerzijds wordt ons land momenteel overspoeld door “ransomware”, waarbij een kwaadaardig virus de
computer van het slachtoffer blokkeert, zogezegd in naam van eCops,
SABAM,… Om de computer te deblokkeren, wordt dan gevraagd om een
betaling uit te voeren. Anderzijds is er de “Microsoft scam”, waarbij criminelen zich uitgeven voor medewerkers van Microsoft om zo onbestaande diensten te verkopen aan onschuldige slachtoffers.
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E-skills
Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie omschrijven de beheersing
van ICT als “het gebruik van de computer om informatie te verkrijgen, te beoordelen, op te
slaan, te produceren, voor te stellen en uit te wisselen, alsook om te communiceren en via
het internet deel te nemen aan samenwerkingsnetwerken”.
Bron: Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van de EU van 18 december 2006 inzake sleutelcompetenties
voor een leven lang leren.
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Huishoudens en individuen
De cijfers waarbij de bronvermelding “Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen”
staat, hebben betrekking op huishoudens met minstens één persoon in het huishouden
tussen 16 en 74 jaar, en de individuen tussen 16 en 74 jaar oud.

Computeractiviteiten (individuen)
De scores voor België, over de uitgevoerde computeractiviteiten, liggen in de buurt van
het Europese gemiddelde. Het is echter zo dat naarmate de moeilijkheidsgraad van de
vaardigheden groter wordt, de vaardigheden minder goed beheerst worden. In 2012 wordt
zowel voor België als voor het EU27-gemiddelde een kleine achteruitgang opgetekend ten
opzichte van het jaar voordien.
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Internetgebruik thuis (huishoudens)

Tabel 6.1. Uitgevoerde computeractiviteiten (% individuen)

Welke activiteiten met betrekking
tot computers hebt u al uitgevoerd,
zelfs al is het lang geleden? (in %)

BE

EU27

Max EU27

Kopiëren, verplaatsen van bestanden of mappen

64, 8 %

62,0 %

79,0 %

Kopiëren/plakken van tekst of
van informatie op het scherm

61,0 %

60,0 %

81,0 %

Bestanden van een computer
transfereren naar een ander
toestel (bv. een digitale camera)

55,7 %

51,6 %

80,2 %

Nieuwe uitrusting installeren
zoals een printer of een modem

46,4 %

Wiskundige (basis)formules
gebruiken in een spreadsheet
(bv. Excel)
Comprimeren of zippen van bestanden
Elektronische presentaties realiseren aan de hand van presentatietoepassingen (bv. PowerPointpresentaties)
De configuratieparameters van
programma’s aanpassen of
controleren
Installeren of vervangen van een
besturingssysteem
Een informaticaprogramma
maken

van de huishoudens, die thuis geen internetverbinding hebben, verklaart dat het ontbreken van
de benodigde competenties de reden is om thuis niet over een internetverbinding te beschikken. Dit is een stijging van maar liefst 4,7
% t.o.v. het jaar voordien, en het is de derde belangrijkste reden om
thuis geen internet te hebben. Bij de huishoudens zonder kinderen
geeft zelfs 29,8 % aan dat het ontbreken van de noodzakelijke competenties de reden is om thuis niet over een internetverbinding te
beschikken.
Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), Eurostat.

43,0 %

69,0 %

39,9 %

41,0 %

66,0 %

28,9 %

34,8 %

55,0 %

35,1 %

31,0 %

55,0 %

19,6 %

27,0 %

66,0 %

18,3 %

19,9 %

44,3 %

8,6 %

9,5 %

23,4 %

Bron: ICT-enquête huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie; Eurostat.
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28,5 %

Internetgebruik thuis (individuen)
Het ontbreken van voldoende competenties of informaticakennis zorgt
er bij 43,7 % van de individuen voor dat ze nooit internet gebruikt hebben. Het is de tweede belangrijkste reden om nooit internet gebruikt
te hebben. Vrouwen (45,3 %) halen deze reden iets vaker aan dan
mannen (41,6 %). Bij de mannen (44,8 %) en vrouwen (48,3 %) met
een laag opleidingsniveau liggen deze percentages zelfs nog hoger.
Het aantal inactieve mensen dat door onvoldoende vaardigheden het
internet nooit gebruikt hebben, ligt zo’n 5 % hoger dan de mensen die
in vast dienstverband werken.

44 %

van de Belgische
individuen, die nooit
het internet gebruikt hebben, surft
niet op het internet omwille van
onvoldoende informaticakennis.
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e-government (individuen)

Ondernemingen

Er is bij de Belgen onderzoek gedaan naar de redenen waarom zij,
gedurende de laatste twaalf maanden, formulieren die ingevuld aan
de overheid dienden terug bezorgd te worden, niet online invullen en
via het internet terug sturen. Van de ondervraagde Belgen verklaart
21 % dat het ontbreken van voldoende vaardigheden de reden is om
deze formulieren niet online in te vullen en terug te sturen. Ook hier
stellen we vast dat het vooral de inactieve bevolking (25,7 %) en de
mensen met een laag opleidingsniveau (23,2 %) zijn die de meeste
moeilijkheden ondervinden.

Omwille van de voortdurend wijzigende technologische omgeving hebben
ondernemingen er alle belang bij om goed opgeleide ICT-specialisten, en
medewerkers die over voldoende ICT-vaardigheden beschikken in dienst
te nemen om de bedrijfsprocessen te beheren en exploiteren.

21 % van de individuen
slaagt er, omwille van
het ontbreken van
voldoende vaardigheden,
niet in om online
formulieren in te vullen
en terug te sturen
naar de bevoegde
overheidsinstanties.

De ondernemingen omvatten alle ondernemingen met minstens 10
werknemers in dienst. Er kan een opsplitsing naar grootte gebeuren:
kleine ondernemingen (10-49 werknemers), middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) en grote ondernemingen (250-…).

ICT-specialisten

28 %

van de Belgische ondernemingen heeft al ICT-specialisten in dienst. Het afgelopen jaar heeft 11 % overigens
geprobeerd om nieuw ICT-personeel aan te werven of effectief nieuw
ICT-personeel in dienst genomen. Toch is het niet zo eenvoudig om
gekwalificeerd personeel te vinden. Bijna de helft van de ondernemingen (48 %), die actief op zoek zijn naar ICT-specialisten, vindt nauwelijks geschikte kandidaten. Op Europees niveau ondervindt zo’n 40 %
van de ondernemingen hetzelfde probleem.
Tabel 6.2. ICT-specialisten in ondernemingen (% ondernemingen)

BE

EU27

Ondernemingen die ICT-specialisten tewerkstellen

28 %

21 %

Ondernemingen die ICT-personeel gerekruteerd of proberen te rekruteren hebben

11 %

8%

Ondernemingen die moeilijk in te vullen vacatures voor
48 %
ICT-specialisten hebben

40 %

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie; Eurostat.
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48 %

van de ondernemingen in
België ondervindt moeilijkheden om geschikt ICT-personeel te vinden.

Wat het succesvol invullen van vacatures voor ICT-specialisten betreft,
zijn er overigens geografische verschillen vast te stellen. België situeert zich iets boven het gemiddelde van de EU27, maar in Luxemburg
bijvoorbeeld is het net iets moeilijker om deze vacatures in te vullen.

Grafiek 6.1. ICT-specialisten in Belgische ondernemingen (% ondernemingen – naargelang grootte)
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Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie; Eurostat.
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Ondernemingen die moeilijk
in te vullen vacatures voor ICTspecialisten hebben

84 %

van de grote ondernemingen heeft ICT-specialisten in dienst. Dit is vier keer zoveel als de kleine ondernemingen (21 %).

Bijna één op twee grote ondernemingen (47 %) heeft het afgelopen jaar, al dan niet succesvol, geprobeerd om ICT-specialisten aan te werven.
32 % verklaart echter moeilijk in te vullen vacatures te hebben. Bij de middelgrote ondernemingen was bijna één op vier (24 %) het voorbije
jaar op zoek naar (een) ICT-specialist(en).
Grafiek 6.2. Rekrutering van en moeilijk in te vullen vacatures ICT-specialisten (% ondernemingen – per sector)
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Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), Eurostat.

Ondernemingen die moeilijk in te vullen
vacatures voor ICT-specialisten hebben
FOD Economie - Barometer - E-skills

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

59 %

van de ondernemingen in de ICT-sector in België heeft
in 2012 geprobeerd om ICT-personeel te rekruteren of
heeft ook effectief ICT-personeel in dienst genomen. Er zijn echter
grote verschillen vast te stellen naargelang de sector, zo heeft slechts
3 % van de ondernemingen in de bouwsector geprobeerd om het afgelopen jaar ICT-personeel aan te werven of effectief aangeworven.
In alle sectoren samen heeft slechts 11 % van de ondernemingen het
afgelopen jaar ICT-personeel gerekruteerd of proberen te rekruteren.

Tabel 6.3. ICT-opleidingen in ondernemingen (% ondernemingen)

van alle ondernemingen verklaart moeilijk in te vullen vacatures voor ICT-specialisten te hebben. In de ICT-sector
loopt dit echter op tot 30 % van de ondernemingen.

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie; Eurostat.

5%

ICT-opleidingen
Iets meer dan 1 op 4 bedrijven (28 %) organiseert ICT-opleidingen
voor hun medewerkers. Van de ICT-specialisten krijgt echter maar
13 % de kans om zijn ICT-vaardigheden bij te scholen en te verbeteren. Deze trend is terug te vinden in zowel de kleine, de middelgrote
als de grote ondernemingen. Het verschil tussen het aantal ICT-specialisten en de overige medewerkers die een ICT-opleiding volgen is
het kleinst bij de grote ondernemingen.

BE
Ondernemingen die opleidingen georganiseerd hebben
voor hun ICT-specialisten om hun ICT-vaardigheden verder 13 %
te ontwikkelen
Ondernemingen die opleidingen georganiseerd hebben voor
andere medewerkers om hun ICT-vaardigheden verder te 28 %
ontwikkelen

EU27

9%
17 %

Grafiek 6.3. ICT-opleidingen in ondernemingen (% ondernemingen – naargelang
grootte)
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Ondernemingen die opleidingen georganiseerd hebben voor
andere medewerkers om hun ICT-vaardigheden verder te
ontwikkelen

Bron: ICT-enquête ondernemingen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie; Eurostat.
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Telecommunicatie
en infrastructuur
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De cijfers waarbij de bronvermelding “Bron: Benchmarking: België en buurlanden (tarieven uit de periode 8–28 augustus 2012), BIPT” staat, zijn afkomstig uit het rapport “Vergelijkende studie prijsniveau telecomproducten in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk [Tarieven uit de periode 8–28 augustus 2012]”. Deze studie werd
gerealiseerd door het BIPT op vraag van de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumentenzaken en de Noordzee. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn btw inbegrepen. Het verschil in koopkracht tussen de verschillende
landen is eveneens mee in rekening genomen. Voor het deel dat de koopkracht omvat, is
België als norm genomen.
De cijfers waarbij de bronvermelding “Bron: Enquête BIPT (Rapport 2012), UCL – SMCS”
staat, zijn afkomstig uit het rapport “Enquête over de perceptie van de Belgische elektronische communicatiemarkt vanuit het standpunt van de gebruikers”. Het rapport is gerealiseerd door het UCL op vraag van het BIPT. De gegevens werden verzameld tussen eind
maart en midden juni 2012.

Uitrusting, telecommunicatiediensten
De meest voorkomende uitrusting en diensten bij de Belgen zijn de gsm (94 %), televisie
(92 %) en vast internet thuis (86 %).
Volgens de auteurs van dit verslag zijn de cijfers over het gebruik van mobiel internet op
een tablet of laptop uitzonderlijk hoog, wat hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan het feit dat
er verwarring bestaat tussen het onlinesurfen via een wifi-netwerk en het onlinesurfen via
3G en aanverwanten. Enkel deze laatste systemen waren het onderwerp van deze vraag.
Het is echter waarschijnlijk dat deze cijfers ook het wifi-gebruik thuis omvatten.
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Grafiek 7.1. Privéuitrusting of telecommunicatiediensten die buiten de werkuren worden gebruikt (% respondenten)
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Tabel 7.1. Gebruikt van informatie- en communicatietechnologieën door particulieren
(% huishoudens, % individuen, % internetgebruikers)

Televisie

Internet thuis

Vaste
telefonie

Mobiel internet Telefonie via Mobiel internet
op een gsm of
internet /
op een laptop
smartphone
computer /
of tablet
Voice over IP

Gedeelde
wifinetwerken

Bron: Enquête BIPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.

De volgende tabel bevat een deel van de resultaten van de ICT-enquête
die door de AD Statistiek en Economische informatie werd uitgevoerd
bij de huishoudens en individuen gedurende het eerste trimester van
2012.

Individuen

Internetgebruikers (a)

91 %

Beschikbaarheid van internet in het huishouden

78 %

Gsm met GPRS, UMTS of
3G of een smartphone met
internetverbinding in het
huishouden

33 %

Tablet met internetverbinding in het huishouden

14 %

53

Tablet waarmee elders dan
thuis en niet op het werk op
het internet gegaan werd

12 %

Telefoneren over het internet via bv. Skype of VoIP

27 %

(a) Individuen die internet gebruikt hebben gedurende de laatste twaalf maanden.
Bron: ICT-enquête Huishoudens en individuen (2012), FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie.
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Telecommunicatie
en infrastructuur
Mobiele communicatie (België, buurlanden)

68 %

van de Belgen heeft een mobiel telefoonabonnement (postpaid), terwijl 32 %
over een voorafbetaalde formule beschikt (prepaid). 82 % van het totaal aantal
belminuten is afkomstig van de mobiele telefoonabonnementen, en de overige 18 % is toe te
schrijven aan de vooraf betaalde telefoonkaarten.
Bron: Enquête BIPT (Rapport 2012), UCL – SMCS + Benchmarking België en buurlanden (tarieven verzameld tussen 8 en 28
augustus 2012), BIPT.

Tarieven prepaid

54

De maandelijkse kostprijs voor mobiele prepaid abonnementen situeert zich, in vergelijking met onze buurlanden, lichtjes onder het gemiddelde.
35 €

30 €

35 €
Grafiek 7.2. Maandelijkse kostprijs prepaid formules, per profiel
(gewogen gemiddelde per mand, in euro PPP)
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NB. Het “Gemiddelde (BE, DE, FR, NL, UK)” is het rekenkundige, niet-gewogen, gemiddelde van de maandelijkse kostprijs (zoals vermeld
in de grafiek) voor de landen: België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De volledige omschrijving van het profiel en de berekening van de “gewogen gemiddeldes per land”, op basis van de tarieven in de periode 8-28 augustus zijn terug te vinden in het rapport
dat hieronder vermeld wordt (bron). Deze opmerking is van toepassing op alle gelijkaardige grafieken die opgenomen zijn in dit hoofdstuk.
Bron: Benchmarking België en buurlanden (tarieven verzameld tussen 8 en 28 augustus 2012), BIPT.
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Tarieven postpaid (belminuten, sms)
Voor een profiel met gelijkaardige diensten, zijn de mobiele telefoonabonnementen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland minder
duur dan in België.
Grafiek 7.3. Maandelijkse kostprijs mobiele telefonie postpaid (zonder data), per profiel (gewogen gemiddelde per mand, EUR PPP)
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Bron: Benchmarking België en buurlanden (tarieven verzameld tussen 8 en 28 augustus 2012), BIPT.
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Tarieven postpaid (belminuten, sms, met data)
De postpaidtarieven met een datavolume maken het mogelijk om toegang tot internet te verkrijgen, en zijn dan ook voornamelijk gericht op
smartphonegebruikers. Voor een gelijkaardige formule zijn de tarieven in België lager dan in Duitsland, maar de Belgische tarieven zijn nog
steeds hoger dan deze in onze andere drie buurlanden.
40 €
40 € 7.4. Maandelijkse kostprijs postpaid tarieven (met data), per profiel (gewogen gemiddelde per land, EUR PPP)
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Gemiddeld verbruik
(120 belminuten) (100 sms, 50 MB)

Gemiddelde (BE, DE, FR,
NL, UK) 22,51 €
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Intensief gebruik
(300 belminuten) (onbeperkt sms’en, 1 GB)
Gemiddelde (BE, DE, FR,
NL, UK) 48,29 €
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Bron: Benchmarking België en buurlanden (tarieven verzameld tussen 8 en 28 augustus 2012), BIPT.

0€
Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

Nederland

België

De absolute prijsverschillen tussen België en Frankrijk en Nederland vallen het meest op in het profiel van intensief gebruik.

Duitsland

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

Vaste telefonie
Tarieven vaste telefonie (laag en gemiddeld verbruik)
Voor een laag en gemiddeld vaste telefonie gebruik betaalt de consument in België minder in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. België
positioneert zich op de derde plaats, net voor Duitsland.
Grafiek 7.5. Maandelijkse kostprijs vaste telefonie, gebruikersprofielen laag een gemiddeld verbruik (gewogen gemiddelde per land, EUR PPP)
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Gemiddelde (BE, DE, FR,
NL, UK) 31,01 €
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Bron: Benchmarking België en buurlanden (tarieven verzameld tussen 8 en 28 augustus 2012), BIPT.
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Tarieven vaste telefonie (veel oproepen)
Indien men vaak belt via de vaste telefoonlijn, zal de factuur in België en het Verenigd Koninkrijk ongeveer gelijk zijn, en in ieder geval
lager dan in de andere drie buurlanden.
Grafiek 7.6. Maandelijkse kostprijs voor vaste telefonie, profiel van intensieve gebruiker (gewogen gemiddelde per mand, EUR PPP)
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Bron: Benchmarking België en buurlanden (tarieven verzameld tussen 8 en 28 augustus 2012), BIPT.
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Aanbiedingen met internet, telefonie en televisie
Tarieven “Triple Play” (internet, telefonie, televisie) in België en onze buurlanden (augustus 2012)
In het algemeen kunnen we stellen, dat een Belgische consument voor een vergelijkbare “Triple Play” aanbieding in Frankrijk minder betaalt dan
in België. Het prijsniveau in Nederland is vergelijkbaar met het Belgische. In Duitsland worden er enkel “Triple Play” aanbiedingen aangeboden
met een lage internetsnelheid.
Grafiek 7.7. Maandelijkse kostprijs voor een “Triple Play” aanbieding (internet, vaste telefonie, basisaanbod televisie), profielen per stijgende downloadsnelheid (Mbps) (tarieven
voor België + goedkoopste en duurste aanbod van de vijf landen, EUR PPP)
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NB. In tegenstelling tot de gevolgde procedure door het BIPT in het kader van de analyse van de vaste en mobiele telefonieprijzen, is er geen gewogen gemiddelde per land gemaakt.
Bron: Benchmarking België en buurlanden (tarieven verzameld tussen 8 en 28 augustus 2012), BIPT.
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Max (BE, DE, FR, NL, UK)
75,28 €

Telenet

Tarieven (internet / telefonie / televisie) in België en de Europese Unie (februari 2012)
Op één uitzondering na, zijn de mediaanaanbiedingen van België, gedurende de eerste 15 dagen van februari 2012, hoger dan deze van de EU27.
Tabel 7.2. Maandelijkse tarieven mandje “Internet / telefonie / televisie”, prijzen 1-15.02.2012, België en de EU27 (totale kostprijs per maand, EUR PPP)

Goedkoopste Belgisch
aanbod

Mediaan Belgische
aanbiedingen

Mediaan
EU 27

22,93 €
40,33 €

33,52 €
47,83 €

34,16 €
37,11 €

34,86 €

53,51 €

42,62 €

55,88 €
64,40 €

61,39 €
76,27 €

52,14 €
56,96 €

Internet
12 Mbps tot 30 Mbps (10 GB of onbeperkt)
Meer dan 30 Mbps (30 GB of onbeperkt)
Internet + telefonie
12 Mbps tot 30 Mbps (10 GB of onbeperkt)

60

Internet + telefonie + tv
12 Mbps tot 30Mbps (10 GB of onbeperkt)
Meer dan 30 Mbps (30 GB of onbeperkt)

Bron: Broadband Internet Access Cost (BIAC, September 2012), VAN DIJK – MANAGEMENT CONSULTANTS.

Als hij een abonnement voor internet onderschrijft, betaalt de Belgische consument maandelijks enkele centiemen meer dan het Europese gemiddelde (EU27) voor een breedbandverbinding met een gemiddelde snelheid (tussen 12 Mbps en 30 Mbps), terwijl hij elke maand 10 euro extra
moet betalen als hij kiest voor een snelle breedbandverbinding (> 30 Mbps).
Het verschil in prijs is toegenomen in het nadeel van de Belgische consument bij het kiezen van een gezamenlijke formule (double play of triple
play). Het verschil is het hoogst voor de “triple play” (internet, telefoon, televisie) aanbieding met inbegrip van een snelle breedbandverbinding
(> 30 Mbps). In dit geval moet de Belgische consument betaalt elke maand ongeveer 19 euro meer dan de gemiddelde Europeaan (EU27).
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De markt van de elektronische communicatie, vanuit het standpunt van de
gebruikers (België)
Criteria bij het selecteren van een operator

70 %

van de Belgen kiest een operator op basis van de verschillende economische factoren (prijs of aantrekkelijkheid van een pakketaanbieding), terwijl nauwelijks 42 % van de klanten de aanbiedingen van de verschillende operatoren onderling vergelijkt alvorens een
contract af te sluiten. In dit verband zijn het de 25-34 jarigen die het vaakst aanbiedingen vergelijken.
Grafiek 7.8. Welke waren de criteria die uw keuze bepaald hebben, toen u de laatste keer van operator bent veranderd? (meerdere antwoorden mogelijk, keuze van de respondenten in %)
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Bron: Enquête BIPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.
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Tevredenheidsgraad over de diensten en tarieven
De tevredenheidsgraad is gemiddeld 6,2/10 voor de telecommunicatiediensten en 4,7/10 voor de gehanteerde tarieven. Het grootste aantal ontevreden klanten vindt men terug bij de 25-34 jarigen. Algemeen gezien, neemt de tevredenheid toe naarmate men ouder wordt.
Bron : Enquête BIPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.

Match tussen het profiel en het goedkoopste aanbod op de markt

55 %

van de consumenten vermoeden dat ze niet over het goedkoopste aanbod op de markt beschikken. In ieder geval maskeren de geaggregeerde resultaten de onderlinge verschillen tussen de operatoren. Zo ontving een bepaalde operator 48 % positieve tot heel
positieve beoordelingen, terwijl dit gemiddeld maar 34 % was voor de andere operatoren.
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Grafiek 7.9. Denkt u, in functie van uw gebruikersprofiel, over het goedkoopste aanbod op de markt te genieten? (keuze tussen verschillende operatoren, keuze van de responden45%
ten in %)
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Bron: Enquête BIPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.
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Consultatie van sites waarop men prijzen kan
vergelijken

50 %

van de consumenten consulteert nooit websites waarop
men de prijzen en diensten van de verschillende operatoren kan vergelijken, terwijl slechts 5 % dit regelmatig doet. Wat de
tariefsimulator van het BIPT betreft (http://www.bestetarief.be/), stelt
men vast dat deze amper gekend is en bijna niet gebruikt wordt.

Van de 43 % van de klanten die
minstens één probleem ondervonden
gedurende de laatste drie jaar, had
meer dan de helft (53 %) betrekking
op het wegvallen van het netwerk.

Bron: Enquête BIPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.

Problemen met de operator (tijdens de laatste
drie jaren)

57 %

Bron: Enquête BIPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.

Verandering van operator (tijdens de laatste
drie jaar)

van de Belgen heeft geen problemen gehad met hun
operator gedurende de afgelopen drie jaar. Hieronder
zijn enkele elementen opgenomen over de 43 % van de klanten die
problemen ondervonden hebben:
• De jongvolwassenen (50 % van de klanten tussen 15 en 34 jaar)
hebben duidelijk veel meer problemen ondervonden dan de oudere mensen (30 % van de klanten tussen 65 en 74 jaar).
• De voornaamste diensten waarbij men problemen ondervond,
zijn telefonie via internet (55 %), mobiel internet op gsm of
smartphone (54 %) en gedeelde wifi-netwerken (53 %).
• Onder de problemen met de operatoren, is het meest voorkomende
probleem het “wegvallen van de verbinding” (53 %). Gevolg door abnormaal hoge facturen (27 %), een belofte die niet nagekomen wordt
(22 %), en een vertraging bij het leveren van een dienst (18 %).
• 80 % van de klanten, die problemen ondervonden, heeft stappen
ondernomen om de problemen op te lossen, zeker voor wat het
niet nakomen van de beloftes betreft (93 %) en indien er een
abnormaal hoge factuur was (87 %).

73 %
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Bron: Enquête BIPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.

van de consumenten is de afgelopen drie jaar niet van
operator veranderd. De belangrijkste redenen die aangehaald worden om niet van operator te veranderen zijn de tevredenheid (44 %), het ontbreken van (voldoende) advies om te veranderen
(29 %) en, eerder verwonderlijk, niet willen veranderen omwille van
het behoud van het telefoonnummer (21 %). Deze laatste motivatie
is een beetje achterhaald, aangezien het nummerbehoud al enkele
jaren gewaarborgd is.
Hieronder enkele elementen over de overige 27 % van de consumenten die wel degelijk veranderd zijn van operator:
• De jongvolwassenen (15-24 jaar, 38 %; 24-35 jaar, 34 %) hebben
sneller de neiging om van operator te veranderen dan de oudere
mensen (65-74 jaar, 16 %, meer dan 65 jaar, 18 %).
• De diensten die mensen aanzetten om te veranderen zijn: gedeelde wifi-netwerken (40 %), mobiel internet (39 %) en telefonie via internet (36 %).
• De consumenten veranderen voornamelijk van operator omwille van acties bij een andere operator (64 %); De reden “kwaliteit
/ slechte prestaties” volgt pas heel wat later (19 %).
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Telecommunicatie
en infrastructuur
Europese doelstellingen
De “Digital Agenda for Europe” (DAE) heeft een aantal doelstellingen vastgelegd op het
gebied van breedbandinternet:
•

Basisbreedband voor iedereen tegen 2013: 100 % basisbreedbanddekking voor de
burgers van de EU.
[Vertreksituatie: 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.]

•

breedband tegen 2020: dan moet 50 % van de Europese huishoudens over een
verbinding met een snelheid van meer dan 100 Mbps beschikken.
[Geen vertreksituatie]
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Bron: Een Digitale Agenda voor Europa, COM(2010) 245 final/2.
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Vast breedbandinternet (België, EU27)
Penetratiegraad
In juli 2012 bedroeg de penetratiegraad voor breedbandinternet in België 32,6 lijnen per 100 inwoners (terwijl een maximale dekking neerkomt
op 40 lijnen per 100 inwoners). Het Europese gemiddelde bedraagt 28,2 lijnen per 100 inwoners. Nederland neemt met 39,3 lijnen per 100
inwoners de eerste plaats in in Europa (EU27).
Grafiek 7.10. Penetratiegraad van breedbandinternet in juli 2012, EU-landen (aantal vaste breedbandlijnen per 100 inwoners)
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Bron: Broadband lines in the EU (situation at 1 July 2012), Communications Committee (COCOM).
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Dekking, soort verbindingen
De dekkingsgraad van basisbreedbandinternet bedraagt 100 % van de Belgische bevolking (situatie eind 2011).
In België is het aantal DSL-lijnen in verhouding tot de kabel 51,6 % terwijl het Europese gemiddelde 74,7 % DSL-lijnen bedraagt (situatie
op 1 juli 2012).
Bron: Broadband lines in the EU (situation at 1 July 2012), Communications Committee (COCOM).

Snelheden
In juli 2012 had 53,7 % van de vaste breedbandinternetverbindingen een snelheid van meer dan 30 Mbps (+21,5 % ten opzichte van januari 2012).
Op Europees niveau, situeert België zich aan de top, samen met landen zoals Roemenië (46,5 %) en Litouwen (45 %). De gemiddelde Europese
dekkingsgraad van breedbandinternet situeert zich rond 12,1 %.
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Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat de DAE stelt dat er tegen 2020 een totale dekking moet zijn van minstens 30 Mbps.
Tabel 7.3. Herverdeling van het aantal breedbandlijnen per snelheid in juli 2012, België en EU27 (%)

Minstens 144 Kbps
tot 30 Mbps

Minstens 30 Mbps
tot 100 Mbps

100 Mbps
en meer

BE

46,3 %

43,4 %

10,3 %

EU27

87,9 %

9,6 %

2,5 %

Land

Bron: Broadband lines in the EU (situation at 1 July 2012), Communications Committee (COCOM).

In België zijn 53,7 % van de lijnen voor vast breedbandinternet compatibel met “Next Generation Access” (FTTH, FTTB, VDSL, Cable Docsis 3.0, …)
terwijl het Europese gemiddelde zo’n 12,1 % bedraagt. Het gaat hier eveneens om een initiatief van de DAE dat stelt dat de helft van de abonnementen in Europa een snelheid van minstens 100 Mbps moet bieden tegen 2020. In België heeft momenteel reeds 10,3 % van de breedbandinternetverbindingen reeds een snelheid van meer dan 100 Mbps (+2,7 % ten opzichte van januari 2012).
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Mobiel breedbandinternet
In juli 2012 maakte 25,9 % van de Belgische bevolking gebruik van mobiel internet (+7 % ten opzichte van januari 2012). Het Europese gemiddelde bedraagt echter 47,8 % gebruikers. Dit duidt er op dat ons land op het vlak van mobiel internet een belangrijke achterstand heeft ten opzichte
van onze buurlanden.
Grafiek 7.11. Penetratiegraad mobiel breedbandinternet – alle actieve gebruikers – in juli 2012, EU-landen (aantal lijnen per 100 inwoners)
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Bron: Broadband lines in the EU (situation at 1 July 2012), Communications Committee (COCOM).
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ICT-sector
Aantal ondernemingen en omzet in de ICT-sector
De definitie van de ICT-sector (Informatie- en Communicatietechnologie) is achteraan dit
hoofdstuk opgenomen.

Aantal ondernemingen
Over de periode 2009-2012 is het totaal aantal ondernemingen in de ICT-sector gestegen
met 13,3 % (+4.117 ondernemingen).
Tabel 8.1. Aantal ondernemingen in de ICT-sector
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Sector

NACE

2009

2010

2011

2012

26

567

579

572

560

Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur

46.5

1.691

1.734

1.791

1.807

Uitgeverijen van software

58.2
61

567
5.449

573
5.843

590
5.969

580
5.945

62

19.972

20.753

21.857

22.685

Gegevensverwerking, webhosting en
aanverwante activiteiten; webportalen

63.1

1.773

2.101

2.355

2.496

Reparatie van computers en communicatieapparatuur

95.1

902

908

951

965

30.921

32.491

34.085

35.038

Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische
producten

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

TOTAAL ICT
NB: De cijfers in bovenstaande tabel zijn voorlopige cijfers.

Bron: Btw-plichtige ondernemingen (2009-2012), FOD Economie - AD Statistiek en Economische Informatie.
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Het totaal aantal ondernemingen
in de ICT-sector is tussen 2009
en 2012 met 13,3 % gestegen.

De grootste stijging (+2.713 ondernemingen), goed voor meer dan
65 % van de nieuwe ondernemingen in de ICT-sector, tekenen we
op in de sector “Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten”. Procentueel gezien, kende de sector “Gegevensverwerking,
webhosting en aanverwante activiteiten; web- portalen” (+40,8 %) de
sterkste stijging.
De enige sector die over de gehele periode genomen een daling kende
is de sector “Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten” (-1,2 %).
Tabel 8.2. Omzet van de ICT-sector (in miljoen euro)

Omzet
Tussen 2009 en 2012 is de omzet van de sector gestegen met 0,9 %. In
2012 was de ICT-sector goed voor 3,4 % van het totale omzet van de
Belgische ondernemingen.

Sector
Vervaardigen van informaticaproducten en van elektronische en optische
producten

NACE

2009

2010

2011

2012

26

5.126

5.384

5.310

5.044

46.5
58.2

9.564
53

10.431
60

9.679
84

8.648
101

Telecommunicatie

61

13.198

13.167

12.670

12.912

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

62

9.409

9.885

10.553

10.877

63.1
95.1

609
498

571
419

660
461

791
419

TOTAAL ICT

38.456

39.918

39.417

38.793

TOTAAL BE

923.767
4,2%

1.039.525
3,8%

1.147.501
3,4%

1.153.537
3,4%

Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur
Uitgeverijen van software

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
Reparatie van computers en communicatieapparatuur

Deel van de sector in %
Bron: Btw-aangiften (2009-2012), FOD Economie - AD Statistiek en Economische Informatie.
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De grootste daling vinden we terug in de sector voor de reparatie van
computers en communicatieapparatuur (-16 %). De sector uitgeverijen van software kende daarentegen een heel sterke stijging van maar
liefst 92,3 %.

Uitvoer en invoer van ICT-goederen

In 2012 werden er 233 octrooien in verband met ICT door Belgische
ondernemingen neergelegd. Dit is een daling met 13,1 % ten opzichte
van het jaar voordien. Op langere termijn bekeken (2009-2012), blijkt
het aantal octrooien dat jaarlijks wordt neergelegd echter vrij stabiel
te blijven.
Het aantal ICT-octrooien dat binnen Europa wordt neergelegd is het afgelopen jaar echter gestegen (+3,6 %). Het aandeel van de ICT-octrooien door Belgische ondernemingen, ten opzichte van het totaal aantal
ICT-octrooien in Europa, is van 0,7 % in 2011 tot 0,6 % gedaald in 2012.
Grafiek 8.1. ICT-octrooien (Europese octrooien en octrooien door Belgische ondernemingen)
BE

De import van ICT-goederen is gedurende de laatste vier jaar met
40,4 % gestegen, terwijl de export zelfs steeg met 44,6 % steeg ten
opzichte van 2009.

EU
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39.334
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Tabel 8.3. Uitvoer en invoer van ICT-goederen (in miljoen euro)

2009
Import van ICT-goederen
Handelsbalans voor ICTgoederen

2011

2012

6.620 7.140
9.760 10.360
-3.140 -3.220

7.420
11.330
-3.910

9.570
13.700
-4.130

Bron: Instituut voor de Nationale Rekeningen (2009-2012), berekeningen: Nationale Bank van
België.

35.000
200
30.000

150

25.000
268
232

248

233

20.000

Europese patenten

Export van ICT-goederen

2010

Patenten door Belgische ondernemingen
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De Belgische invoer van ICT-goederen (computers en randapparatuur,
elektrische consumentenuitrusting, onderdelen en diverse ICT-goederen en communicatie uitrusting) is opvallend groter dan de Belgische uitvoer van ICT-goederen. Het handelstekort voor ICT-goederen
steeg in 2012 dan ook verder tot zo’n 4,1 miljard euro. Dit is opmerkelijk omdat de handelsbalans van de totale Belgische in- en uitvoer
uitkomt op een handelsoverschot van zo’n 7,2 miljard euro.

ICT-octrooien

100
15.000

10.000
50
5.000

0

0
2009

2010

2011

2012

Bron: FOD Economie - AD Regulering en Organisatie van de Markt.

In 2012 waren de octrooien voor meettechnieken (34 %) en informatica (26 %) samen goed voor 60 % van de Belgische ICT-octrooien

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

Grafiek 8.2. Verdeling ICT-octrooien (in % van het totaal aantal ICT-octrooien neergelegd door Belgische ondernemingen, in 2012)
Radionavigatie
5%

Audiovisuele technieken
3%

Halfgeleiders
18%

Meettechnieken
34%

46.5
58.2
61
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Groothandel in informatica- en communicatieapparatuur
Uitgeverijen van software
Telecommunicatie
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s,
computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten)
63.1 Gegevensverwerking, webhosting
95.1 Reparatie van computers en communicatieapparatuur en

aanverwante activiteiten; webportalen

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

Telecommunicatie
14%
Informatica
26%

Bron: FOD Economie - AD Regulering en Organisatie van de Markt.

Definitie van de ICT-sector (a)
26.1
26.2
26.3
26.4
26.8

Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten
Vervaardiging van computers en randapparatuur
Vervaardiging van communicatieapparatuur
Vervaardiging van consumentenelektronicac
Vervaardiging van magnetische en optische media

(a)
(b)

OECD Guide to measuring the information society, 2011, p 58-59, 149-159.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cahe/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-015/FR/KS-RA-07-015-FR.PDF.
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1. Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en
optische producten (26)
2. Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur (46.5)
3. Uitgeverijen van software (58.2)
4. Telecommunicatie (61)
5. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s,
computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten (62)
6. Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
webportalen (63.1)
7. Reparatie van computers en communicatieapparatuur (95.1)
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Internationale vergelijking
Evolutie van de wereldwijde
informatiemaatschappij
Penetratiegraad van mobiele telefonie
72

Volgens de prognoses van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), zullen er binnenkort
meer abonnementen voor mobiele telefonie zijn, dan dat er mensen op deze planeet aanwezig zijn.
Het cijfer zal naar verwachting stijgen tot iets boven de drempel van zeven miljard tegen het begin
van 2014. Azië, waar meer dan de helft van de mobiele telefoonabonnementen terug te vinden is,
blijft de belangrijkste groeimotor van de markt.

Eind 2013 zal de mobiele
penetratiegraad wereldwijd 96 %
bedragen. In de ontwikkelde landen
zal dit 128 % zijn en in de
ontwikkelingslanden 89 %.
FOD Economie - Barometer - Internationale vergelijking
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Grafiek 9.1. Penetratiegraad van mobiele telefonie in de wereld, 2001-2013 (aantal abonnementen voor mobiele telefonie per 100 inwoners)
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Bron: The World in 2013: ICT Facts and Figures, ITU.
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Penetratiegraad breedbandinternet
De abonnementen voor breedbandinternet kennen over heel de wereld een sterke stijging. De penetratiegraad (aantal abonnementen per 100 inwoners)
zal tegen eind 2013 in een verhouding van 1 tot 3 staan tussen vast internet (10 %) en mobiel internet (30 %).
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Eind 2013 zal de penetratiegraad van breedbandinternet
zich wereldwijd rond 10 % situeren. Terwijl de
penetratiegraad voor mobiel breedbandinternet
wereldwijd 30 %, in de ontwikkelde landen 75 % en in
de ontwikkelingslanden 20 % zal zijn.
Tabel 9.1. Penetratiegraad internet, abonnement voor vast breedbandinternet, actieve abonnementen mobiel breedbandinternet, 2012-2013 (abonnementen per 100 inwoners)

Breedbandinternet

Vast internet

Mobiel internet

2011

2012 (*)

2013 (*)

2011

2012 (*)

2013 (*)

Wereld

8%

9%

10 %

17 %

22 %

30 %

Ontwikkelingslanden

5%

5%

6%

8%

13 %

20 %

25 %

26 %

27 %

55 %

63 %

75 %

Ontwikkelde landen
(*) Schatting.
Bron: The World in 2013: ICT Facts and Figures, ITU.
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Internetgebruik

Grafiek 9.2. Penetratiegraad van internet in de huishoudens, wereldwijd, 2002-2013
(% huishoudens)
Wereld

Volgens schattingen van de ITU, zullen eind 2013 2,7 miljard mensen,
dit is 39 % van de wereldbevolking, gebruik maken van het internet.
In ontwikkelingslanden heeft echter een te klein deel van de bevolking
toegang tot internet. Tegen 2013 moet echter 31 % van deze mensen
toegang hebben tot het internet, net als 77 % van de bevolking in de
ontwikkelde landen.
In het totaal aantal internetgebruikers vinden we wereldwijd 1,3 miljard vrouwen en 1,5 miljard mannen terug. Deze cijfers vertegenwoordigen 37 % van de vrouwelijke bevolking en 41 % van de mannelijke bevolking. Het verschil tussen de seksen is meer uitgesproken in
de ontwikkelingslanden (16 %) dan in de ontwikkelde landen (2 %)..
De penetratiegraad van internet in de huishoudens blijft stijgen. Volgens de voorspellingen van de ITU zal 41 % van de wereldwijde huishoudens verbonden zijn met het internet tegen eind 2013.
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Bron: The World in 2013: ICT Facts and Figures, ITU.

Voornamelijk in Afrika is de toegang tot het internet bij de huishoudens de laatste vier jaren sterk gestegen. Er was over deze periode
een groei van 27 %. Ondanks de algemene groei, bevinden 90 % van
de 1,1 miljard huishoudens zonder internet, zich in de ontwikkelingslanden.
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Internettarieven voor breedband in geïndustrialiseerde landen
In februari 2012 waren de voorgestelde Belgische tarieven voor een breedband internetverbinding (12 tot 30 Mbps) competitief in vergelijking met
andere geïndustrialiseerde landen in de wereld.
Voor snel breedband (meer dan 30 Mbps) waren de tarieven goedkoper in ons land dan de tarieven in Noord-Amerika (met uitzondering van de
staat Colorado in de Verenigde Staten van Amerika), maar onze tarieven waren hoger dan de tarieven van bepaalde andere geografische regio’s,
voornamelijk Korea en Japan, twee landen waar de optische vezel veelvuldig aanwezig is.
Tabel 9.2. Maandelijks tarief mand “breedbandinternet” (12-30 Mbps, meer dan 30 Mbps), prijzen 1-15.02.2012, België de EU en enkele geïndustrialiseerde landen (totale kost van
de mand, EUR PPP)

12 Mbps tot 30 Mbps (10 GB of onbeperkt)

76

België

Sneller dan 30 Mbps (30 GB of onbeperkt)

Goedkoopste aanbieding

Mediaan aanbod of waarde

Goedkoopste aanbieding

Mediaan aanbod of waarde

22,93 €

33,52 €

40,33 €

47,83 €

34,16 €

EU 27

37,11 €

Canada

30,19 €

40,63 €

45,42 €

66,05 €

Korea

--

--

18,31 €

25,60 €

Japan

32,93 €

--

19,66 €

31,82 €

US - Colorado

25, 31 €

37,02 €

25,31 €

36,54 €

Us - CaliforniË

31,15 €

39,67 €

58,81 €

71,31 €

US - New York

30,82 €

39,81 €

57,09 €

74,01 €

Bron: Broadband Internet Access Cost (BIAC, September 2012), VAN DIJK – MANAGEMENT CONSULTANTS.
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Snel internet in de OESO-zone
Vast internet
In juli 2012 telde de OESO-zone 321 miljoen abonnementen voor breedbandinternet, wat
overeenkomt met een penetratiegraad van 26 abonnees per 100 inwoners.
België telde 32,7 abonnees per 100 inwoners voor breedbandinternet, waardoor ons
land de 10de plaats binnen de 34 OESO-landen inneemt. België heeft dus twee plaatsten gewonnen in het klassement ten opzicht van december 2011.
Grafiek 9.3. Penetratiegraad van breedbandinternet, top 20 van OESO-landen, juli 2012 (aantal abonnementen 45%
per 100 inwoners)
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Bron: OESO.
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Binnen de OESO-zone neemt het aandeel van de abonnementen waarbij er gebruik gemaakt wordt van DSL-technologie beetje bij beetje af ten
gunste van de kabel en de optische vezel: de aandelen van optische vezel, kabel en DSL zijn respectievelijk 3,7 %, 7,9 % en 54,7 % van het totaal
aantal abonnementen.
Tabel 9.3. Penetratiegraad vast breedbandinternet, per technologie (optische vezel/netwerk, kabel, DSL, andere), selectie van de top 20 binnen de OESO landen, juli 2012 (aantal
abonnementen per 100 inwoners)

DSL

78

Kabel

Fiber/LAN

Andere

Totaal

Nederland

20,1 %

17,5 %

1,8 %

--

39,4 %

Korea

4,6 %

10,0 %

21,6 %

--

36,2 %

Franrijk

33,0 %

2,2 %

0,4 %

--

35,5 %

Duitsland

28,7 %

4,8 %

0,2 %

0,09 %

33,8 %

België

16,9 %
15,6 %
28,3 %
13,5 %
10,0 %
4,9 %
14,3 %

15,7 %
6,3 %
3,1 %
17,9 %
16,1 %
4,6 %
7,9 %

0,03 %
10,3 %
0,6 %
0,5 %
2,0 %
17,7 %
3,7 %

0,01 %
0,14 %
0,12 %
0,02 %
0,26 %
-0,16 %

32,7 %
32,3 %
32,1 %
31,9 %
28,4 %
27,3 %
26,0 %

Zweden
Luxemburg
Canada
Verenigde Staten
Japan
OESO
Bron: OESO.

De verschillende technologieën worden niet in elk OESO-land even vaak gebruik. DSL-technologie is in elk land aanwezig, maar is tevens dominant in sommige landen (Frankrijk, Duitsland, Luxemburg). De kabel is alomtegenwoordig in Noord-Amerika, Nederland en België. Optische vezel
is de dominante technologie in Japan en Korea, en begint zich ook verder te ontwikkelen in Zweden. In België worden er echter nog bijna geen
abonnementen aangeboden waarbij er gebruikt gemaakt wordt van deze technologie. Het aandeel in het totaal aantal abonnementen waarbij er
gebruik gemaakt wordt van optische vezel (FTTH, FTTB) bedraagt in Japan 65 % terwijl dit in België slechts 0,09 % bedraagt.
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Mobiel internet
Alle landen van de OESO samen telden in juli 2012 zo’n 700 miljoen abonnementen voor mobiel breedbandinternet. Mobiele breedband kende de
laatste twaalf maanden een groei van 18 %, onder impuls van de vraag die volgt uit het toenemende gebruik van tablets en smartphones.
De penetratiegraad van mobiel breedbandinternet in de OESO-zone bedraagt 56,6 abonnees per 100 inwoners. Korea en Zweden bezetten de
eerste twee plaatsen en hebben beiden meer abonnees voor mobiele breedband dan dat er inwoners zijn!
Hoewel België zich in de top 10 van de OESO-landen bevindt voor wat vast internet betreft, positioneert ons land zich helaas veel minder goed
voor wat mobiel internet betreft. Met een penetratiegraad van 25,9 abonnees per 100 inwoners, bezet België de 30ste plaats in het klassement.
Grafiek 9.4. Penetratiegraad mobiel breedbandinternet, OESO-landen, juli 2012 (aantal abonnementen per 100 inwoners)
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The Global Information Report 2013
Sinds enkele jaren publiceert het World Economic Forum (Economisch Wereldforum) een “Global Information Technology Report” (Globaal Informatietechnologierapport). In de twaalfde editie ervan wordt een rangschikking van 144 landen opgesteld aan de hand van een globale index die
gebaseerd is op 54 indicatoren, “Networked Readiness Index” genaamd.
Finland heeft de hoogste score gekregen (5,98), gevolgd door Singapore (5,96). De Noord-Europese landen en Nederland zijn goed gerangschikt,
aangezien zij op de eerste tien plaatsen terug te vinden zijn. Met de eervolle score van 5,10 bekleedt België de 24e plaats, dit is een lichte achteruitgang ten opzichte van het voorgaande jaar.

Uittreksel van het rapport over België

80

België – dat op de 24e plaats staat, twee plaatsen lager dan vorig jaar – blijft verder investeren in ICT. Op die manier wil ons land de economische
impact ervan (19e) verhogen dankzij een goed ontwikkelde ICT-infrastructuur (18e), een onderwijssysteem van wereldklasse (3e) en een klimaat
van innovatie en ondernemerschap (18e) dat zorgt voor een tamelijk hoog innovatievermogen in plaatselijke bedrijven (11e). Om het gebruik van
ICT te blijven stimuleren, moeten mobiele-telefoontarieven dalen (127e), aangezien dit het aantal mobiele telefoonabonnementen lijkt te beïnvloeden (50e) en vooral mobiele breedbandabonnementen (56e). Bovendien zou de overheid haar aanbod aan onlinediensten (39e) kunnen uitbreiden,
meer bepaald de faciliteiten om het gebruik van onlinediensten bij burgers (81e) te bevorderen, aangezien dit gebruik onder dat van het EU-gemiddelde blijft.
Bron: The Global Information Technology Report 2013, INSEAD in samenwerking met het “World Economic Forum”.
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Tabel 9.5: Selectie van indicatoren van de “Networked Readiness Index” (rangschikking van België op 144 landen, score van België )

Indicator

Plaats op
Scorer
144

Pijler 1 > Politiek en regelgevend klimaat

33
7

4,9
24

9

6,5

Overheidsopdrachten voor geavanceerde technologieën
Pijler 3 > Infrastructuur en digitale inhoud

25

4,1

Dekking mobiel netwerk, % van de bevolking

28
99,9
12 131,1
23 599,6
15
6,2

ICT-wetgeving
Softwarepiraterij, % geïnstalleerde software
Pijler 2 > Ondernemings- en innovatieklimaat
Beschikbaarheid van de nieuwste technologieën

Internationale bandbreedte, kb/s per gebruiker
Beveiligde internetservers/miljoen inwoners
Toegang tot digitale inhoud

Tarieven voor vast breedbandinternet, PPP $/
maand
Mededinging op het vlak van internet & telefonie,
0–2 (beste)
Pijler 5 > Vaardigheden
Kwaliteit van wiskunde- en wetenschapsonderwijssciences

Internetgebruik bij particulieren, %

Gezinnen / internettoegang, %
Breedbandinternetabonnementen/100 inwoners
Mobiele breedbandabonnementen/100 inwoners
Gebruik van virtuele sociale netwerken

23
21
9
56
19

78,9
76,5
33
19,4
6,2

21
37

5,8
5,1

69
39
63

4
0,65
4,5

Pijler 7 > Businessgebruik
Business-to-business internetgebruik
Business-to-consumer internetgebruik
Belang van ICT voor de overheid
Index online overheidsdiensten, 0–1 (beste)
Stimuleren van ICT door de overheid
Pijler 9 > Economische impact
Impact van ICT op nieuwe diensten en producten

31

5,1

31 22,13

ICT PCT-octrooien, -toepassingen/miljoen inwoners

18

23,2

Impact van ICT op nieuwe organisatorische modellen

30

4,8

Impact van ICT op de toegang tot basisdiensten

22

Internettoegang in scholen

28

ICT-gebruik & overheidsefficiëntie

50

E-deelname-index, 0–1 (beste)

81

5,4
5,7
4,5
0,13

1

2

Pijler 10 > Sociale impact

3

6,2

50 116,6
19
78

Bron: The Global Information Technology Report 2013, INSEAD in samenwerking met het “World Economic Forum”.

FOD Economie - Barometer - Internationale vergelijking

Score

0,58

127

Pijler 6 > Individueel gebruik
Mobiele telefoonabonnementen/100 inwoners

Gezinnen/ pc, %

Plaats op
144

Pijler 8 > Overheidsgebruik

Pijler 4 > Betaalbaarheid
Mobiele telefoontarieven, PPP $/min.

Indicator

81

Belangrijkste resultaten
Huishoudens en individuen

78 %

van de huishoudens die in België wonen beschikken thuis over een internetverbinding. Dit loopt al snel op tot 95 % voor de huishoudens met twee volwassenen met kinderen. De voornaamste redenen om thuis over een internetverbinding te
beschikken zijn om zich thuis te informeren, om elektronische berichten te versturen of te
chatten en het gebruik van onlinebanking.
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De computer blijft het apparaat bij uitstek om zich met het internet te verbinden, maar ook
andere apparaten worden meer en meer gebruikt. Vooral het gebruik van de mobiele telefoon (gsm of smartphone) en de tablet-pc’s kenden een sterke groei (+10 %) tijdens het
afgelopen jaar.
Ongeveer 2 op 10 huishoudens hebben thuis geen internetverbinding. Het gaat hier voornamelijk om geïsoleerde volwassenen zonder kinderen. Zij zien er het nut niet van in (43 %),
vinden het materiaal te duur (29 %) of geven toe dat ze niet over voldoende kennis beschikken om er gebruik van te maken (28 %).

91 %

van de individuen hebben tijdens de laatste drie maanden een mobiele telefoon of smartphone gebruikt, 82 % geeft aan een computer gebruikt te hebben en 81 % heeft het internet geraadpleegd. Het grootste deel van de gebruikers maakt
er heel regelmatig, dagelijks of bijna dagelijks, gebruik van. Mannen lezen en raadplegen
voornamelijk kranten of magazines online, terwijl vrouwen voornamelijk gezondheidsinformatie opzoeken.
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Terwijl in Europa 23 % van de bevolking nog nooit internet gebruikt
heeft, wordt de digitale kloof in België beperkt tot slechts 15 % van de
individuen. Er zijn echter grote verschillen vast te stellen naargelang de
generatie: minder dan 3 % van de 16-24 jarigen in ons land heeft nog
nooit het internet gebruikt, tegenover 51 % van de 65 tot 74 jarigen.

Ondernemingen

98 %

van onze ondernemingen gebruikt computers en 97 %
is verbonden met het internet. 36 % van de Belgische
ondernemingen gebruikt een internetverbinding van het type breedband (3G), ten opzichte van 49 % van de Europese bedrijven.
Een groot deel van de Belgische ondernemingen maakt gebruik van
snelle en ultrasnelle breedbandverbindingen: 34 % van hen heeft een
snelle breedbandverbinding (≥ 30 Mbps) en 12,3 % maakt gebruik van
ultrasnelle breedbandverbindingen (≥ 100 Mbps), ten opzichte van
respectievelijk 16,8 % en 6,5 % op Europees niveau.

52 %

van de Belgische ondernemingen maakt gebruik van
ICT-systemen voor automatische gegevensuitwisseling
met systemen buiten de onderneming. Toch ontvangt slechts 9 % bestellingen via een EDI-platform. Het eerste doel van de gegevensverwerking bij ontvangst van een bestelling is de opname ervan in de
boekhouding. Deze elektronische informatie-uitwisseling komt vaker
voor bij Belgische bedrijven dan bij het gemiddelde van de Europese
bedrijven
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Elektronische handel (e-commerce)

45 %

van de Belgen heeft tijdens de laatste twaalf maand onlineaankopen verricht, wat een stijging is van 2 % ten
opzichte van het jaar voordien. De goederen en diensten die het meest
online aangekocht worden zijn reizen of vakantieverblijven (50 %), toeristische verblijven (42 %), tickets voor evenementen (40 %), kleding
en sportartikelen (36 %).
De Belgen die onlineaankopen verrichten, doen dit voornamelijk bij
Belgische verkopers (78 %) of verkopers uit een andere Europese lidstaat (56 %). Mannen aarzelen minder vaak om over de grenzen heen
aan te kopen dan vrouwen.
De Belgen zijn iets beter op de hoogte van hun rechten bij onlineaankopen dan gemiddeld in de EU. 52 % van de Belgische internetgebruikers weet dat de wet op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en de vertrouwelijkheid van gegevens van toepassing is,
tegenover 48 % een jaar eerder. 33 % weet dat, voor de meeste goederen, er een bedenkperiode van 7 dagen is binnen welke zij recht
hebben op een snelle terugbetaling, dit is 2 % meer dan in 2011.
Via 22 % van de Belgische bedrijfswebsites is het mogelijk om online
een bestelling te plaatsen of een onlinereservatie te maken, wat heel
wat meer is dan het Europese gemiddelde (15 %).

14 %

van de omzet van de Belgische ondernemingen is afkomstig van elektronische handel. Dit percentage is
voornamelijk te danken aan de grote omzet via e-commerce door de
middelgrote ondernemingen (50.249 werknemers).
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23 %

van onze ondernemingen koopt online aan via het internet of andere informaticanetwerken, wat minder is dan
de gemiddelde Europese onderneming (34 %). 24 % van de Belgische
ondernemingen ontvangt echter onlinebestellingen, wat dan weer opvallend meer is dan het Europese gemiddelde (16 %).
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In 2012 werden er 361 aanvragen voor bemiddeling voor de beslechting van online consumentengeschillen ingediend via het platform van
Belmed. De aanvragen hadden voornamelijk betrekking op vrijetijdsdiensten en consumptiegoederen. Van de door Belmed overgedragen verzoeken aan bemiddelaars, werden 17 gevallen opgelost door
bemiddeling. De FOD Economie heeft 4.089 klachten en meldingen
over ongeoorloofde handelspraktijken in de digitale economie geregistreerd. 57 % van deze klachten en meldingen gingen over e-commerce, waarbij bijna de helft (49 %) betrekking had op misleiding of
niet-levering van de goederen.

E-government

50 %

van de Belgen heeft het afgelopen jaar via internet contact gehad met de bevoegde instanties (tegenover 44 %
op Europees niveau). Steeds meer Belgen sturen ingevulde formulieren
via internet terug naar de administratie. Terwijl in 2008 zo’n 12 % van
de Belgen dit deed, is hun aantal in 2012 gestegen tot meer dan 29 %.
Hiermee doet België het een stuk beter dan het Europese gemiddelde
en bevindt ons land zich in de top 10 van de EU27.

In 2012 bezat 69 % van de Belgische huishoudens nog geen kaartlezer
voor hun eID en 38 % van de Belgen had nog nooit hun eID gebruikt in
combinatie met een kaartlezer. De Belgen verkiezen hun eID echter
boven het token om zich op overheidswebsites te identificeren. Van de
7,9 miljoen geregistreerde authenticaties in 2012, gebeurde 62 % met
behulp van een eID.
Sinds 2010 ontvangt de fiscus meer aangiftes van de personenbelasting via elektronische weg dan via de normale post. De grens van
3,4 miljoen elektronische aangiftes van de personenbelasting, wat
neerkomt op 65 % van het totaal aantal aangiftes, werd zelfs verpulverd. Dit succesverhaal herhaalt zich onder meer voor de online-inschrijving en het aanvragen van nummerplaten voor voertuigen
betreft, waarbij 73 % van de nummerplaten elektronisch werd aangevraagd in 2012.

77 %

van de Belgische ondernemingen raadpleegt overheidswebsites om informatie te bekomen, en 71 % onder hen stuurt via elektronische weg ingevulde formulieren terug aan
de bevoegde administratie. Deze diensten worden minder gebruikt
door kleinere ondernemingen.

8%

van de ondernemingen dient offertes in via een e-Tendering platform om te antwoorden op verschillende publieke
aanbestedingen die online worden gepubliceerd. Dit percentage bedraagt 7 % voor de kleine ondernemingen, 13 % voor de middelgrote
ondernemingen en 19 % voor de grote ondernemingen.
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Veiligheid
België telde 697 beveiligde internetservers per miljoen inwoners in
2012, dit is een stijging van maar liefst +179 % ten opzichte van 2008.
Ondanks deze sterke groei, bevindt ons land zich op de 19de plaats in
de rangschikking van de OESO-landen.
CERT.be heeft 1.981 specifieke incidenten vastgesteld in 2012, wat
neerkomt op een stijging van +33 % ten opzichte van 2011. De helft
van de meldingen had betrekking op ‘scanincidenten’ of incidenten
met systemen.
eCops ontving dan weer 31.445 meldingen, wat een stijging is van +30 % op
één jaar tijd. De Federale Politie stelde in de eerste helft van 2012 10.652
inbreuken vast met betrekking tot informaticafraude, waarbij er een sterke
stijging vast te stellen is van de feiten met betrekking tot hacking en sabotage. Tijdens dezelfde periode registreerde de Federale Politie eveneens
5.005 inbreuken over fraude via internet, terwijl er in het eerste semester van 2011 slechts 1.940 soortgelijke feiten werden geregistreerd. Deze
spectaculaire stijging (+158 %) is te wijten aan twee vormen van oplichting:
“ransomware” en “Microsoft-scam”.
Uit de resultaten van een enquête van CERT.be, blijkt dat 6 op 10 Belgen het afgelopen jaar het slachtoffer van cybercriminaliteit was, en
dat 49 % van de Belgen bezorgd tot heel bezorgd is over zijn onlineveiligheid. 62 % van de Belgen is bezorgd om zijn onlineveiligheid tijdens
het onlinebankieren, en 73 % (waaronder meer vrouwen dan mannen)
maakt zich zorgen over valse bankwebsites die persoonlijke gegevens
stelen.
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54 %

van de Belgen heeft op zijn computer een beveiligingssoftware geïnstalleerd, maar slechts 43 % onder hen
laat dit antivirusprogramma maandelijks controles uitvoeren. 65 %
van de respondenten heeft er vertrouwen in dat hun beveiligingssoftware hen zal beschermen, terwijl 62 % vindt dat hun internetprovider
hen beter moet beschermen.
In het algemeen, willen de Belgen beter geïnformeerd worden over internetveiligheid: 50 % van de respondenten vindt dat er een gebrek is
aan websites over de gevaren van het internet en 70 % is van mening
dat de overheid de consumenten beter moet beschermen.

E-skills
Het niveau van de informaticavaardigheden van de Belgen situeert
zich rond het gemiddelde Europese niveau. Naarmate er meer eisen
aan de vaardigheden gesteld worden, worden deze vaardigheden minder goed beheerd. 65 % van de Belgen acht zich in staat om bestanden
of dossiers te kopiëren of te verplaatsen, maar slechts 9 % vindt zich
bekwaam om een informaticaprogramma te schrijven.
Het ontbreken van voldoende informaticacompetenties is één van de
factoren die de digitale kloof kunnen verklaren: 44 % van de individuen erkent dat een gebrek aan vaardigheden of informaticakennis
de reden is waarom ze nog nooit het internet hebben gebruikt. Vrouwen (45 %) halen dit motief iets vaker aan dan mannen (42 %). Deze
percentages zijn nog hoger bij de mannen (45 %) en vrouwen (48 %)
die een laag kennisniveau hebben.
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28 %
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van de Belgische ondernemingen heeft ICT-specialisten in dienst (op Europees niveau is dit slechts 21 %).
Dit percentage is bij de grote ondernemingen (84 %) vier keer zo groot
als bij de kleine ondernemingen (21 %). 11 % van onze ondernemingen hebben, al dan niet succesvol, geprobeerd om ICT-personeel in
dienst te nemen in 2012.

Het verschil in prijs is toegenomen in het nadeel van de Belgische
consument die een gezamenlijke aanbieding kiest. Het verschil was
het grootst voor de “triple play” aanbiedingen (internet, telefoon,
televisie) met inbegrip van een snelle breedbandverbinding (> 30
Mbps). In dit geval moet de Belgische consument elke maand ongeveer 19 euro meer betalen dan de gemiddelde Europeaan (EU27).

Het is tevens niet altijd evident om geschikt ICT-personeel te vinden.
48 % van de Belgische ondernemingen, die het afgelopen jaar actief
op zoek waren naar geschikte kandidaten, verklaarden geen kandidaten gevonden te hebben die geschikt waren voor het gezochte profiel.
Op Europees niveau wordt zo’n 40 % van de ondernemingen met hetzelfde probleem geconfronteerd.

Maandelijkse tarieven in België en onze vier
buurlanden (8-28.08.2012)

13 %

van de Belgische ondernemingen heeft het afgelopen
jaar ICT-opleidingen georganiseerd voor hun ICT-personeel, terwijl 28 % van de ondernemingen over dezelfde periode
ICT-opleidingen heeft georganiseerd voor andere personeelsleden.
De Belgische ondernemingen organiseren meer ICT-opleidingen dan
het Europese gemiddelde.

Telecommunicatie en infrastructuur
Maandelijkse tarieven in België en in de Europese Unie (1-15.02.2012)
Als hij een internetabonnement onderschrijft, betaalt de Belgische
consument maandelijks enkele centiemen meer dan het Europese
gemiddelde (EU27) voor een breedbandverbinding met een gemiddelde snelheid (tussen 12 Mbps en 30 Mbps). Indien hij echter een snelle
breedbandverbinding wenst, betaalt hij 10 euro meer (> 30 Mbps).

De prepaid tarieven, voor mobiele telefonie en sms, zijn in België iets
duurder dan de tarieven die in het Verenigd Koninkrijk van kracht zijn,
maar ze zijn lager dan de prijzen die gehanteerd worden in onze andere drie buurlanden. De postpaid tarieven in België zijn echter duurder
dan gelijkaardige formules in Nederland en het Verenigd Koninkrijk,
maar ze zijn goedkoper dan de tarieven in Duitsland. De formules
die ook data bevatten (voornamelijk gebruikt door houders van een
smartphone) zijn in België hoger dan in onze buurlanden, behalve in
Duitsland, waar de tarieven duurder zijn dan in ons land.
Voor een laag verbruik of hoog verbruik van de vaste telefoon, zijn de
tarieven in België en het Verenigd Koninkrijk het laagst. Voor de gemiddelde consument, liggen de tarieven in België rond de mediaan,
de Belgische tarieven zijn duurder dan de tarieven in Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk, maar lager dan de van toepassing zijnde tarieven
in Duitsland en Nederland.
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De Belgische markt voor elektronische
communicatie, vanuit het standpunt van
de gebruikers

70 %

53,7 %

van de actieve Belgische vaste internetverbindingen heeft een snelheid van 30 Mbps (+21,5 % ten
opzichte van januari 2012), wat de beste score is voor alle lidstaten van
de Europese Unie. Het Europese gemiddelde, voor het aantal snelle breedbandverbindingen, situeert zich op 12,1 %. In België hebben
10,3 % van de vaste internetverbindingen een snelheid die hoger ligt
dan 100 Mbps (+2,7 % ten opzichte van januari 2012). Het Europese
gemiddelde situeert zich rond 2,5 %.

van de Belgen kiest een operator op basis van economische overwegingen (prijs of aantrekkelijke pakketaanbieding), terwijl slechts 42 % van de klanten de aanbiedingen van
verschillende operatoren vergelijkt alvorens een contract af te sluiten
voor een bepaalde dienst.

25,9 %

van de consumenten vermoedt dat ze niet van het goedkoopste aanbod op de markt genieten, maar 50 % van
de consumenten consulteert nooit een website waarop men prijzen
van telecomdiensten kan vergelijken, terwijl 5 % van de consumenten
deze websites regelmatig raadpleegt.

ICT-sector

55 %

73 %

van de consumenten is tijdens de laatste drie jaren niet
van operator veranderd. De voornaamste redenen om
niet te veranderen zijn de tevredenheid (44 %), geen zin om te veranderen (29 %) en, eerder verrassend, niet willen veranderen omwille
van het nummerbehoud (21 %).

van de Belgische bevolking gebruikt mobiel internet (+7 % ten opzichte van januari 2012). Het
Europese gemiddelde is echter veel hoger en bedraagt 47,8 % van
de gebruikers. Ons land heeft een grote achterstand ten opzichte van
onze buurlanden voor wat mobiel breedbandinternet betreft.

De ICT-sector telt 35.038 ondernemingen, wat een stijging is van 1.000
eenheden op een jaar tijd. Het gewicht van de sector in de totale omzet
van alle Belgische ondernemingen, wordt geschat op zo’n 3,4 %.

Breedbandinternet (juli 2012)

De invoer van ICT-goederen (uitgedrukt in waarde) is aanzienlijk hoger dan de uitvoer van ICT-goederen. Het tekort op de handelsbalans
voor ICT-goederen bereikte in 2012 -4,1 miljard euro.

De penetratiegraad van breedbandinternet in België bedraagt 32,6
lijnen per 100 inwoners (als maximale dekking wordt 40 lijnen per
100 inwoners verondersteld). Het Europese gemiddelde bedraagt
echter maar 28,2, terwijl Nederland het record van 39,3 lijnen per
100 inwoners heeft.

Op Europees niveau is het aantal ICT-octrooien dat neergelegd werd
gestegen (+3,6 %) ten opzichte van 2011, maar in België is het aantal
ICT-octrooien sterk gedaald (-13,1 %). Het aantal octrooien dat ieder
jaar wordt neergelegd, is echter vrij stabiel over een langere periode
beschouwd (2009-2012).
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Internationale vergelijking

Breedbandinternet in de OESO-landen (juli 2012)

Wereldwijde evolutie van de informatiemaatschappij (voorspelling voor eind 2013)

In juli 2012 telde de OESO-zone 321 miljoen abonnementen voor vaste
breedbandinternetverbindingen, wat overeenkomt met een penetratiegraad van 26 abonnees per 100 inwoners. België telde 32,7 abonnees per 100 inwoners met een vaste breedbandinternetaansluiting,
waardoor ons land de 10de plaats inneemt in de rangschikking van de
34 OESO-landen. België wint dus twee plaatsen ten opzichte van 2011.
De gebruikte technologieën verschillen naargelang de verschillende
landen in de OESO. DSL-technologie is in elk land aanwezig, en is de
dominante technologie in een aantal landen (Frankrijk, Duitsland en
Luxemburg). De kabel kent een sterke aanwezigheid in Noord-Amerika, Nederland en België. Microvezel is de dominante technologie in
Japan en Korea, en begint zich ook in Zweden verder te ontwikkelen.
In België wordt deze technologie echter nog maar zeer beperkt gebruikt. In Japan is de “microvezel” (FTTH, FTTB) goed voor 65 % van
alle breedbandabonnementen, terwijl in België nog maar 0,09 % van
de abonnementen van deze technologie gebruik maakt.

Volgens de ITU zal de penetratiegraad van mobiele telefonie wereldwijd 96 % bedragen tegen eind 2013. De penetratiegraad van breedbandinternet zal zich rond 10 % situeren en deze voor mobiel breedbandinternet rond 30 %.
Volgens de schattingen van de ITU zal tegen eind 2013 zo’n 2,7 miljard
mensen internet gebruiken, dit komt neer op 39 % van de wereldbevolking.
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In de ontwikkelingslanden blijft de toegang tot internet echter beperkt
tot 31 % van de bevolking die internet zal gebruiken, terwijl dit percentage oploopt tot 77 % van de bevolking in de ontwikkelde landen
(schattingen).
De penetratiegraad van internet bij de huishoudens blijft stijgen. Volgens de voorspellingen van de ITU zal 41 % van de huishoudens verbonden zijn met het internet tegen eind 2013.

Tarieven voor breedbandinternet in de
geïndustrialiseerde landen (februari 2012)
In februari 2012, waren de onderzochte tarieven voor een breedbandinternetverbinding (12 tot 30 Mbps) competitief ten opzichte van
de tarieven in andere geïndustrialiseerde landen.
Voor snel breedbandinternet (meer dan 30 Mbps) waren de van
toepassing zijnde tarieven in België goedkoper dan de tarieven in
Noord-Amerika (met uitzondering van de staat Colorado in de Verenigde Staten van Amerika), maar ze waren hoger dan de tarieven
in bepaalde andere geografische zones, meer specifiek in Korea en
Japan, twee landen waar de microvezeltechnologie sterk aanwezig is.

De OESO-landen telden in juli 2012 ongeveer 700 miljoen abonnementen voor mobiel breedbandinternet. Het mobiel breedbandinternet
kende tijdens de afgelopen twaalf maand een sterke groei van maar
liefst 18 %, omwille van de stijgende vraag van tablet- en smartphonegebruikers.
De penetratiegraad van mobiel breedbandinternet in de OESO-zone
bedraagt 56,6 abonnees per 100 inwoners. Korea en Zweden bezetten de eerste twee plaatsen in het klassement met meer abonnementen dan er inwoners zijn in beide landen! Ons land bevindt zich helaas
onderaan in het klassement voor mobiel breedbandinternet. Met een
penetratiegraad van 25,9 abonnees per 100 inwoners bezet België de
30ste plaats.

FOD Economie - Barometer - Belangrijkste resultaten

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

Europese doelstellingen
De “Digital Agenda for Europe” (DAE) voorziet een aantal essentiële prestatiedoelstellingen waaraan voldaan moeten worden tegen 2020.
Essentiële prestatiedoelstellingen

België

Doelstellingen DAE

2012

2013

2015

2020

Breedband

Basisbreedbanddekking (%)
Aandeel breedbandlijnen met een snelheid van ≥ 30 Mbps (%)
Aandeel breedbandlijnen met een snelheid van ≥ 100 Mbps (%)

100 %

100 %

100 %
50 %

53,7 %
10,3 %
Digitale eenheidsmarkt

Mensen die online aankopen doen(%)

45 %

Mensen die online aankopen doen over de grenzen heen (%)

25 %

Kmo’s (10 – 249 personeelsleden) die online verkopen (%)

--

Kmo’s (10 – 249 personeelsleden) die online aankopen (%)

22 %

50 %
20 %
33 %
33 %
Digitale inclusie

Deel van de bevolking dat regelmatig het internet raadpleegt (%)

78 %

Achtergestelde bevolkingsgroepen die regelmatig hetinternet raadplegen (%)

64 %

Deel van de bevolking dat nog nooit het internet heeft geraadpleegd (%)

15 %

75 %
60 %
15 %
Overheidsdiensten

Gebruik van e-government (%)

50 %

Terugzenden van ingevulde formulieren naar e-government diensten (%)

29 %

50 %
25 %

Bron: ICT-enquêtes (2012), FOD Economie (2012) – AD Statistiek et Economische informatie, Eurostat en COCOM (2012).

De doelstelling voor 2013 is door ons land al behaald, en België voldoet eveneens al aan 6 van de doelstellingen tegen 2015.
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Besluit
Zowel de particulieren als de bedrijven in België zijn goed uitgerust met ICT-materiaal en
beschikken vaak over een internetverbinding. Dit neemt echter niet weg dat er nog plaats
is voor verbetering bij de kleine ondernemingen enerzijds en bij bepaalde bevolkingsgroepen, zoals de mensen met een laag opleidingsniveau en de senioren, anderzijds.
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De Belgische consumenten en ondernemingen maken steeds vaker gebruik van e-commerce, maar het kan nog veel beter. Om dit te verwezenlijken, is het aangewezen dat er
maatregelen genomen worden om het vertrouwen van de consument te verhogen door
een betere sensibilisering over de rechten van de e-consument en moet er voorzien worden in voldoende vorming over de potentiële gevaren van het internet. Alle klassen van
ondernemingen onderschatten het potentieel van informaticanetwerken om bestellingen
te ontvangen. Anderzijds kunnen kleine ondernemingen profiteren van de voordelen van
e-commerce, om bijvoorbeeld hun kosten te verlagen of om bepaalde nicheproducten aan
te bieden.
E-government kent een toenemend succes bij burgers en de bedrijfswereld. Ons land bevindt zich echter nog niet bij de meest performante landen van Europa. De overheidsdiensten moeten hun applicaties gebruiksvriendelijker maken en nieuwe interactieve diensten
ontwikkelen. Er moet ook rekening mee gehouden worden dat slechts een minderheid van
de Belgen zijn eID gebruikt met behulp van een kaartlezer, terwijl elke Belg over een eID
moet beschikken. De klassieke computer wordt steeds vaker vervangen door een smartphone of tablet, deze verhouding zal er dus in de toekomst nog op achteruit gaan. Een
“gedematerialiseerd” alternatief voor e-identificatie is een mogelijke piste die onderzocht
moet worden.

FOD Economie - Barometer - Belangrijkste resultaten

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

Het ontbreken van ICT-competenties is een rem op de ontwikkeling
van de informatiemaatschappij en de digitale economie. Er moet
ook bijzondere aandacht besteed worden aan de informaticavaardigheden van de mensen met een laag studieniveau. Het voorzien
in opleidingsmomenten moet geïntegreerd worden in de arbeidsmarkt, om er voor te zorgen dat het tekort aan ICT-specialisten opgelost wordt en de ICT-competenties van de werknemers verbeterd
worden.
De onlineveiligheid in België staat nog niet op punt en het aantal min
of meer ernstige incidenten is dan ook met een aanzienlijk aantal toegenomen. De Federale Politie stelde een spectaculaire stijging vast
van het aantal inbreuken van informaticacriminaliteit en fraude via internet. Bij de particulieren stelt men, aan de hand van de indicatoren
in de barometer, vast dat ongeveer de helft van de Belgen ongerust tot
zeer ongerust is over zijn onlineveiligheid, wat normaal is, aangezien
de Belgen vaak transacties uitvoeren via onlinebanking. In ieder geval
is het aan de actoren op het web, de overheid inbegrepen, om de bevolking beter te informeren over de potentiële gevaren en de te nemen
veiligheidsmaatregelen.
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De infrastructuur voor telefonie en internet is in België sterk ontwikkeld, met een heel goede dekking en kwaliteit, zeker voor het
aantal breedbandinternetverbindingen. België moet echter, zoals
de meeste Europese lidstaten, nog aanzienlijke investeringen doen
om bepaalde doelstellingen van de DAE over ultrasnelle breedbandverbindingen (≥ 100 Mbps) te bereiken. Op het gebied van mobiel breedbandinternet presteert België zowel in Europa als in de
OESO slecht. Het is dan ook aangewezen om de obstakels, voornamelijk de hoge prijzen, weg te werken en een intensiever gebruik van mobiel internet te stimuleren. Pakketaanbiedingen van
het type “triple play” zijn in vergelijking met onze buurlanden nog
relatief duur, zeker indien er een snelle breedbandverbinding is
inbegrepen. Een daling van de tarieven voor deze diensten kan tot
een hogere penetratiegraad van breedbandinternet leiden in ons
land, en als gevolg ook de kwaliteit van het netwerk verhogen, wat
alle actoren in de digitale wereld ten goede komt.
Het langetermijnperspectief (2020) even terzijde latend, heeft België
al een hele weg afgelegd om de Europese doelstellingen (DAE) 2015
te halen. De doelstelling om tegen 2013 basisbreedbandinternet aan
te bieden voor alle inwoners werd al bereikt. Wat e-commerce betreft,
zullen de doelstellingen voor de consumenten tegen de vastgelegde deadline vermoedelijk gehaald worden, maar de ondernemingen
moeten nog een aanzienlijke vooruitgang boeken tegen 2015. De doelstelling over de digitale kloof wordt in België nipt gehaald, terwijl aan
de twee andere doelstellingen over de digitale inclusie reeds overtuigend voldaan is. Ook de twee doelstellingen over e-government worden in ons land voor de eerste keer behaald.
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Belangrijkste bronnen
BIPT - Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
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http://www.bipt.be/
Studies of rapporten
Vergelijkende studie prijsniveau telecomproducten in België, Frankrijk, Nederland,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk [Tarieven uit de periode 8 – 28 augustus 2012)
http://www.bipt.be/nl/383/ShowDoc/3915/Mededelingen/Vergelijkende_studie_prijsniveau_telecomproducten_.aspx
Enquête (BIPT) “Enquête over de perceptie van de Belgische elektronische communicatie-markt vanuit het standpunt van de gebruikers”, Université Catholique de Liège (UCL)
http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3906&lang=NL

CERT.be, het federale cyber emergency team
https://www.cert.be/nl
Persbericht “6 op 10 Belgen afgelopen jaar geconfronteerd met online veiligheidsproblemen”
https://www.cert.be/citizen/nl/advisory/6-op-10-belgen-afgelopen-jaar-geconfronteerdmet-online-veiligheidsproblemen

De Wereldbank
Cijfers
Beveiligde Internetservers (per miljoen inwoners)
http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.SECR.P6

DNS Belgium
http://www.dns.be/
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Europese Unie
Portaal
Digital Agenda for Europe
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
Communicatie, Aanbeveling
Een Digitale Agenda voor Europa, COM(2010) 245 final/2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0245:NL:NOT
Aanbeveling nr. 2006/962/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake sleutelcompetenties voor een leven lang
leren [Publicatieblad L 394 van 30.12.2006].
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_nl.htm
Studies of rapporten, statistieken
Broadband lines in the EU (situation at 1 July 2012), Communications Committee (COCOM)
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/COCOM%20Broadband%20July%202012%20final_0.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Copy%20of%20Broadband%202012%20July%20public.xls
Broadband Internet Access Cost (BIAC, Septembre 2012), VAN DIJK – MANAGEMENT CONSULTANTS
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1156
Statistieken
Eurostat (Statistieken omtrent 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
Cijfers
http://www.febelfin.be/nl/cijfers-financiele-sector

Federale Politie
http://www.polfed-fedpol.be/home_nl.php
Criminaliteitsstatistieken
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_stat_nl.php
Rapport
Politionele criminaliteitsstatistieken (2000 – 1ste Semester 2012), Federale Politie – CGOP / Beleidsgegevens
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2012_trim2/pdf/nationaal/rapport_2012_trim2_nat_Belgie_nl.pdff
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http://economie.fgov.be/nl/
AD Regulatie en Organisatie van de Markt
http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Algemene_directies/regulering_organisatie_markt/
AD Controle en Bemiddeling
http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Algemene_directies/Controle_bemiddeling/
AD Statistiek en Economische informatie
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/adsei/
ICT-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/
AD Telecommunicatie en Informatiemaatschappij
http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Algemene_directies/Telecommunicatie_en_Informatiemaatschappij/

FOD Financiën
http://financien.belgium.be/nl/

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

FOD Mobiliteit en Vervoer
http://www.mobilit.belgium.be/nl/
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Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/inr/

Nationale Bank van België (NBB)
http://www.nbb.be/pub/home.htm?l=fr

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

ITU - International Telecommunication Union
Rapport en statistieken
The World in 2013: ICT Facts and Figures, International Telecommunication Union (ITU)
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx

World Economic Forum
Rapport
Global Information Technology Report 2013, INSEAD & The World Economic Forum
http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2013
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2G
2G+
3G
AD
ADSL
AT
AU
BE
BIAC
BIPT
btw
CA
CERT
CH
CL
COCOM
CZ
DAE
DE
DIV
DK
DNS
Docsis

tweede generatie mobiel netwerk [gsm-netwerk genoemd]
GPRS norm (2,5G) of EDGE (2,75G) [snelheid ligt tussen 2G en 3G]
derde generatie mobiel netwerk [UMTS, HSDPA,…]
Algemene Directie
Asymmetric Digital Subscriber Line
Oostenrijk
Australië
België
Broadband Internet Access Cost
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Belasting over de toegevoegde waarde
Canada
Computer Emergency Response Team
Zwitserland
Chili
Communications Committee
Tsjechië
Digital Agenda for Europe
Duitsland
Dienst Inschrijving Voertuigen
Denemarken
Domain Name System
Data Over Cable Service Interface Specification
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DSL
EDGE
EDI
EE
eID
EL
ES
EU
EU27
EUR
FCCU
Febelfin
FI
FOD
FR
FTTB
FTTH
GB
GPRS
gsm
HU
ICT
ICT
iDTV
IL
INR
INSEAD

Digital Subscriber Line
Enhanced Data Rates for GSM Evolution
Electronic Data Interchange
Estland
Elektronische identiteitskaart
Griekenland
Spanje
Europese Unie
Europese Unie (27 lidstaten)
Euro
Federal Computer Crime Unit
Belgische federatie van de financiële sector
Finland
Federale Overheidsdienst
Frankrijk
Fiber to the building
Fiber to the home
Gigabyte
General Packet Radio Service
Global system for mobile communications
Hongarije
Information and Communications Technology
Informatie- en Communicatietechnologie
Interactive Digital Television
Israël
Instituut voor de Nationale Rekeningen
European Institute for Business Administration
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IP
IR
IS
ISDN
IT
IT
ITU
JP
kb/s
kmo
KR
LAN
LU
max.
MB
Mbps
min.
MX
NACE
N.B.
NBB
Net
NL
NO
NZ
OECD

Internet Protocol
Ierland
IJsland
Integrated Services Digital Network
Information Technology
Italië
International Telecommunication Union
Japan
Kilobits per second
Kleine en middelgrote ondernemingen (10 tot 249 medewerkers)
Zuid-Korea
Local Area Network
Luxemburg
Maximum
Megabyte
Megabit per second
Minimum
Mexico
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten binnen de Europese Gemeenschap
Nota bene
Nationale Bank van België
Internet
Nederland
Noorwegen
Nieuw-Zeeland
Organisation for Economic Co-operation and Development
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OESO
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PB
pc
PCT
PDA
PL
PPP
PT
SE
SHDSL
SI
SL
sms
TLD
TR
UCL
UK
UMTS
US
USB
USD
VDSL
VoIP
WAP

Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling
Personenbelasting
Personal computer
Patent Cooperation Treaty
Personal Digital Assistant
Polen
Purchasing Power Parity
Portugal
Zweden
Single-pair High-speed Digital Subscriber Line
Slovenië
Slowakije
Short Message Service
Top-level domain
Turkije
Université catholique de Louvain
Verenigd Koninkrijk
Universal Mobile Telecommunications System
Verenigde Staten van Amerika
Universal Serial Bus
Dollar van de Verenigde Staten van Amerika
Very-High data rate Digital Subscriber Line
Voice over Internet Protocol
Wireless Application Protocol

wifi
WiMAX

De term wifi wordt gebruikt voor draadloze netwerken
die gebaseerd zijn op de IEEE 802.11 standaard
Worldwide Interoperability for Microwave Access
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