
PR\886698NL.doc PE478.465v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2011/2178(INI)

18.1.2012

ONTWERPVERSLAG
Een concurrerende digitale interne markt - e-overheid als speerpunt
(2011/2178(INI))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Silvia-Adriana Țicău



PE478.465v01-00 2/15 PR\886698NL.doc

NL

PR_INI

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3

TOELICHTING ...................................................................................................................11



PR\886698NL.doc 3/15 PE478.465v01-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een concurrerende digitale interne markt - e-overheid als speerpunt 

(2011/2178(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het acquis communautaire inzake de interne markt en de informatiemaatschappij,

– gezien de mededeling van de Commissie over "Europa 2020 – Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie "Een digitale agenda voor Europa" 
(COM(2010)0245),

– gezien zijn resolutie van 5 mei 2010 over een nieuwe digitale agenda voor Europa: 
2015.eu1,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 31 mei 2010 over een digitale agenda 
voor Europa, 

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 17 juni 2010 over de Europa 2020-
strategie, met inbegrip van de digitale agenda (punt 7),

– gezien de gids voor openbare aanbestedingen voor op normen gebaseerde ICT –
elementen van goede praktijken, die op 23 december 2011 door de Commissie 
gepubliceerd werd,

– gezien de mededeling van de Commissie "De voordelen van elektronische facturering 
voor Europa benutten" (COM(2010)0712),

– gezien de mededeling van de Commissie "Het Europese actieplan inzake e-overheid 
2011-2015 – Benutten van de ICT om een slimme, duurzame en innovatieve overheid te 
bevorderen" (COM(2010)0743),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Naar interoperabele Europese 
overheidsdiensten, met name Europese interoperabiliteitsstrategie (EIS) voor Europese 
overheidsdiensten (bijlage 1) en het Europees interoperabiliteitskader (EIF) voor 
Europese overheidsdiensten (bijlage 2)" (COM(2010)0744),

– gezien de mededeling van de Commissie "Het i2010-actieplan voor de elektronische 
overheid – Versnelde invoering van de elektronische overheid voor het nut van iedereen" 
(COM(2006)0173),

– gezien de mededeling van de Commissie over een samenhangend kader om het 
vertrouwen in de digitale eengemaakte markt voor elektronische handel en onlinediensten 
op te bouwen (COM(2011)0942),

                                               
1 PB C 81E van 15.3.2011, blz. 45.
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– gezien de mededeling van de Commissie "Akte voor de interne markt: Twaalf hefbomen 
voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen – 'Samen werk 
maken van een nieuwe groei'" (COM(2011)0206),

– gezien de mededeling van de Commissie van 31 maart 2011 betreffende de bescherming 
van kritieke informatie-infrastructuur – Bereikte resultaten en volgende stappen: naar 
mondiale cyberveiligheid,

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 maart 2009 betreffende de bescherming 
van kritieke informatie-infrastructuur – Europa beschermen tegen grootschalige 
cyberaanvallen en verstoringen: verbeteren van de paraatheid, beveiliging en veerkracht,

– gezien het pakket betreffende open gegevens van de Commissie, gepubliceerd in 
december 2011, dat bestaat uit: de mededeling van de Commissie "Open gegevens –
Motor voor innovatie, groei en transparante governance", het Voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake 
het hergebruik van overheidsinformatie (COM(2011)0877) en het Besluit van de 
Commissie van 12 december 2011 betreffende het hergebruik van documenten van de 
Commissie (COM(2011)0833),

– gezien de in 2011 door de Europese Commissie uitgevoerde studie naar de economische 
impact van informatie van de overheidssector (Vickery),

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht (COM(2011)0635),

– gezien de mededeling van de Commissie over een samenhangend kader om het 
vertrouwen in de digitale eengemaakte markt voor elektronische handel en onlinediensten 
op te bouwen (COM(2011)0942),

– gezien de mededeling van de Commissie "Groenboek – naar een geïntegreerde Europese 
markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen" (COM(2011)0941),

– gezien het jaarlijks voortgangsverslag over de digitale agenda van 2011, gepubliceerd op 
22 december 2011,

– gezien de mededeling van de Commissie "Verslag over het digitale 
concurrentievermogen van Europa – Voornaamste successen van de i2010-strategie 
2005-2009" (COM(2009)0390),

– gezien de studie over de impact van ICT op de maatschappij – SMART 2007/0068, 
gepubliceerd op 30 april 2010,

– gezien het verslag over de economische impact van ICT – SMART 2007/0020, 
gepubliceerd in januari 2010, 

– gezien het verslag dat werd voorbereid voor de Commissie "i2010 eGovernment Action 
Plan – Progress Study (SMART 2008/0042)", gepubliceerd in november 2009,

– gezien de conclusies van het Zweedse voorzitterschap van 10 november 2009 van de 
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conferentie in Visby over het creëren van impact voor een eUnie 2015, 

– gezien het verslag van het Zweedse voorzitterschap "A Green Knowledge Society - An 
ICT policy agenda to 2015 for Europe's future knowledge society", gepubliceerd in 
september 2009,

– gezien het verslag van de Commissie "Cloud computing: Public Consultation Report", 
gepubliceerd op 5 december 2011, 

– gezien de mededeling van de Commissie "Actieplan inzake elektronische handtekeningen 
en elektronische identificatie voor het bevorderen van de grensoverschrijdende publieke 
dienstverlening op de interne markt" (COM(2008)0798), 

– gezien Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne markt,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie … (A7-0000/2012),

A. overwegende dat de informatie- en communicatietechnologie (ICT) een rechtstreekse 
invloed heeft op het dagelijkse leven van de burgers van de EU, en dat een concurrerende 
digitale interne markt waarbij alle belemmeringen voor grensoverschrijdende e-diensten 
zijn weggewerkt en waar geen verstoring van de mededinging plaatsvindt, aanzienlijke 
voordelen zou bieden voor die burgers;

B. overwegende dat de ICT-sector, met een marktwaarde van 660 miljard euro per jaar, 
rechtstreeks 5% van het Europese bbp levert, maar nog aanzienlijk meer bijdraagt tot de 
algemene productiviteitstoename (20% rechtstreeks van de ICT-sector en 30% uit ICT-
investeringen);

C. overwegende dat ICT een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de Europa 2020-strategie, 
met name op het vlak van werkgelegenheid, duurzame economische en 
productiviteitsgroei, O&O, energie, innovatie en het milieu;

D. overwegende dat het mkb een bijzonder belangrijke rol speelt in de digitale markt;

E. overwegende dat het scorebord voor de digitale agenda 2011 aangeeft dat er vooruitgang 
is geboekt, maar dat 26% van de Europese burgers nog nooit het internet gebruikt heeft 
en dat slechts 48% van de mensen die tot een kansarme bevolkingsgroep behoren, het 
internet gebruikt;

F. overwegende dat een concurrerende digitale interne markt de ontwikkeling van een 
succesvol trans-Europees communicatienetwerk moet waarborgen, de 
telecommunicatienetwerken van alle EU-regio's op efficiënte wijze met elkaar moet 
verbinden en de infrastructuurontwikkeling in en tussen de verschillende EU-lidstaten op 
eenzelfde niveau moet brengen;

1. is zich ervan bewust dat de ICT-sector een grote bijdrage levert aan het industrieel beleid, 
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het mededingingsvermogen en de handelsbalans van de EU; 

2. onderstreept dat gebruikers een sleutelrol spelen in de digitale strategie en dat de rol en 
het perspectief van de gebruikers in de informatiemaatschappij dringend versterkt moeten 
worden in de EU; 

Actieplan voor e-overheid: 

3. juicht de aanname goed van het Europese actieplan inzake e-overheid 2011-2015, de 
Europese interoperabiliteitsstrategie (EIS) en het Europese interoperabiliteitskader (EIF) 
voor Europese overheidsdiensten (EOD's); 

4. steunt de algemene doelstelling om het gebruik van e-overheidsdiensten tegen 2015 uit te 
breiden naar 50% van de burgers (van 41%) en 80% van de ondernemingen (van 75%), 
maar verzoekt de Commissie en de lidstaten om deze streefdoelen te beschouwen als 
minimumdrempels;

5. betreurt dat volgens het scorebord voor de digitale agenda 2011 slechts 50% van de 
gebruikers van e-overheid formulieren online invult;

6. onderstreept dat steeds meer burgers en ondernemingen gebruikmaken van het internet op 
mobiele toestellen en verzoekt om ervoor te zorgen dat e-overheidsdiensten toegankelijk 
zijn via en aangepast zijn aan meerdere leveringskanalen, met inbegrip van mobiel 
internet;

7. benadrukt dat e-overheid vooral voor de Europese burgers en het mkb voordelen biedt, 
zoals lagere administratieve kosten, aangezien ze vaak bij grensoverschrijdende 
activiteiten in de EU op onvermijdelijke obstakels stoten; 

8. merkt op dat het gebruik van e-identificatie en e-handtekeningen de grensoverschrijdende 
toegang tot e-diensten van overheidsadministraties sterk belemmert en dat er een gebrek 
aan interoperabiliteit op EU-niveau bestaat; 

9. is van mening dat er een duidelijk en samenhangend EU-rechtskader voor wederzijdse 
erkenning van e-authenticatie, e-identificatie en e-handtekeningen nodig is om 
doeltreffende grensoverschrijdende e-overheidsdiensten in heel de EU te garanderen die 
een wederzijdse en/of geautomatiseerde interactie tussen overheden en burgers en/of 
ondernemingen mogelijk maken;

10. juicht de aanname van het actieplan voor e-handtekeningen en e-identificatie en het 
STORK-proefproject toe en de bijdrage die zij leveren aan de interoperabiliteit van 
grensoverschrijdende overheidsdiensten; verzoekt de Commissie om de e-
handtekeningenrichtlijn te herzien en verzoekt om een beschikking om de wederzijdse 
erkenning van e-identificatie en e-authenticatie te garanderen;

11. neemt nota van het feit dat de Commissie CEN, CENELEC en ETSI de opdracht heeft 
gegeven om het Europese normaliseringskader voor e-handtekeningen bij te werken en te 
rationaliseren; verzoekt de Commissie een jaarlijks voortgangsverslag aan het EP over te 
leggen op basis van de verslagen die twee keer per jaar door de Europese 
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normaliseringsorganen worden ingediend;

12. onderstreept dat e-overheidstoepassingen herzien moeten worden en indien nodig 
aangepast moeten worden om ze eveneens open te stellen voor gebruikers die geen 
ingezetene zijn; benadrukt dat er interoperabiliteit nodig is op zowel lokaal, regionaal, 
nationaal als op EU-niveau;

13. is van mening dat de interoperabiliteit van e-overheidstoepassingen impliceert dat ook de 
nationale Private Key Infrastructures (PKI) interoperabel moeten zijn, via een Europese 
valideringsdienst ("European Bridge");

14. juicht de openbare raadpleging toe over de ontwerprichtsnoeren voor koppelingen tussen 
ICT-normalisering en openbare aanbestedingen en verzoekt om een voorstel daaromtrent;

15. nodigt de lidstaten uit om nationale e-overheidsstrategieën uit te werken, in 
overeenstemming met de doelstellingen en de streefdoelen van het actieplan inzake e-
overheid, in het bijzonder het openstellen van de interne markt;

16. verzoekt de lidstaten om gebruik te maken van ICT-instrumenten om de transparantie en 
de rekenplichtigheid te verbeteren, de administratieve lasten te verlagen, de 
administratieve procedures te verbeteren, de CO2-uitstoot te verminderen, zuiniger om te 
springen met openbare middelen en bij te dragen tot een meer participatieve democratie 
en tegelijkertijd vertrouwen en geloof op te bouwen;

17. onderstreept dat grensoverschrijdende interoperabele e-overheidsdiensten moeten kunnen 
steunen op innovatieve architectuur en technologieën (cloud van overheidsdiensten en 
Service Oriented Architecture) en verzoekt om de IPv6-relevante e-
overheidsinfrastructuur en onlinediensten van openbaar belang te upgraden;

18. benadrukt dat een beveiligd grensoverschrijdend systeem voor e-overheid integraal deel 
uitmaakt van de Europese bescherming van kritieke infrastructuur; verzoekt om afdoende 
maatregelen te treffen om de gegevensbescherming en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer te garanderen en de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen tot een 
minimum te beperken;

19. juicht de bijdragen toe van de IDA-, IDABC- en ISA-programma's, de grootschalige CIP-
proefprojecten1 en het ePractice-forum aan het ontwerpen en toepassen van 
grensoverschrijdende interoperabiliteitsoplossingen;

20. juicht het voorstel toe voor de "Connecting Europe Facility", waarin bijna 9,2 miljard 
euro worden uitgetrokken om investeringen in snelle en supersnelle breedbandnetwerken 
en pan-Europese digitale diensten te ondersteunen en steunt dit voorstel;

21. juicht de aanname toe van het pakket betreffende open gegevens en verzoekt de lidstaten 
het hergebruik van overheidsinformatie (niet-persoonlijke informatie) op innovatieve 
manieren te ondersteunen; verzoekt om een nauwere betrokkenheid van lokale en 
regionale overheden bij het verschaffen van toegang tot overheidsinformatie om de 

                                               
1 SPOCS, PEPPOL, epSOS, STORK, CROBIES.



PE478.465v01-00 8/15 PR\886698NL.doc

NL

informatieverstrekking aan de bevolking, ondernemingen en instellingen te verbeteren en 
het scheppen van nieuwe banen op lokaal en regionaal niveau te stimuleren;

22. onderstreept het belang van (kwalitatieve en kwantitatieve) meetmethoden gericht op de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van e-overheid en democratie, waarbij SMART-
streefdoelen1 gehanteerd moeten worden, die actief toegepast moeten worden door alle 
regeringen;

23. betreurt dat de lidstaten het nog niet eens geworden zijn over de lijst met alle belangrijke 
grensoverschrijdende overheidsdiensten die tegen 2015 online beschikbaar gesteld moet 
worden;

24. juicht de voorstellen toe om de digitale geletterdheid, vaardigheden en e-insluiting te 
bevorderen, in het bijzonder het voorstel om van digitale geletterdheid en andere aspecten 
die daarmee verband houden een prioriteit te maken voor de verordening betreffende het 
Europees Sociaal Fonds (2014-2020);

25. betreurt dat het wetgevingsvoorstel om te garaderen dat websites van de overheidssector 
volledig toegankelijk zijn tegen 2015 vertraging heeft opgelopen; juicht het stappenplan 
toe voor digitale insluiting en verzoekt om de tenuitvoerlegging van het Web 
Accessibility Initiative (WAI), met inbegrip van de Web Content Accessibility 
Guidelines voor e-overheidsportaalsites;

E-aanbestedingen

26. benadrukt dat e-aanbestedingen EU-aanbestedingen mogelijk maken en 
overheidsinstanties een zo groot mogelijke keuze bieden, wat leidt tot een efficiënte 
besteding van middelen, transparantie, het versterken van de interne markt en 
mededinging;

27. onderstreept dat overheidsuitgaven in de 27 lidstaten van de EU 16% van het bbp 
uitmaken en dringt aan op het gebruik van e-aanbesteding voor alle openbare 
aanbestedingen tegen 2015; verzoekt om e-aanbesteding ook te gebruiken voor 
concessies;

28. betreurt dat slechts 13% van de Europese ondernemingen in 2010 gebruikmaakte van het 
internet om een voorstel in te dienen bij de overheid via een openbaar elektronisch 
systeem voor inschrijvingen; verzoekt de lidstaten de participatie van het mkb in e-
aanbesteding aan te moedigen;

29. benadrukt dat e-aanbesteding uit twee fases bestaat: fase voor de gunning2 en fase na de 
gunning3; verzoekt de lidstaten om beide fases volledig uit te voeren en op te nemen in 
hun e-aanbestedingportaalsite tegen 2015;

                                               
1 SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.
2 e-aankondiging, e-inschrijving, e-indiening, e-handtekening aanvaarden.
3 e-bestelling, e-facturatie, e-betalingen, het gebruik van e-handtekeningen.
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30. onderstreept de succesvolle activiteiten van PEPPOL en van de grootschalige 
proefprojecten van e-CERTIS e-aanbesteding;

31. onderstreept dat de nationale systemen voor e-aanbesteding verder ontwikkeld moeten 
worden om grensoverschrijdende diensten mogelijk te maken en de dienstenrichtlijn 
volledig ten uitvoer te leggen;

32. dringt er bij de Commissie op aan om het witboek over de interconnectie van de e-
aanbestedingscapaciteit in de EU – een strategie voor e-aanbesteding in te dienen;

E-facturatie

33. juicht het e-facturatie-initiatief toe, dat erop gericht is van elektronische facturatie de 
meest gebruikte vorm van facturatie in de EU te maken tegen 2020, en de beschikking 
van de Commissie over het oprichten van het Europese multi-stakeholderforum over 
elektronische facturatie (EMSFEI);

34. onderstreept de aanzienlijke voordelen die e-facturatie biedt (kortere betaaltermijnen, 
minder fouten, betere inning van btw, lagere kosten voor afdrukken en verzenden en 
geïntegreerde verwerking binnen het bedrijf);

35. is zich bewust van de versnippering van de markt ten gevolge van nationale voorschriften 
over e-facturatie; betreurt dat slechts 22% van het mkb elektronische facturen ontvang of 
verstuurt;

36. juicht de nieuwe btw-voorschriften ten aanzien van e-facturatie1, die papieren en 
elektronische facturen op gelijke voet plaatst, toe;

37. wijst op het belang van rechtszekerheid, een eenduidige technische omgeving en open en 
interoperabele oplossingen voor e-facturatie die gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
wettelijke vereisten, bedrijfsprocessen en technische normen opdat ze massaal toegepast 
kunnen worden;

38. nodigt de sector en de Europese normaliseringsorganisaties uit om hun inspanningen ter 
bevordering van convergentie naar een gezamenlijk e-facturatiegegevensmodel voort te 
zetten;

39. stelt de initiatieven van Denemarken, Finland, Italië, Spanje en Zweden om elektronische 
facturatie verplicht te maken voor overheden op prijs en verzoekt om e-facturatie
verplicht te maken voor alle openbare aanbestedingen tegen 2016;

40. neemt nota van het feit dat grensoverschrijdende interoperabiliteitsproblemen met e-
handtekeningen de goedkeuring van grensoverschrijdende oplossingen voor e-facturatie 
vertragen;

41. nodigt de Commissie uit om het EMSFEI te benutten om de juridische aspecten te 

                                               
1 Richtlijn 2010/45/EU.
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bestuderen en de nationale initiatieven te coördineren; verzoekt de Commissie om 
jaarlijks verslag uit te brengen en de lidstaten uit te nodigen om deel te nemen aan de 
vergaderingen van het EMSFEI;

42. moedigt de lidstaten aan om nationale fora over e-facturatie op te richten waarin de 
belanghebbenden evenwichtig vertegenwoordigd zijn;

43. is van mening dat consumenten met beperkte of zonder internettoegang niet aan hun lot 
mogen worden overgelaten en dat consumenten altijd om een papieren factuur moeten 
kunnen verzoeken;

Algemene opmerkingen

44. erkent de toegevoegde waarde van de 132 projecten in het kader van de strategische 
prioriteiten van CIP ICT PSP en onderstreept het belang van O&O en innovatie voor het 
ontwikkelen en verbeteren van grensoverschrijdende diensten; verzoekt om steun voor 
"eenvoudige en snelle" toegang tot Europese O&O-middelen voor ICT en om een 
verhoging van de financiële toewijzingen aan grensoverschrijdende e-overheidsdiensten 
en -infrastructuur voor 2014-2020;

45. verzoekt de Commissie om de doelstellingen van de digitale agenda jaarlijks te 
beoordelen, in het bijzonder de doelstellingen die betrekking hebben op het actieplan 
inzake e-overheid, en om jaarlijks verslag uit te brengen aan het EP;

46. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

In 2010 heeft de EC de Europa 2020-strategie vastgesteld om een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bewerkstelligen en de economische governance te verbeteren. Een van de 
zeven kerninitiatieven van de Europese groeistrategie is de digitale agenda voor Europa, een 
strategie die erop gericht is het potentieel van de snelle vooruitgang van digitale 
technologieën te benutten.

Een bijzonder belangrijk onderdeel van de digitale agenda bestaat erin ICT te benutten om 
slimme, veilige, duurzame en innovatieve e-overheidsdiensten te ontwikkelen. Dit zijn een 
aantal acties op het vlak van e-overheid: steun voor naadloze grensoverschrijdende e-
overheidsdiensten in de eengemaakte markt (84), lidstaten moeten e-overheidsdiensten 
volledig interoperabel maken (89), de lidstaten moeten verzekeren dat de "éénloketten" 
fungeren als volwaardige e-overheidscentra (90), de lidstaten moeten een overeenkomst 
bereiken over een gemeenschappelijk lijst van grensoverschrijdende kerndiensten (91), voor 
de hele EU geldende normen, interoperabiliteitstests en certificering van e-
gezondheidssystemen bevorderen (77), een aanbeveling voorstellen waarin een 
gemeenschappelijke minimumreeks van gegevens uit patiëntendossiers wordt vastgesteld 
(76), een besluit van de Raad en het Europees Parlement ter waarborging van de wederzijdse 
erkenning van e-identificatie (83), invoering van grensoverschrijdende e-milieudiensten (86), 
een witboek over de interconnectie van de e-aanbestedingscapaciteit in de EU (87), wetgeving 
voorstellen inzake ICT-interoperabiliteit (21), richtsnoeren opstellen over ICT-normalisatie en 
openbare aanbestedingen (23).

Het scorebord voor de digitale agenda 2011 toont aan dat er vooruitgang geboekt is: 65% van 
de bevolking maakt regelmatig gebruik van het internet, de dekking van vaste 
breedbandnetwerken is gestegen tot 95,3% (de dekking in landelijke gebieden bereikte slechts 
82,4% van de plattelandsbevolking), aantal abonnementen boven 10 Mbps bereikte bijna 
30%, 28,7% van de gezinnen kon toegang krijgen tot snelheden van 30 Mbps of meer als deze 
gezinnen dat zouden wensen, 40% van de bevolking gebruikte het internet om goederen en
diensten te kopen, 57% van de internetgebruikers deed aan elektronische handel, het aandeel 
van de consumenten dat grensoverschrijdende aankopen deed via het internet liep op tot 8,8%, 
28% van het mkb deed aankopen online en 12,9% verkocht online. 

Bij e-overheid gaat het erom dat we de instrumenten en systemen die de informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) ons biedt, benutten om betere overheidsdiensten te bieden 
aan de burgers en de ondernemingen. De ontwikkeling van e-overheid wordt in de meeste 
lidstaten gezien als een proces dat enerzijds stoelt op de automatisering van kantoren en de 
onderlinge verbindingen tussen overheidsdiensten en anderzijds op de ontwikkeling van de 
juiste digitale inhoud en toepassingen.

Op EU-niveau worden sinds 2001 20 basisoverheidsdiensten gemonitord, 12 voor burgers 
(inkomstenbelasting, arbeidsbemiddeling, socialezekerheidsuitkeringen, persoonlijke 
documenten, inschrijving van voertuigen, bouwvergunningen, aangifte bij de politie, openbare 
bibliotheken, certificaten van de burgerlijke stand, adreswijziging, e-gezondheid) en 8 voor 
ondernemingen (sociale bijdragen voor werknemers, vennootschapsbelasting, btw, registratie 
van ondernemingen, indienen van gegevens bij het bureau voor de statistiek, douaneaangifte, 
milieuvergunningen, e-aanbesteding). De vooruitgang bij het online zetten van deze diensten 
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wordt gemeten volgens een kader dat uit vier stappen bestaat: informatie online plaatsen, 
eenzijdige interactie (formulieren downloaden), wederzijdse interactie (formulieren 
downloaden, formulieren online invullen) en volledige onlinetransacties, met inbegrip van 
verzending en betaling.

E-overheid was een belangrijke component van de actieplannen e-Europe, e-Europe+, e-
Europe2005 en het beleidskader "i2010 – Europese informatiemaatschappij voor groei en 
werkgelegenheid".

Volgens het 9e verslag voor het meten van benchmarks bedroeg de gemiddelde 
beschikbaarheid van onlineoverheidsdiensten in de EU 82% in 2010. Ierland, Italië, Malta, 
Oostenrijk, Portugal en Zweden scoorden het best. Het verslag toont aan dat diensten voor 
ondernemingen geavanceerder zijn dan die voor burgers. 

Om een concurrerende digitale markt tot stand te brengen, moet de administratieve 
rompslomp worden weggewerkt en moeten overheidsdiensten waarmee contact moet worden 
opgenomen om een bedrijf op te starten, op een gestroomlijnde manier beschikbaar worden. 
In Denemarken, Estland, Ierland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden is 55% van 
de diensten die vereist zijn om een bedrijf op te starten, automatisch of via een specifieke 
portaalsite toegankelijk. Slechts 46% van de diensten die nuttig zijn voor werkzoekenden 
wordt momenteel aangeboden via een specifieke portaalsite. Als we kijken naar hoe 
geavanceerd de 20 basisdiensten zijn in de verschillende lidstaten, voeren Estland, Malta, 
Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden de lijst aan.

Volgens de meest recente gegevens van Eurostat diende 66% van de kleine, 85% van de 
middelgrote en 90% van de grote ondernemingen ingevulde formulieren elektronisch in bij de 
overheid in 2010. De vaakst voorkomende vorm van interactie via het internet tussen 
ondernemingen en overheden in de 27 lidstaten van de EU was het downloaden van 
elektronische formulieren (76%), gevolgd door het verkrijgen van informatie (74%) en het 
indienen van ingevulde formulieren (69%). In de EU27 gebruikte meer dan 70% van de 
ondernemingen die ingevulde formulieren elektronisch indienden, het internet voor de btw-
aangiften (76%) of voor het aangeven van de sociale bijdragen van hun werknemers (72%) bij 
de relevante nationale overheidsinstanties. 54% van de ondernemingen maakte gebruik van 
het internet voor de aangifte van de vennootschapsbelasting en slechts 31% gebruikte het om 
douane- of accijnsaangiften in te dienen.

In 2010 waren kleinere gemeenten slechts half zo vaak online beschikbaar als grotere 
gemeenten. De lidstaten moeten in het bijzonder kleine lokale overheden met een beperktere 
capaciteit (strategie, financiering en bekwaamheid) ondersteunen bij het online aanbieden van 
diensten.

Essentiële voorwaarden

Essentiële voorwaarden zoals e-IDM, interoperabiliteit en open normen, zijn de belangrijkste 
factoren voor het welslagen van e-overheid. 

Voor een doeltreffend e-overheidssysteem dat voorziet in wederzijdse en/of automatische 
interactie tussen overheden en burgers en/of ondernemingen is er wederzijdse erkenning en 
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interoperabiliteit op het vlak van e-identificatie, e-authenticatie, e-handtekeningen en Private 
Key Infrastructure (PKI) nodig.

Op het niveau van de EU betekent interoperabiliteit dat een e-overheidstoepassing van een 
bepaald land alle e-handtekeningen die door natuurlijke of rechtspersonen van andere landen 
worden gebruikt, moet aanvaarden, zelfs als die handtekening is aangemaakt op basis van 
certificaten van certificatiedienstverleners uit een ander land. Aangezien veel toepassingen 
enkel werken met certificatiedienstverleners die door het eigen nationale accreditatieorgaan 
zijn erkend, zou volledige interoperabiliteit moeten impliceren dat het eigen nationale 
accreditatieorgaan certificatiedienstverleners uit een ander land ook moet kunnen erkennen, of 
dat er multilaterale overeenkomsten moeten worden gesloten tussen de accreditatieorganen 
van verschillende landen. 

De lidstaten gebruiken verschillende modellen voor e-overheidstoepassingen die 
gebruikmaken van elektronische handtekeningen en de meeste EU-landen hebben e-
handtekeningen opgenomen in hun e-overheidstoepassingen, zonder daarbij rekening te 
houden met de e-handtekeningen die door ondernemingen en individuen worden aangemaakt 
in andere landen.  Het regelgevend, technisch en organisatorisch kader wordt altijd uitgewerkt 
vanuit een strikt nationaal standpunt. Veel toepassingen werken enkel met 
certificatiedienstverleners die door de eigen nationale accreditatieautoriteit zijn erkend. Dat 
betekent dat niet-ingezetenen zich persoonlijk moeten aanmelden in het land waar de 
aanvraag loopt. Slechts een paar nationale e-overheidstoepassingen staan open voor niet-
ingezetenen: Finland – Lomake.fi public sector online forms service, Ierland – Revenue on-
line service ROS, Nederland – Elektronische aangifte, Slovenië – One-stop-shop-state portal 
for businesses, Zweden – Company Registration eService. 

De belangrijkste belemmering voor het grensoverschrijdend gebruik van e-handtekeningen is 
het gebrek aan vertrouwen in elektronische handtekeningen die uit een andere staat afkomstig 
zijn en de moeilijkheden die kunnen opduiken bij het valideren van die handtekeningen. 
Lidstaten gebruiken niet noodzakelijk dezelfde soort elektronische handtekeningen voor 
vergelijkbare toepassingen. Zo is het mogelijk dat een vergelijkbare toepassing in een land 
enkel gebruikmaakt van beveiliging via een gebruikersnaam en wachtwoord, terwijl een 
andere een gekwalificeerde e-handtekening vereist voor hetzelfde soort transactie. De 
lidstaten moeten daarom rekening houden met de grensoverschrijdende interoperabiliteit 
wanneer zij het beveiligingsniveau van de handtekeningen in hun e-overheids- en e-
beheertoepassingen bepalen. 

De lidstaten moeten de vereisten van hun e-handtekeningenkader herzien om de 
belemmeringen voor grensoverschrijdende diensten weg te werken. Grensoverschrijdende 
interoperabele e-overheidstoepassingen mogen enkel gebruikmaken van 
certificatiedienstverleners die geen specifieke, niet-genormaliseerde interfaces opleggen. 

Er werd een belangrijke stap gezet in de richting van het interoperabel en grensoverschrijdend 
gebruik van (gekwalificeerde) elektronische handtekeningen met de goedkeuring van 
Beschikking 2009/767/EG wat betreft het opstellen van gemeenschappelijke kadervereisten 
betreffende vertrouwenslijsten van certificatiedienstverleners die onder toezicht staan of zijn 
erkend, in het bijzonder die dienstverleners die gekwalificeerde certificaten afgeven.
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De EC zal voorstellen om de e-handtekeningenrichtlijn te herzien om grensoverschrijdende 
erkenning en interoperabiliteit van veilige e-authenticatiesystemen te garanderen en zij zal een 
beschikking voorstellen om de wederzijdse erkenning van e-identificatie en e-authenticatie in 
heel de EU te verzekeren.

Een pan-Europese interoperabele e-overheid dient ten volle gebruik te maken van innovatieve 
technische benaderingen, zoals een cloud voor overheidsdiensten en Service Oriented 
Architecture (SOA). Een dienstgerichte SOA bevordert de grensoverschrijdende 
interoperabiliteit van e-overheidssytemen via een bijzonder modulaire architectuur. Doordat 
diensten in een SOA opnieuw gebruikt kunnen worden, informatie gedeeld kan worden en 
diensten losgekoppeld kunnen worden van hun respectieve interfaces, bevordert deze 
infrastructuur de interoperabiliteit van e-overheid en de betrokkenheid van meerdere 
dienstverleners. In e-overheid moeten beveiligingssystemen bijvoorbeeld losstaan van 
toepassingen en moeten zij schaalbaar zijn. Innovatieve e-overheid vereist ook een upgrade 
van IPv6-relevante e-overheidsinfrastructuur (portalen, websites, toepassingen, enz.). 

Diensten met hoge impact

De toepassing van e-overheidsdiensten met hoge impact draagt bij tot de volledige benutting 
van ICT om slimme, duurzame en innovatieve overheid te bevorderen. Diensten met hoge 
impact zijn van belang voor kostenbesparing, grensoverschrijdende interoperabiliteit en de 
totstandbrenging van de interne markt.

Overwegende dat de markt van openbare aanbestedingen 16% van het bbp van de EU 
uitmaakt en dat het mkb 99% van de ondernemingen in de EU vertegenwoordigt, moet er 
bijzondere aandacht besteed worden aan de grensoverschrijdende interoperabiliteit van e-
aanbestedingssystemen en de massale toepassing van e-facturatie. Hoewel 70% van de 
overheidsinstanties reeds met elektronische aanbestedingen werkt, wordt die mogelijkheid 
over het algemeen weinig benut (5% van alle aanbestedingen), waardoor de voordelen nog 
beperkt zijn. Als elektronische aanbestedingen altijd beschikbaar zouden zijn en vaker 
gebruikt zouden worden, zouden ze kunnen leiden tot een besparing van wel 30% op de 
overheidsaankopen. Respectievelijk 14 en 12 lidstaten bevinden zich echter al in de 
tenuitvoerleggingsfase voor de fase voor de gunning en die na de gunning. 

Voor 2007-2013 heeft de EU 15,2 miljard euro toegewezen via het cohesieprogramma voor 
informatie en communicatie en 1,02 miljard euro via het Europees economisch herstelplan 
voor investeringen in breedbandinfrastructuur om een dekking van 100% te bereiken in de EU 
tegen eind 2010. Die doelstelling werd uitgesteld tot 2013. Het voorstel voor de Connecting 
Europe Facility (CEF) voorziet in bijna 9,2 miljard euro voor het ondersteunen van 
investeringen in snelle en supersnelle breedbandnetwerken en pan-Europese digitale diensten. 
De CEF zal subsidies toekennen voor het uitbouwen van de nodige infrastructuur voor de 
toepassing van e-ID, e-identificatie, e-overheid, e-aanbestedingen, e-gezondheid Europeana, 
e-justitie en douanediensten en zal aangewend worden om de interoperabiliteit te verzekeren 
en de kosten dekken voor de werking van de infrastructuur op Europees niveau, door de 
infrastructuur van de lidstaten onderling te verbinden. 

Burgers en ondernemingen halen voordeel uit e-overheidsdiensten waarin de behoeften van de 
gebruiker centraal staan. Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten om de e-
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overheidsdiensten ten uitvoer te leggen. Naast het Europese fonds dat bijdraagt tot de 
interoperabiliteit van e-overheidsdiensten in de hele EU, moeten de lidstaten zorgen voor de 
nodige financiële, technische en personele middelen om e-overheidsdiensten met hoge impact 
tot stand te brengen. De lidstaten worden aangemoedigd de beste combinatie van nieuwe 
technologieën, open specificaties en innovatieve architecturen te gebruiken om doeltreffende, 
doelmatige, veilige en grensoverschrijdende interoperabele e-overheidsdiensten aan te bieden 
op alle niveaus.

De ontwikkeling van e-overheid in de EU en in de lidstaten dient gebaseerd te zijn op 
samenwerking tussen de overheidsadministraties, waarbij de onderliggende beginselen van de 
Europese overheidsdiensten geëerbiedigd moeten worden: de eerbiediging van de 
subsidiariteit en de evenredigheid, het centraal stellen van de gebruiker, het respect voor de 
persoonlijke levenssfeer en dienstverlening via verschillende kanalen, insluiting en 
toegankelijkheid, veiligheid, meertaligheid, administratieve vereenvoudiging, transparantie, 
het behoud van informatie, openheid, herbruikbaarheid, technologische neutraliteit en 
aanpasbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid.


