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SLIMME GEMEENTEN EN DIGITALE 
DIENSTVERLENING

DE DIGITALE MAATSCHAPPELIJKE EN 
TECHNOLOGISCHE (R)EVOLUTIE

Gemeenten en steden zijn mee met de digitalisering. Digitalisering 
is een breed maatschappelijk gegeven en een échte technologi-
sche  (r)evolutie. Sinds de introductie van computers op de werk-
vloer in de jaren 90 namen lokale besturen al verschillende stap-
pen, om te beginnen door processen te automatiseren. 

Digitalisering kan worden omschreven als het toepassen van 
computertools en digitale technologie op een proces of een metier, 
om dit performanter te maken en in staat te stellen een afgewerkt 
product (goederen of diensten) van betere kwaliteit af te leveren, 
dat compatibel is met de evolutie van de informatie- en commu-
nicatietechnologie (ICT).

De 4 etappes van de digitale revolutie en hoe dit samengaat met 
de maatschappelijke ontwikkelingen.

 > Toenemend gebruik van het internet
De veralgemening van het internet en de omslag naar elektroni-
sche briefwisseling betekenen een eerste gigantische stap in de 
digitale revolutie. In 2017 zei 87% van de Belgen dagelijks gebruik 
te maken van het internet en 92% te communiceren via e-mail
(cijfers uit de enquête rond het ICT-gebruik bij gezinnen1). Van de 
Belgische ondernemingen heeft 99,6% toegang tot het internet2.

Internet en elektronische mail bieden besturen en bedrijven een 
heel breed platform om digitale dienstverlening te ontwikkelen. 
Zo kan men bijvoorbeeld de database consulteren van de openbare 
bibliotheek, die op haar beurt dan een herinneringsmail kan sturen 
als de uitleentermijn van een boek is verstreken.

1  Statbel.fgov.be, “De sociale netwerken behoren tot het dagelijks leven van 62% van de Belgische internauten”
2  Statbel.fgov.be, “ICT in de bedrijven”
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 > De ontwikkeling van e-commerce
Naarmate het internet verder doordringt in privéwoningen en
bedrijven, wordt het een nieuw kanaal voor transacties en uit-
wisseling. Momenteel verklaart 60% van de Belgen internetaan-
kopen te hebben gedaan tijdens de 12 maanden die voorafgingen 
aan de enquête over het gebruik van ICT bij gezinnen. Meer dan
de helft van de Belgen gebruikt het internet voor reisgebonden
activiteiten. Parallel daarmee gebruikt 76% van de Belgen online-
bankdiensten en maakt 40% gebruik van onlinebetaaldiensten
(bv.: PayPal)3. In de bedrijfswereld verloopt momenteel 1 op de 5 
bestellingen via een website4.

 > De gemeenschap is online via sociale netwerken
Eén Belg op de twee consulteert minstens één keer per dag soci-
ale media waarop hij actief is. Bij jongeren ligt dat aandeel nog
hoger - 80% in de leeftijdscategorie 16-24 jaar3. Parallel daarmee 
gaan bedrijven zich bewust positioneren via het mediatieke ven-
ster van sociale netwerken: 58% van de Belgische ondernemingen 
is aanwezig op die sociale netwerken, en zelfs 88% van de grote 
bedrijven met op zijn minst 250 werknemers4.

Sociale media zorgden voor een intensievere interactie tussen 
overheid en burger, want hierdoor kan een overheid sneller op 
maat communiceren met digitale burgers3. Gemeenten pasten 
hun organisatie aan om interne processen te verbeteren4. Zo 
kwamen er bijvoorbeeld digitale loketten om documenten op te 
vragen en apps om een afspraak te maken. Sinds lokale besturen 
steeds meer ‘paperless’ werken, staat er meer informatie digitaal 
beschikbaar: dossiers, commissieverslagen en rapporten werden 
digitaal, gemeentebestuurders werken met hun onmisbare smart-
phone en tablet, enz.

 > De mobiliteit van verbonden processen (via smartphone)
Zo’n 73% van de Belgische bevolking vertelt een smartphone te
hebben gebruikt tijdens de 3 maanden die voorafgingen aan de
enquête door Statbel. Dat aandeel daalt met de leeftijd, nl. 92%
in de leeftijdstranche 16-24 jaar, tot 32% in de leeftijdsgroep
65-74 jaar. De bedrijfswereld paste zich aan door steeds meer
apps aan te bieden, elektronische microprogramma’s die hen met 
hun klanten in contact stellen via hun smartphone of tablet3.

Elke dag bruist het van de ideeën om die digitale revolutie te 
voeden, die momenteel aan het begin staat van de zgn. toege-
voegde realiteit of kunstmatige intelligentie, de toekomstige grote 
digitale uitdagingen van de 21e eeuw.

3  Hoplr is een privaat sociaal netwerk voor buurten. Het platform is sinds 2014 actief en focust op sociale interactie tussen inwoners en het engagement in de buurt. Een lokale overheid bereikt via 
dit platform heel gericht de bewoners uit de diverse wijken.

4  BrightKnight, een dochteronderneming van Belfius, is een professionele IT-dienstenverlener, die automatiseringsoplossingen aanbiedt. BrightKnight bundelt Robotic Process Automation (RPA) 
technologie en expertise met technologie zoals OCR, NLP om compleet geautomatiseerde oplossingen te ontwikkelen.
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DIGITALISERING HELPT MEE HET BELEID TE REALISEREN 
De logische volgende stap voor lokale besturen is om helemaal te 
evolueren naar een slimme gemeente of stad. Door een doorge-
dreven koppeling van informatietechnologie en objecten (het 
‘internet of things’) kan de digitale interactie met de burger nog 
meer op maat en verder uitbreiden. 

Het is de bedoeling om via die interactie data in te zamelen en 
informatie beschikbaar te stellen voor toepassingen die het dage-
lijkse leven burgers makkelijker maken. Hoe kan dit? Door infor-
matie te combineren uit bijvoorbeeld sensoren die bewegingen 
registreren en door objecten te voorzien van elektronische chips 
die gemonitord worden. 

Een datagedreven bestuur is vervolgens in staat om beleidsbe-
slissingen te nemen op basis van een analyse en het koppelen van 
al die data. Denk bijvoorbeeld aan een real time mobiliteitsapp die 
de drukte in een gemeente monitort, die verkeersstromen omleidt, 
alternatieve routes en vervoerswijzen aangeeft en vrije parkeer-
plaatsen vindt. Besturen kunnen aan de hand van doorgedreven 
informatie het lokale mobiliteitsbeleid gericht uitwerken. Digita-
lisering helpt dan mee het beleid te realiseren.

Blockchaintechnologie biedt daarbij de mogelijkheid om proces-
sen veilig te structureren. Het is toch fantastisch als een mobili-
teitsplatform data kan inzamelen over bijvoorbeeld fietsende 
schoolkinderen, om vervolgens fietsers te belonen met een digi-
tale munt die ze daarna gebruiken om in de gemeente te winkelen 
of te sporten. Een lokaal bestuur maakt met een dergelijk project 
het beleid tegelijkertijd concreet op verschillende domeinen: duur-
zame ontwikkeling, minder CO2-uitstoot, burgers sporten, meer 
fietsers zorgen voor minder en veiliger verkeer en de lokale eco-
nomie krijgt een extra stimulans.
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ALLE BESTUREN EN OVERHEDEN RADICAAL 
DIGITAAL 

 > Europa als motor van de digitale modernisering van de 
 overheid

Europa werkte groeidoelstellingen uit voor de lidstaten tegen 
20205 in het kader van de digitale agenda. Die wil alle Europese 
actoren, waaronder lokale besturen, aanzetten om informatie- en 
communicatietechnologie in te zetten in het kader van een ‘smart 
city’, een (slimme) gemeente die duurzame actie ontwikkelt. Om 
de uitvoering van de digitale agenda te beoordelen, werkte Europa 
een meetinstrument uit, de zogenaamde Digital Economy and  
Society Index (DESI). Dit is een samengestelde index met 34 rele-
vante indicatoren in 5 domeinen, nl. connectiviteit, menselijk 
kapitaal, gebruik van internetdiensten, integratie van digitale 
technologie en digitale overheidsdiensten. België staat momenteel 
8e en mikt tegen 2020 op de 3e plaats. Digitale diensten vormen 
de huidige struikelsteen, waardoor België op de 15e plaats staat. 
E-government is in deze Europese context een uitdaging van 
formaat voor al onze overheden. 

Omdat Europa over de middelen beschikt, kan het via een beleid 
van financiële toelagen de ontwikkeling van digitale toepassingen 
bij lokale besturen stimuleren. Zo is er het Europese programma 
Wifi4EU dat Europese gemeenten ondersteunt bij het aanbieden 
van gratis wifi-infrastructuur in openbare ruimten, zowel voor 
burgers als voor bezoekers. Het aanvankelijke budget van WiFi4EU 
bedraagt 120 miljoen euro voor de periode 2017-2019. De pro-
jecten worden individueel ondersteund voor maximaal 15.000 
euro6. Al 365 Belgische gemeenten dienden projecten in om te 
subsidiëren, waarvan er ondertussen X aantal werden geselec-
teerd in een eerste ronde. 

Europa ziet er overigens met alle wetgevende middelen op toe 
dat de digitale groei die ze aanmoedigt er wel degelijk komt. Zo 
moeten lokale besturen zich houden aan een reeks recente Euro-
pese maatregelen die werden omgezet in onze nationale en regi-
onale wetgeving, waarvan hieronder enkele voorbeelden.

Hiertoe behoren de uitwerking van een ‘opengegevensbeleid’ 
(Open data) en het beschikbaar stellen van overheidsinforma-
tie. Zo moeten openbare besturen op hun website hun boekhoud-
kundige staten publiceren (budgetten en rekeningen).

Europa werkte eveneens de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG of GDPR) uit waaraan lokale besturen zich 
moeten houden bij de implementatie van digitale processen. Ze 
moeten voortaan een afgevaardigde voor de gegevensbescher-
ming aanstellen of zorgen voor een classificatie van de persoons-
gegevens en voor een register voor het verwerken van die gege-
vens.

Tot slot is er ook een recente richtlijn die voor een betere toe-
gankelijkheid van websites en mobiele toepassingen van de 
overheid voor personen met een beperking moet zorgen. Vanaf 
september 2020 moeten alle overheidswebsites beschikbaar zijn 
voor personen met een visuele of auditieve beperking. Hetzelfde 
geldt vanaf september 2021 voor de mobiele toepassingen.

 > Digitalisering op alle bevoegdheidsniveaus
Om de Europese digitaliseringsdoelstellingen te behalen, keurde 
de federale overheid een eigen programma goed: Digital Belgium7. 
Het gaat om een federaal actieplan als eerste aanzet voor de 
digitale langetermijnvisie van België. Het plan is opgebouwd rond 
5 steundomeinen: Digital Economy, Digital Infrastructure, de ont-
wikkeling van Digital Skills & Jobs, Digital Government en Digital 
Confidence & Digital Security. Het onderdeel ‘Digital Government’ 
weerspiegelt de ambities voor de digitalisering van federale over-
heidsdiensten, met 3 pijlers nl. mobiele identificatie (de itsme app), 
de totstandkoming van een openbare cloud  
(G-cloud) en de ontplooiing van open data.

5  https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/en/europe2020strategy.
6  http://www.uvcw.be/espaces/international/appel-projet-495.htm.
7  http://digitalbelgium.be/, Brochure “Digital Belgium”, juni 2017
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De gewesten gingen eveneens aan de slag met initiatieven voor 
het digitaliseren van hun eigen bevoegdheidsdomeinen. 

“Een overheid die je beter begrijpt” vormt de rode draad bij de 
digitalisering van de Vlaamse overheid8. Het gaat erom dat bur-
gers informatie gemakkelijker terugvinden en dat overheid en 
burger elkaar digitaal beter begrijpen. Maar ook door bijvoorbeeld 
formulieren kort te houden en al zoveel mogelijk in te vullen met 
bekende informatie. Een recente realisatie is de site Mijn Burger-
profiel9, met een persoonlijk overzicht met alle overheidszaken 
en documenten die de overheid over een burger consulteert, 
conform de Europese GDPR-regels.

In 2015 werd Informatie Vlaanderen opgericht met als opdracht 
de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedre-
ven overheid te ondersteunen en mee te realiseren. Via een cohe-
rent informatiebeleid ondersteunt het besturen bij het in de markt 
zetten, digitaliseren en verbeteren van de dienstverlening. Het 
Smart Flanders-programma10 werd specifiek in het leven geroe-
pen om samen met ICT-kennisbedrijven lokale besturen te onder-
steunen in hun zoektocht naar real time data en mogelijke toe-
passingen.

Het programma focust op de centrumsteden en de Vlaamse 
gemeenschapscommissie in Brussel. Want steden vormen door 
hun omvang interessante laboratoria om technieken en initiatie-
ven uit te werken, die daarna elders kunnen worden toegepast. 
Maar ook een kleinere gemeente kan aan de slag met eigen op 
maat uitgewerkte projecten die een invulling geven aan het con-
cept ‘slimme gemeente’. Het is steeds ideaal en efficiënt dat 
uitgewerkte projecten elders kunnen worden overgenomen op 
grotere schaal, of dat ze via een onderlinge samenwerking tussen 
besturen tot stand komen op verschillende bevoegdheidsniveaus. 
Zo kreeg in Limburg een gemeenschapsmunt vorm en volgde het 
betaalplatform Limbu11. De munt wil positieve acties rond duur-
zaamheid, gemeenschapszin en lokale producten of de lokale 
economie stimuleren.

De Brusselse regering werkt ook aan een ambitieuze en gecoör-
dineerde digitale strategie via Digital.Brussels. Het concept Smart 
City vormt de spil van dit project, dat zich richt op het verbeteren 
van een aantal cruciale elementen zoals de connectiviteit, inzet 
op menselijk kapitaal, internetgebruik en de digitalisering van 
overheidsdiensten. 

Lokale besturen en met name gemeenten moeten net zoals 
andere bevoegdheidsniveaus de Europese doelstellingen halen, 
die omkaderd zijn door de federale en de gewestelijke wetgeving. 
Ze werken dus in de richting van een digitale omslag die de kwa-
liteit van hun dienstverlening op een duurzame wijze verbetert 
aan de hand van nieuwe technologie. Dat zegt eigenlijk alles over 
het begrip ‘smart cities’ of ‘slimme’ steden of gemeenten. 

De jaarlijkse barometer van het Smart City Institute (SCI) houdt 
de vinger aan de pols voor de ontwikkeling van slimme gemeenten, 
welke thema’s er spelen en hoe de gemeente dit aanpakt. Voor 
een ‘smart’ oriëntatie kunnen gemeenten rekenen op de steun 
van dit SCI, “een originele samenwerking tussen de Universiteit 
van Luik en de daaraan verbonden École de Gestion (HEC Liège), 
5 privébedrijven en Wallonië in het kader van het Marshallplan 
4.0 van Digital Wallonia”. Het “ontwikkelt onder meer diverse 
didactische projecten om Belgische gemeenten te motiveren mee 
te stappen in de dynamiek van Smart Cities (bv. de Praktische 
Gids van de Smart City)”12. Allerlei ’smart’ wedstrijden zetten 
eveneens aan tot de digitale en duurzame revolutie van gemeen-
ten. 

8  https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/vlaanderen-radicaal-digitaal
9  overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/ontdek-onze-producten-en-diensten/ontdek-mijn-burgerprofiel
10  smart.flanders.be
11  Limbu - ontwikkeld door The Studio, het innovatielab van Belfius.
12  Smart City Institute, labos.ulg.ac.be/smart-city/barometre-belge-2018
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 > Voornaamste realisaties rond de digitalisering van de over-
heid

Nagenoeg alle gemeenten beschikken ondertussen over een 
website. Die waren in het begin eerder statisch, maar ze bevatten 
steeds meer functies die de interactie met de burger, verenigin-
gen en bedrijven bevordert.

Toch zit de voornaamste vooruitgang rond lokale e-governance 
in een grondige digitale hervorming van de communicatie met de 
regionale overheid. De Vlaamse overheid beschikt al over een 
portaalsite voor ‘open data’ met de financiële gegevens van lokale 
entiteiten, waarin cijferrapporten per gemeente te vinden zijn, 
zoals een financieel profiel13. Voor een uitgebreide set van alge-
mene cijfers per gemeente is er verder de centrale website van 
Statistiek Vlaanderen14 met o.a. de gemeentemonitor. Voor Brus-
selse gemeenten15 zamelt het Brussels Instituut voor Statistiek 
en Analyse (BISA) lokale cijfers tot zelfs op wijkniveau in. Het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest creëerde een Open Data-por-
taal16 dat data vrij toegankelijk beschikbaar stelt om innovatie te 
stimuleren en nieuwe diensten te ontwikkelen.

In de opdrachten die de gemeente uitvoert samen met de toe-
zichthoudende overheden, is de elektronische modernisering 
eveneens ingezet. Zo is voor de burgerlijke stand de invoering 
van de elektronische identiteitskaart een grote stap voorwaarts, 
net zoals het elektronische rijbewijs.

Gemeenten dragen met hun creativiteit en vooruitstrevendheid 
stuk voor stuk bij aan de digitale revolutie. Veel gemeenten enga-
geren zich in vernieuwende projecten. Enkele voorbeelden:

• De gemeente Ukkel lanceert zijn eigen app ‘Uccle 1180 Ukkel’ 
die in real time informatie geeft over de gemeente. Je vindt er 
de contactgegevens van de dienst Bevolking, de kostprijs van 
een identiteitskaart, de status van wegenwerken, de evene-
mentenagenda enzovoort.17 De gemeente Ganshoren lanceerde 
met ‘Ganshoren Mobile’18 een vergelijkbare app. 

• Kortrijk ligt aan de basis van diverse smart cities-projecten19. 
De stad gaat nu nog verder met een Smart City Toolbox, een 
project om data te verzamelen en te gebruiken voor het beleid 
en voor nieuwe toepassingen.

DIGITALISERING ALS UITDAGING VOOR DE 
GEMEENTE

Een nieuwe bestuursperiode leent zich ertoe om digitale innova-
tie op te nemen in de beleidsprogramma’s. Digitaliseren is geen 
doel op zich, maar biedt mogelijkheden en uitdagingen om de 
beleidsanalyse te maken en concrete acties uit te werken. De 
digitale evolutie gaat immers hand in hand met maatschappelijke 
veranderingen. Voordeel is dat digitaliseren kostenbesparend 
werkt, waardoor middelen efficiënter ingezet kunnen worden.

WELKE STRATEGIE VOOR HET IT-MATERIAAL VAN DE 
GEMEENTE?
Lange tijd bouwden gemeenten afzonderlijk hun IT-infrastructuur 
uit, waarbij elke gemeente eigen materiaal aankocht en liet behe-
ren door eigen informatici. De digitalisering heeft evenwel gezorgd 
voor een versnelling in de technologische innovatie en vereist 
een diversifiëring van de nodige kennis.

Tegen die achtergrond neemt het aantal onderaannemers toe dat 
gespecialiseerd is in kant-en-klare toepassingen en in de ontwik-
keling van apps of software. Om van schaalvoordelen te genieten 
voor vaak dure technologische toepassingen, hebben gemeenten 
er alle baat bij hun inspanningen en middelen te bundelen.

WELKE PERSONEELSOMKADERING VOOR EEN DIGITALE 
GEMEENTE?
Beschikken over materiaal of software is één ding. Je hebt ook 
competente mensen nodig om dit te installeren en te gebruiken. 
Om het huidige personeel door de digitale transitie te loodsen, 
moet een gemeente eveneens de nodige opleiding en middelen 
voorzien. Het consultancyaanbod in het domein groeit echter snel 
en zal als katalysator dienen. Ten slotte moeten lokale besturen 
ook een afgevaardigde voor de bescherming van de persoonsge-
gevens aanstellen (door de invoering van de AVG-GDPR).

13 https://www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/data-en-analyses/bbc-data-op-maat
14 https://www.statistiekvlaanderen.be
15 http://plaatselijke-besturen.brussels/statistieken
16  Opendatastore.brussels
17  RTBF, 9/11/2016, De gemeente Ukkel lanceert zijn mobiele app
18  La DH, 22/02/2017, De gemeente Ganshoren lanceert zijn mobiele app
19  Al in 2014 won het de Belfius Smart City award met een project waarmee bezoekers of leveranciers in Kortrijk een half uur lang gratis kunnen parkeren. Dankzij een systeem van draadloze 

sensoren in de grond, volgen parkeerwachters de parkeerduur van automobilisten in het stadscentrum op.
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TRANSITIE NAAR MULTIKANAAL- DIENSTVERLENING
Door de digitale revolutie staan lokale besturen in contact met 
andere bevoegdheidsniveaus (toezichthoudende overheid, soci-
ale zekerheid enzovoort), verenigingen, bedrijven en burgers. Die 
betrokken partijen zijn ‘connected’ via uiteenlopende kanalen: 
websites, e-mail, instant messaging, blogs, mobiele apps, sociale 
netwerken enz. In een dergelijke context is een interactieve web-
site een minimumvereiste. Naast een verplichte evolutie in de 
richting van open data (met name het online plaatsen van finan-
ciële rapporten, gemeentebesluiten enz.) kan zo een site ook een 
elektronisch loket omvatten (om documenten te bestellen), maar 
ook een pagina voor burgerparticipatie.

Bovendien ligt het voor de hand dat een lokaal bestuur eveneens 
haar dienstenaanbod aanpast aan de opmars van 2 fenomenen:

• De sociale netwerken. Voor bepaalde ‘connected’ gebruikers 
vormen sociale media het contactpunt bij uitstek op het inter-
net. Kunstenaars stellen er tentoon en bedrijven maken er hun 
officiële etalage, meer nog dan via klassieke websites. Een 
lokaal bestuur kan dit fenomeen niet negeren en zal zich ook 
op die netwerken zichtbaar maken. Zo voorzien heel wat 
gemeenten een live uitzending van hun gemeenteraad, die 
openbaar is voor iedereen, zodat burgers hun verkozenen aan 
het werk zien.

• Mobiele toepassingen. Via smartphone en tablet worden apps 
opgeladen waarmee een hele reeks diensten worden aange-
boden. Voor de gebruikers is het een reflex om een specifieke 
app op te zoeken als ze iets nodig hebben. De gemeente kan 
niet zonder dergelijke toepassingen in haar evolutie naar  
e-government.

GEMEENTEN SPELEN EEN ROL OM DE DIGITALE KLOOF TE 
DICHTEN
Naast haar eigen werking en haar relatie met actoren in de samen-
leving speelt de gemeente eveneens een rol om haar bevolking 
de toegang te verlenen tot digitale kanalen en hen hierin te 
vormen. De digitale kloof is een feit, zowel in Vlaanderen als in 
Brussel. Zo’n 11% van de bevolking tussen 16 en 74 jaar heeft 
immers nog nooit het internet gebruikt20. Digitale uitsluiting ver-
scherpt de bestaande sociale ongelijkheid. Een basiskennis van 
ICT is nodig om deel te kunnen nemen aan de digitale samenleving. 
Indien digitale oplossingen de toekomst zijn en digitale dienst-
verlening voordelen en comfort bieden, dan moet iedereen er 
toegang toe hebben: jongeren, werkzoekenden, laagopgeleiden, 
ouderen en mensen met een handicap.

Wil de overheid kwetsbare groepen betrekken bij de communi-
catie met de overheid, dan is het belangrijk de technologische 
drempel weg te nemen en een beleid te ontwikkelen dat digitale 
inclusie nastreeft. Concreet ziet Vlaanderen21 een rol weggelegd 
voor het onderwijs en de vorming van werkzoekenden. 

In Brussel ondersteunt het Gewest lokale actoren22 die een Open-
bare Computer Ruimte (OCR) inrichten. Die openbare informati-
caruimtes liggen lokaal gespreid over verschillende gemeenten 
en geven ook training en coaching aan burgers die ICT-kennis 
wensen op te doen met het daarvoor geschikte materiaal. Zo is 
de gemeente een onontbeerlijke actor in het verkleinen van de 
digitale kloof. Dat kan onder meer via het voorzien van gratis 
wifihotspots (cf. Wifi4EU, zie hierboven).

CYBERVEILIGHEID BEHEREN
Het toenemend gebruik van ICT door lokale besturen confronteert 
hen onvermijdelijk met het toenemend inherent risico van de 
digitale samenleving, nl. de cybercriminaliteit.

Uit politiebronnen blijkt dat criminaliteit via computer tijdens 2014-
2017 werd geraamd op bijna 2% van de totale criminaliteit. Tussen 
2005 en 2014 is het aantal inbreuken in ons land op het vlak van 
witteboordencriminaliteit verviervoudigd tot meer dan 16.500 
gevallen.

Voor een krachtige cyberveiligheid zette Europa de toon door in 
2001 de Conventie van Boedapest over cybercriminaliteit goed 
te keuren, samen met de Europese richtlijn 2013/40 over aanval-
len op informatiesystemen. België werkt sinds dan aan de omzet-
ting van die Europese normen en zorgde voor een aantal preven-
tieve instrumenten om de strijd aan te gaan met deze vorm van 
criminaliteit. Zo keurde ons land in 2012 de nationale strategie 
rond cyberveiligheid goed en werd in één adem ook het Centrum 
voor Cybersecurity België (CCB) opgericht, verantwoordelijk voor 
de coördinatie, het Cyber Emergency Team (CERT) en de techni-
sche ondersteuningsdienst voor bedrijven en organisaties.

Meer concreet kunnen gemeenten zich in overleg met andere 
bevoegdheidsniveaus wapenen tegen de 3 huidige grote trends 
van cybercriminaliteit: veralgemeende hacking van IT-systemen, 
digitale afpersing (onder meer in het kader van elektronische 
betalingen) en zgn. malware op mobiele apparaten.

Hierdoor moet er permanent geïnvesteerd worden in materiaal 
(hardware), updates (software), beschermingssoftware (firewalls) 
en IT-kennis. De omkadering van de IT-technologie in gemeenten 
moet up-to-date blijven en regelmatig worden geëvalueerd (char-
ter voor internetgebruik, voor het e-mailverkeer en controle op 
het gebruik van websites met illegale content zoals kinderporno).20 www.armoedebestrijding.be/cijfers_digitale_kloof.htm

21 www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/persberichten/digitaal-actieplan-vlaanderen
22 Brussels platform in de strijd tegen digitale uitsluiting: caban.be
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