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financieel reglement, die samen met het speciaal verslag worden bekendgemaakt.
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SAMENVATTING (paragrafen I-XI) 

Antwoorden van de Commissie:  

I-X: Digitale overheid is een onderwerp dat in veel diensten van de Europese Commissie door tal 

van initiatieven aan de orde wordt gesteld. 

Het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 moest dienen als katalysator voor de coördinatie 
van de inspanningen en middelen van de publieke sector op het gebied van de modernisering van 
e-overheid en als hulp bij de coördinatie van financieringsbronnen en begeleidende maatregelen die 
voor de lidstaten beschikbaar zijn via verschillende EU-programma’s. Het plan is opgesteld als 
verbintenis van de Commissie en bevat dus alleen termijnen voor acties van de Commissie. De 
lidstaten zouden hierop kunnen voortbouwen om de elders vastgestelde termijnen te halen (bv. 
Verordening (EU) nr. 910/2014, Verordening (EU) 2018/1724, Richtlijn (EU) 2017/1132, Richtlijn 
(EU) 2019/1151). 

Het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 had geen eigen budget. De promotie van 
ontwikkelde oplossingen was derhalve, zoals door de ERK is opgemerkt, voornamelijk beperkt tot 
activiteiten die waren gepland in het kader van de afzonderlijke acties en tot uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten. Zoals de ERK heeft aanbevolen, streeft de Commissie ernaar een 
meer omvattende strategie te ontwikkelen om e-overheidsdiensten doeltreffend te bevorderen. 

In de EU-actieplannen inzake e-overheid werd de basis gelegd voor door de Commissie geplande 
toekomstige activiteiten waarvoor zij (zoals aanbevolen door de ERK) het uitvoeringskader wil 
versterken om de lidstaten aan te sporen e-overheidsdiensten te voltooien. 

In het kader van het beleidsprogramma voor het digitale decennium “Traject naar het digitale 
decennium” (DDPP), dat na afloop van de controle op politiek niveau is overeengekomen en nog 
formeel moet worden goedgekeurd, zullen zowel het uitvoeringskader voor e-overheidsdiensten als 
de strategie ter bevordering van e-overheidsdiensten worden versterkt door het 
monitoringmechanisme, het samenwerkingskader en de verslagen en aanbevelingen om de 
tekortkomingen aan te pakken die zijn vastgesteld in het kader van de werkzaamheden van de 
lidstaten met het oog op het halen van de streefdoelen van het digitale decennium.  

De noodzaak om nationale routekaarten en trajecten te ontwikkelen ter verwezenlijking van het 
streefdoel dat alle essentiële overheidsdiensten tegen 2030 online beschikbaar moeten zijn, zal, in 
combinatie met het monitoringmechanisme op EU-niveau in het kader van het DDPP, eveneens 
bijdragen tot de bevordering van e-overheidsdiensten. 

Enkele van de belangrijkste lopende en toekomstige activiteiten zijn de werkzaamheden van de 
deskundigengroep inzake openbaar bestuur en governance, de herziening van de eGov-benchmark, 
de versterking van het ecosysteem voor digitale identiteits- en vertrouwensdiensten, de 
ondersteuning van de duurzame verlening van digitale overheidsdiensten op lokaal niveau, het 
voorstel om een structurele samenwerking op het gebied van interoperabiliteit tussen de lidstaten 
en de Commissie tot stand te brengen, de uitvoering van de verordening tot oprichting van één 
digitale toegangspoort, en een nieuw initiatief op het gebied van het vennootschapsrecht (zie 
eGovernment | European Commission). 

VII. De Commissie is van mening dat de benchmark inzake e-overheid geschikt is om het niveau 

van de openbare dienstverlening in de lidstaten te meten. Hoewel de benchmarkexercitie niet 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_en
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specifiek bedoeld was om de uitvoering van het actieplan te monitoren, is de Commissie van 
mening dat daarmee wel het plan wordt gedekt, omdat de beginselen ervan worden gemeten aan 
de hand van de bijbehorende indicatoren. 

IX. De synergieën tussen promotieactiviteiten in het kader van de verschillende 

financieringsregelingen (zoals het ISA2-programma) werden benut (bv. via gemeenschappelijke 
gegevensbanken (JOINUP), campagnes (Digital Innovation Challenge) en evenementen (DIGITALL-
conferentie, gemeenschappelijke workshops tijdens de EWRS)). De coördinatie werd beperkt door 
hun uiteenlopende tijdsplanning en organisatorische structuren en het ontbreken van een 
afzonderlijk budget voor het EU-actieplan inzake e-overheid. 

XI. De Commissie aanvaardt alle aanbevelingen. Zie de antwoorden van de Commissie in het 

onderdeel “Aanbevelingen”. 

INLEIDING (paragrafen 1-13) 

Antwoorden van de Commissie: 

4. De Commissie benadrukt dat beleidsinitiatieven en financiële programma’s waartoe na het 

verstrijken van het eGov-actieplan is besloten, zoals het beleidsprogramma voor het digitale 
decennium en NextGenerationEU / herstel- en veerkrachtfaciliteit, bijdragen tot de totstandbrenging 
van digitale overheidsdiensten en een systeem voor het vaststellen en monitoren van streefdoelen 
dat de lidstaten in staat moet stellen een stapsgewijze verandering door te voeren bij het opzetten 
van digitale overheidsdiensten volgens de beginselen en de vele acties van het EU-actieplan inzake 
e-overheid 2016-2020. 

De Commissie wijst erop dat er een voorstel inzake interoperabiliteit (EU-interoperabiliteitsstrategie 
voor overheden) op stapel staat, dat tot doel heeft een gezamenlijk beheer op te zetten om de 
ontwikkeling van interoperabiliteit tussen overheidsdiensten in de EU aan te sturen (CWP 20221).  

REIKWIJDTE EN AANPAK VAN DE CONTROLE 
(paragrafen 14-19)  

Geen antwoorden van de Commissie.  

OPMERKINGEN (paragrafen 20-85) 

Antwoorden van de Commissie: 

Kader 1 — Visie en beleidsprioriteiten van het actieplan 

                                                 
1 CWP 2022/Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: resource.html (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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Zie antwoord op paragraaf 27.  

25. Het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 kon geen nieuwe verplichtingen voor de 

lidstaten invoeren en was daar ook niet voor bedoeld. Het moest dienen als katalysator (zie 
paragraaf II ERK) voor de coördinatie van de inspanningen en middelen van de publieke sector op 
het gebied van de modernisering van e-overheid en als hulp bij de coördinatie van 
financieringsbronnen en begeleidende maatregelen die voor de lidstaten beschikbaar zijn via 
verschillende EU-programma’s. 

27. Aangezien het actieplan een verbintenis van de Commissie vormde, bevatte het alleen 

termijnen voor de acties van de Commissie. De lidstaten zouden daarop kunnen voortbouwen om 
de elders vastgestelde termijnen te halen (bv. Verordening (EU) nr. 910/2014, Verordening 
(EU) 2018/1724, Richtlijn (EU) 2017/1132, Richtlijn (EU) 2019/1151). 

Hoewel het actieplan zelf duidelijk tijdgebonden was (2016-2020), was het bedoeld om bij te 
dragen tot resultaten die het tijdsbestek ervan ruimschoots overschrijden en te leiden tot effecten 
met tijdschema’s die specifiek zijn voor de verschillende bestreken gebieden en veelal zijn 
opgenomen in de desbetreffende rechtshandelingen. 

Kader 4 — Te bereiken streefdoelen inzake de digitalisering van 
overheidsdiensten 

Zie antwoord op paragraaf 30. 

30. Sinds de goedkeuring door de Commissie van haar voorstel voor een besluit van het Europees 

Parlement en de Raad (COM(2021) 574 final/15.9.2021) tot vaststelling van het beleidsprogramma 
2030 “Traject naar het digitale decennium”, dat na afloop van de controle op politiek niveau is 
overeengekomen en nog formeel moet worden goedgekeurd: 

 worden wat streefdoel 1 betreft “essentiële openbare diensten” gedefinieerd als essentiële 
diensten die door overheidsinstanties aan natuurlijke personen worden verleend tijdens 
belangrijke levensgebeurtenissen en aan rechtspersonen tijdens hun zakelijke levenscyclus; 

 is er een nieuwe formulering van streefdoel 3 vastgesteld: “100 % van de burgers van de 
Unie heeft toegang tot een veilige elektronische identificatie die in de hele Unie wordt 
erkend, zodat gebruikers volledige controle hebben over identiteitstransacties en gedeelde 
persoonsgegevens”.  

Hierbij moet rekening worden gehouden met de opmerking van de ERK. 

32. Zie antwoord op paragraaf 40. 

34-36. De regelmatige vergaderingen van de stuurgroep voor het actieplan inzake e-overheid 
boden een platform voor een gedachtewisseling over de vorderingen met betrekking tot de 
uitvoering van het actieplan en de update over de stand van zaken.  

De Commissie heeft de output van de acties van de Commissie gemonitord. De resultaten of 
effecten van het actieplan zijn niet uitgebreid gemonitord, aangezien het duidelijk was dat deze 
soms buiten het tijdschema van het actieplan zouden worden behaald. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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Daarnaast werd de Commissie, zoals de ERK in de paragrafen 72, 73 en 75 heeft aangegeven, over 
de vorderingen geïnformeerd via geregelde contacten met de lidstaten in het kader van specifieke 
deskundigengroepen die zijn opgericht voor samenwerking en uitwisseling (bv. de CEF-
deskundigengroep en het CEF-comité, de SDG-coördinatiegroep, de deskundigengroep inzake 
interoperabiliteit). 

Kader 5 — Specifieke monitoringregelingen voor het Europees 
interoperabiliteitskader 

Het nationaal waarnemingscentrum voor het interoperabiliteitskader (NIFO) zal voor de periode 

2021-2027 blijven bestaan als een van de kernprestatie-indicatoren (KPI’s) voor het programma 

Digitaal Europa en als het belangrijkste instrument voor het meten van de interoperabiliteit in 

Europa. 

 

40, 41 en 42. De benchmark inzake e-overheid is, zoals gezegd, het jaarlijkse meetinstrument 

voor de evaluatie van de beschikbaarheid en de kenmerken van e-overheid in Europa. Met deze 
benchmark wordt de stand van zaken met betrekking tot de verlening van digitale 
overheidsdiensten in Europa geanalyseerd. Hij helpt ook om vast te stellen of er behoefte is aan 
verdere acties op EU-niveau. De gemeten indicatoren zijn gekoppeld aan en afgeleid van de 
beleidsprioriteiten die zijn vastgesteld in de door de lidstaten ondertekende actieplannen en 
verklaringen. De Commissie is van mening dat de benchmark inzake e-overheid geschikt is om het 
niveau van de openbare dienstverlening in de lidstaten te meten. Hoewel de benchmarkexercitie 
niet bedoeld is om specifiek het actieplan te monitoren, is de Commissie van mening dat daarmee 
wel het plan wordt gedekt, omdat de beginselen ervan worden gemeten aan de hand van de 
bijbehorende indicatoren. 

43. De Commissie volgt de trends en behoeften rond de verlening van digitale overheidsdiensten. 

Het is dan ook de bedoeling dat de methode om de drie à vier jaar wordt geactualiseerd om het 
tempo van de vorderingen te handhaven. Op deze manier kan de Commissie historische 
vergelijkingen voor twee jaar maken (het verzamelen van de gegevens gebeurt tweejaarlijks, zodat 
om de twee jaar een volledig beeld van alle diensten in het kader van alle levensgebeurtenissen 
zichtbaar is). 

In het verslag van 2021, en na de laatste actualisering van de methode, werden de scores voor 
twee jaar samengevoegd volgens verschillende methoden. Het methodologische document werd 
geactualiseerd en deze samenvoeging werd in het verslag toegelicht. Aanpassingen waren niet 
haalbaar, aangezien er nieuwe diensten werden toegevoegd. Sommige diensten werden geschrapt, 
terwijl verscheidene vragen voor het meten van verschillende diensten ook werden 
geactualiseerd/geschrapt/toegevoegd. 

46. De Commissie wijst erop dat het nationaal waarnemingscentrum voor het 

interoperabiliteitskader (NIFO) voor de periode 2021-2027 zal blijven bestaan als het belangrijkste 
instrument voor het meten van de interoperabiliteit in Europa en ook als een van de kernprestatie-
indicatoren voor het programma Digitaal Europa. 

48. De Commissie benadrukt dat een van de streefdoelen in het kader van de digitalisering van 

overheidsdiensten is dat 100 % van de essentiële openbare diensten online wordt aangeboden. 

Dit streefdoel is onderverdeeld in twee substreefdoelen in het kader van DESI: 
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 digitale overheidsdiensten voor burgers; 

 digitale overheidsdiensten voor ondernemingen. 

Beide indicatoren vloeien voort uit specifieke berekeningen (onlinebeschikbaarheid voor nationale 
en grensoverschrijdende diensten voor ondernemingen en burgers) overeenkomstig het 
benchmarkkader voor e-overheid. KPI’s zijn online beschikbaar: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735 

Kader 7 — De vertraagde invoering van het instrument voor de verwerking 
van betalingen voor de acties 9 en 10 

Aangezien alle door de lidstaten via het IRI gepubliceerde verplichte informatie kosteloos 

beschikbaar is en de lidstaten alleen kosten in rekening mogen brengen voor informatie of 

documenten die zij optioneel en in aanvulling op de verplichte informatie in het 

interconnectiesysteem opnemen (hoewel geen enkele lidstaat tot dusver te kennen heeft gegeven 

dit te willen doen), is de Commissie van mening dat de gevolgen van een ontbrekend 

betalingssysteem voor IRI niet zo groot zijn. 

56. eIDAS-knooppunten zullen niet automatisch door de portemonnee worden vervangen en zullen 

waarschijnlijk in gebruik blijven om de toepassing van nationale identificatiemiddelen over de 
grenzen heen te vergemakkelijken. 

77. De Commissie heeft de promotieactiviteiten gecoördineerd voor zover dat mogelijk was, 

gezien de verschillende financieringsregelingen, de uiteenlopende aard van de betrokken acties en 
de verschillende tijdsplanning en organisatorische structuren ervan. Dit gold ook voor 
gemeenschappelijke gegevensbanken (JOINUP), campagnes (Digital Innovation Challenge) en 
evenementen (DIGITALL-conferentie, gemeenschappelijke workshops in het kader van de Europese 
Week van regio’s en steden (EWRS)). Aangezien er geen afzonderlijk budget was voor het EU-
actieplan inzake e-overheid, waren alle promotieactiviteiten gekoppeld aan specifieke acties of 
financieringsprogramma’s. 

85. De Commissie heeft getracht een idee te krijgen van de acties van de lidstaten om Europese 

of nationale e-overheidsoplossingen te promoten voor zover zij informatie heeft ontvangen over: 

 promotieactiviteiten in verband met de implementatie van digitalediensteninfrastructuren 
in het kader van de CEF door middel van de verplichte verslaglegging zoals 
overeengekomen in de subsidieovereenkomsten;  

 beste praktijken voor promotieactiviteiten door uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken in de stuurgroep voor het actieplan inzake e-overheid. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
(paragrafen 86-98) 

Antwoorden van de Commissie: 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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86. De Commissie wenst te benadrukken dat de focus van het EU-actieplan inzake e-overheid op 

acties binnen de Commissie haar invloed op de doeltreffende bevordering van de implementatie en 
invoering van e-overheidsoplossingen door de lidstaten heeft beperkt.  

Onlangs heeft de Commissie nieuwe beleidsinstrumenten ingevoerd, met een grotere politieke 
invloed (Traject naar het digitale decennium, Digitaal kompas 2030) en aanzienlijk meer 
financiering. De Commissie is van mening dat hierdoor de doelstellingen van het actieplan op lange 
termijn kunnen worden verwezenlijkt. Voorgesteld wordt om in deze instrumenten ook strikte 
doelgroep- en toezichtregelingen met de lidstaten op te nemen. 

88. Artikel 5, lid 1, van het beleidsprogramma voor het digitale decennium (in de ontwerpversie 

van de juristen-linguïsten), waarover een politiek akkoord is bereikt, luidt als volgt: 

“De Commissie monitort de vorderingen die de Unie heeft geboekt bij de verwezenlijking van de in 
artikel 3 vastgestelde algemene doelstellingen en de in artikel 4 vastgestelde digitale streefcijfers. 
Daartoe baseert de Commissie zich op DESI en stelt zij door middel van een uitvoeringshandeling 
de KPI’s voor elk digitaal streefcijfer vast. Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.” 

De Commissie verwacht het risico van uiteenlopende interpretaties door de lidstaten te beperken 
door in de uitvoeringshandelingen duidelijke KPI’s vast te stellen.  

89. De nieuwe indicatoren zullen een aanvulling vormen op de bestaande KPI’s die zijn 

opgenomen in de benchmark inzake e-overheid en de index van de digitale economie en 
samenleving, zodat de streefdoelen van het “Traject naar het digitale decennium” nauwgezet 
kunnen worden gemonitord en de context kan worden geboden die nodig is om inzicht te krijgen in 
de ontwikkelingen. 

93. De Commissie vertrouwt erop dat de wijziging van de eIDAS-verordening ertoe zal leiden dat 

alle mensen in Europa de beschikking krijgen over veilige, betrouwbare en algemeen aanvaarde 
digitale identificatiemiddelen die in de hele Unie kunnen worden gebruikt. 

Aanbeveling 1 — Het uitvoeringskader versterken om de 

lidstaten aan te sporen e-overheidsdiensten te voltooien 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling: 

Er bestaat al een solide basis voor de uitvoering van deze aanbeveling. 

Het politieke akkoord over het DDPP is bereikt in juli 2022. De lidstaten moeten nationale 
routekaarten opstellen en werken aan trajecten naar de streefdoelen. In de jaarverslagen zal de 
balans van de vorderingen worden opgemaakt en zullen er specifieke aanbevelingen worden 
gedaan om tekortkomingen aan te pakken. Daarnaast is er een nieuwe deskundigengroep van de 
lidstaten opgericht om de benchmark inzake e-overheid in samenwerking tussen de Commissie en 
de lidstaten te herdefiniëren en uit te voeren, en om de vorderingen bij de verwezenlijking van het 
DDPP-streefdoel op het gebied van overheidsdiensten te monitoren.  

De Commissie verwacht van de lidstaten dat zij hun inspanningen nauwgezet coördineren en de 
mechanismen van het DDPP ten volle benutten. 
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95. De synergieën tussen promotieactiviteiten in het kader van de verschillende 

financieringsregelingen (zoals het ISA2-programma) werden benut (bv. via gemeenschappelijke 
gegevensbanken (JOINUP), campagnes (Digital Innovation Challenge) en evenementen (DIGITALL-
conferentie, gemeenschappelijke workshops tijdens de EWRS)). De coördinatie werd beperkt door 
hun uiteenlopende tijdsplanning en organisatorische structuren en het ontbreken van een 
afzonderlijk budget voor het EU-actieplan inzake e-overheid. 

97. Het contact met het bedrijfsleven en het mkb zal worden vernieuwd in het kader van het 

nieuwe ecosysteem voor elektronische identiteits- en vertrouwensdiensten, dat zal worden opgezet 
naar aanleiding van het voorstel voor een Europees kader voor digitale identiteit.  

 

Aanbeveling 2 — Een alomvattende strategie ontwikkelen 

voor de doeltreffende bevordering van e-overheidsdiensten 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling: 

Met de digitale-innovatiehubs en de GovTech Incubator, die worden gefinancierd in het kader van 
het programma Digitaal Europa, zullen twee belangrijke instrumenten beschikbaar komen om 
technische oplossingen voor de digitale overheid in heel Europa te promoten. De Commissie zal 
onderzoeken hoe deze mogelijkheden het best kunnen worden benut om het bewustzijn van 
bestaande oplossingen te vergroten. 

Daarnaast is het komende voorstel voor een versterkt interoperabiliteitsbeleid van de 
overheidssector in de EU erop gericht de invoering van interoperabele oplossingen voor de digitale 
overheid te verbeteren door gecoördineerde ontwikkeling en experimenten aan te moedigen en door 
de beschikbaarheid van en toegang tot algemeen aanvaarde oplossingen te vergroten. 
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