
Welke impact heeft Data Governance Act en Data Act op het Vlaamse
middenveld? -  Verslag

Op vrijdag 6 mei 2022 organiseerde VLEVA een hybride evenement over de Data
Governance Act en de Data Act. Allereerst lichtte Katja Vatheera van de Europese
Commissie de twee beleidsinitiatieven toe. Daarna volgde er een panelgesprek met Hans
Arents (Digitaal Vlaanderen), Luc Hendrickx (Unizo/SMEunited) en Frederic Heymans
(Kenniscentrum Data & Maatschappij), gemodereerd door Pieter Haeck (Politico Europe).

Klik hier om de opname te herbekijken.

Panel
Digitaal Vlaanderen is verheugd dat er op Europees niveau een initiatief genomen wordt. Ze
verwachten een impact van de Data Governance Act op verschillende niveaus:

- Grote (positieve) economische impact (Marktomvang van de Vlaamse open data
markt in 2020 was 2,9 miljard euro en zorgde voor een tewerkstelling van 9.400
personen.)

- Denken dat Data intermediation services zullen bijdragen tot het verhogen van het
vertrouwen. Vandaar dat de Vlaamse overheid beslist heeft om tegen eind 2022 een
eigen datanutsbedrijf op te richten.

- Verwachten dat Data altruism ook van belang zal zijn voor de openbare sector.
- Schrik voor een aantal verplichtingen in de DGA, zoals één enkel centraal

informatiepunt, bevoegd orgaan die andere overheidsorganisaties ondersteunt bij het
verstrekken van data… Digitaal Vlaanderen vreest dat ze een bestaande organisatie
zullen moeten uitbreiden of een nieuwe organisatie zullen moeten voorzien.

Met betrekking tot de impact van de Data Act:
- Voorstander van het verruimen van B2B en B2C delen van gegevens.
- Voorstander om data beschikbaar te maken o.b.v. ‘uitzonderlijke omstandigheden’,

maar vraagt om dit te specificeren.
- Beschikbaarheid van IoT data is belangrijk om over te gaan tot een creatie van een

‘digital twin’ van Vlaanderen om het milieu, klimaat, verkeer… te registreren via
sensoren (smart city toepassingen).

Tot slot zien ze drie redenenen waarom data nog niet vrij stroomt:
a. Veel schrik om controle over data te verliezen;
b. Gebrek aan vertrouwen om data te delen.
c. Digitaal Vlaanderen is zich ervan bewust dat er nood is aan standaardisatie.

Vraagt zich af of het EU Data Innovation Board wel een voldoende sterk
instrument is om de datastandaarden te definiëren.

SMEunited
- SMEunited staat zeer positief tegenover de Data Act en is van mening dat het meer

mogelijkheden gaat geven aan KMO’s en meer innovatie zal teweegbrengen.
- Heel wat oppositie vanuit de grote bedrijven, maar SMEunited vraagt aan het

Europees Parlement om het wetsvoorstel niet af te zwakken.
- SMEunited vraagt om ook KMO's in het geheel uit te sluiten voor ‘uitzonderlijke

omstandigheden’ en niet enkel kleine en micro ondernemingen. Daarnaast moet
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‘uitzonderlijke omstandigheden’ proportioneel, gerechtvaardigd en gespecificeerd
zijn.

Kenniscentrum Data & Maatschappij
- Cloud switch ability en interoperabiliteit voorwaarden worden positief onthaald.
- Mogelijkheid tot frictie met andere wetgevingen (zoals DSA, DMA, e-commerce

directive).
- De Data Act kan het voor kleine bedrijven moeilijker maken.
- Te weinig voeling geweest met de realiteit. Er wordt veel verantwoordelijkheid gelegd

bij lokale overheden die vaak nog in een digitaliseringsproces zitten.
- Er is samenwerking nodig tussen de Europese cloud spelers.

Q&A
1. Zijn er bezorgdheden hoe de Data Act, DGA en GDPR gaan samenwerken?

Volgens het Kenniscentrum D&M zijn er 2 verschillende perspectieven. Enerzijds de
beperking van persoonsgegevens (GDPR) en anderzijds een meer economisch perspectief
(Data Actà, wat een beetje tegenstrijdig is.
Data altruism: DP en DGA conflicteren. Nu worden er extra regels gecreëerd voor data
altruïsme organisaties of organisaties die dat willen doen wat het complexer maakt bovenop
de GDPR. Beter: aanpassing van de GDPR-wetgeving en een uitzondering maken voor
altruism.
Digitaal Vlaanderen ziet een mogelijke clash tussen de initiatieven en vraagt om de
definities zo veel mogelijk afstemmen met de GDPR-wetgeving. Hopelijk kan de technologie
helpen om data te anonimiseren zodat de data alsnog gebruikt kan worden voor
commerciële doeleinden.
SMEunited denkt niet dat het tot veel problemen zal leiden. Het mag geen reden zijn om de
Data Act af te zwakken of aan te vallen.

2. Hoe gaan de verschillende autoriteiten samenwerken in België?
Voor Digitaal Vlaanderen is het onduidelijk wie op welk niveau wat gaat opnemen. Gaan we
één autoriteit hebben op Belgisch niveau of één op Vlaams niveau?

3. Will the Data Act also include the right to repair?
European Commission: It will build on the Data Act so they should work at least in
harmony where the Data Act will be the basis.

4. Will the Data Act be a risk or an opportunity for other sectors?
The European Commission sees it as an opportunity. We worked together with other DG’s
on this legislation. The idea is for everything to operate together and for legislation that will
come out later, the Data Act will be used as a basis.

5. Chapter 3 of the Data Act: why is this not for the B2G?
European Commission: The B2G provisions are quite limited. They are written in a way
that government actors cannot abuse the data and that the business can still profit and not
escape the obligation. The same principles of trying to make it fair for all angles, is there.



6. Is ‘technical neutrality/technology independence’ a principle that is enshrined in
European legislation?

European Commission: It goes beyond technological neutrality. It is for the data to be
completely detached from the technology. Vaathera will take a look at this and will take this
comment into her unit.

7. How would you implement ‘technical neutrality’ at the ‘Vlaams nutsbedrijf’?
Digitaal Vlaanderen: By offering solid data vaults, people will be the owner of their data and
can choose where to store their data. This will be the ultimate degree of data portability. With
the proposed European Digital Identity Framework and the idea of an EU wallet, a solid data
pod will be an excellent technological choice of means to implement such european
electronic identity.


