
 

 

Raadpleging van het panel van kleine en middelgrote ondernemingen via het Enterprise Europe 

Network 

Raadpleging over beginselen en richtsnoeren voor gegevensdeling tussen ondernemingen (B2B) 

Inleiding  

Het initiatief voor een digitale eengemaakte markt heeft tot doel de beschikbaarheid van gegevens in 

de economie te verbeteren:  

 gegevens die in het bezit zijn van de overheid ("overheidsinformatie"),  

 gegevens uit door de overheid gefinancierd wetenschappelijk onderzoek, maar ook  

 gegevens waarover ondernemingen beschikken.  

Een bredere beschikbaarheid van gegevens kan nuttig zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen 

omdat zij doorgaans onvoldoende middelen hebben om zelf gegevens te verzamelen.  

Tegelijkertijd houdt de opkomst van "slimme" toestellen die met het internet verbonden zijn ("internet 

der dingen") nieuwe uitdagingen in wat de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens, de mededinging en 

de bepaling van de reële waarde betreft.  

Zakelijke gegevensdeling moet in beginsel gebaseerd zijn op de vrijheid om contracten te sluiten.  

De Commissie heeft deze nieuwe juridische kwesties in detail geanalyseerd (zie COM(2017) 9, 

"Bouwen aan een Europese data-economie" en COM(2018) 232, "Naar een gemeenschappelijke 

Europese gegevensruimte"). Zij kwam tot de conclusie dat: 

 de vrijheid om contracten te sluiten het basisprincipe moet blijven van alle regelingen inzake 

het gebruik van objecten van het internet der dingen en van de gegevens die door deze 

objecten worden gegenereerd;  

 de uitwisseling op "gegevensmarkten" moet plaatsvinden; 

 de naleving van bepaalde beginselen noodzakelijk is om te zorgen voor eerlijke mededinging 

op deze markten, zowel wat de objecten van het internet der dingen betreft als de producten en 

diensten die afhankelijk zijn van door deze objecten gecreëerde machinaal gegenereerde niet-

persoonsgebonden gegevens.  

Deze beginselen zijn alleen van toepassing op niet-persoonsgebonden gegevens, omdat de algemene 

verordening gegevensbescherming en andere toepasselijke regels de verwerking van 

persoonsgegevens voldoende reguleren.  

Aan de hand van de beginselen worden de ondernemingen ertoe aangezet er in de desbetreffende 

contracten voor te zorgen dat: 



• zij transparant zijn wat betreft de personen of entiteiten die toegang krijgen tot de 

desbetreffende gegevens en waarvoor deze worden gebruikt;  

• zij de waarde die door elk van de partijen wordt gecreëerd (door gegevensverzameling, 

door diensten die bovenop de gegevens worden aangeboden, enz.) zoveel mogelijk 

erkennen; 

• zij in waarborgen voorzien voor de bescherming van de commerciële geheimen en de 

andere intellectuele-eigendomsactiva van de ondernemingen (bv. het monitoren van 

slimme productierobots om inzicht te krijgen in productiepraktijken of perioden van 

inactiviteit, wat kan leiden tot speculaties over de economische prestaties van de 

onderneming); 

• zij er niet op gericht zijn de mededinging te verstoren en met name ondernemingen er niet 

toe verplichten overeenkomsten af te sluiten met één leverancier, bijvoorbeeld door 

middel van gegevensformaten en dergelijke die door anderen enkel tegen extra kosten 

kunnen worden gebruikt.  

In de mededeling "Naar een gemeenschappelijke Europese ruimte" heeft de Commissie aangegeven 

dat de beginselen met de belanghebbenden zullen worden besproken en kunnen worden gewijzigd 

naargelang van de resultaten van deze besprekingen. Zij moedigt de industrie aan om gedragscodes te 

ontwikkelen om deze beginselen aan te vullen. De Commissie heeft aangegeven dat zij zal blijven 

evalueren of deze beginselen en eventuele gedragscodes toereikend blijken om eerlijke en open 

markten te handhaven en dat zij waar nodig de zaken met passende maatregelen zou aanpakken.  

  



DEEL 0:  

Over uw onderneming:  

1. In welke sector is uw onderneming actief?  

a. Landbouw, bosbouw en 

visserij 

voedselverwerkingsindustrie, 

voedselvoorzieningsketen  

b. De automobielsector, met 

inbegrip van de leveranciers, 

productie, detailhandel, 

dienstverlening en onderhoud 

en bijbehorende 

aftermarketdiensten  

c. Huishoudelijke apparaten, 

"slim wonen", met inbegrip 

van de leveranciers, productie, 

detailhandel, dienstverlening 

en onderhoud en bijbehorende 

aftermarketdiensten 

d. Overige industrie, met 

inbegrip van de leveranciers, 

productie, detailhandel, 

dienstverlening en onderhoud 

en bijbehorende 

aftermarketdiensten  

e. Personenvervoer (taxi, bus, 

trein, vliegtuig, waterwegen) 

f. Logistiek 

g. Telecommunicatiediensten, 

met inbegrip van leveranciers  

h. Kleinhandel  

i. Media, uitgeverijen, 

omroepdiensten en 

aanverwante diensten, 

waaronder reclame  

j. Gezondheidszorg en 

maatschappelijke 

dienstverlening 

k. Financiën en verzekeringen 

(behalve motorrijtuigen) 

l. Juridisch advies; 

marktonderzoek  

m. Productie en/of 

transmissie/levering van 

elektriciteit, gas, water, stoom 

en lucht, met inbegrip van 

daarmee samenhangende 

datadiensten  

n. Overige 

2. Hoe groot is uw onderneming (aantal werknemers in voltijdsequivalenten)? 

a. Minder dan 10 werknemers 

(micro-onderneming) 

b. 11-49 werknemers (kleine 

onderneming) 

c. 50-249 werknemers 

(middelgrote onderneming) 

d. Meer dan 249 werknemers 

(grote onderneming) 

Deel 1 – Het gebruik en het genereren van niet-persoonsgebonden gegevens in uw onderneming  

3. Heeft u geprobeerd gegevens te verkrijgen waarover een andere onderneming beschikt, 

bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een nieuwe dienst of een nieuw product of de 

verbetering van besluitvormings- of productieprocessen?  

○ Ja 

○ Nee 

 



Zo ja: 

4. Heeft u moeilijkheden ondervonden bij het verkrijgen van (gebruiksrechten op) gegevens van 

een andere onderneming?  

○ Ja 

○ Nee 

5. Bent u het slachtoffer geweest van praktijken betreffende de toegang tot dergelijke gegevens 

die naar uw mening oneerlijk of onredelijk waren (bv. onredelijk hoge licentievergoedingen, 

onvoorzienbare beëindiging van het contract)?  

○ Ja 

○ Nee 

6. Zo ja, wat voor problemen/praktijken waren dat? Gelieve toe te lichten: 

 

 

 

 

 

 

Zo nee: 

7. Waarom gebruikt uw onderneming geen gegevens van andere ondernemingen (meerdere 

antwoorden mogelijk)? 

a. Wij maken geen gebruik van gegevens in ons bedrijfsmodel/wij produceren alle 

relevante gegevens zelf. 

b. Wij zijn niet op de hoogte van ondernemingen die relevante gegevens zouden hebben.  

c. Wij beschikken niet over de nodige expertise of de technische middelen om gegevens 

te analyseren.  

d. De gegevens die wij nodig hebben, worden niet beschikbaar gesteld door andere 

ondernemingen. 

e. Wij produceren de gegevens intern. 

f. Om redenen van veiligheid van de gegevens of van het IT-systeem.  

g. Vrees voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de verkregen 

gegevens.  

h. Kosten (met inbegrip van de kosten voor het opstellen van de desbetreffende 

overeenkomsten) die niet kunnen worden terugverdiend.  

 

Deel 2 – Feedback over de billijke beginselen inzake objecten van het internet der dingen en de niet-

persoonsgebonden gegevens die door deze objecten worden gegenereerd 



Een object van het internet der dingen is een toestel dat gegevens verstuurt via het internet, 

bijvoorbeeld aan de fabrikant, in ruil voor een dienst of een andere beloning. De Commissie heeft in 

een document van april 2018 de volgende beginselen opgesteld en zij verzoekt de bedrijven er in de 

desbetreffende contracten voor te zorgen dat: 

• zij transparant zijn wat betreft de personen of entiteiten die toegang krijgen tot de 

desbetreffende gegevens en waarvoor deze worden gebruikt;  

• zij de waarde die door elk van de partijen wordt gecreëerd (door gegevensverzameling, 

door diensten die bovenop de gegevens worden aangeboden, enz.) zoveel mogelijk 

erkennen; 

• zij in waarborgen voorzien voor de bescherming van commerciële geheimen en andere 

intellectuele-eigendomsactiva (bv. het monitoren van slimme productierobots om inzicht 

te krijgen in productiepraktijken of perioden van inactiviteit, wat kan leiden tot speculaties 

over de economische prestaties van de onderneming); 

• zij er niet erop gericht zijn de mededinging te verstoren en met name ondernemingen door 

overeenkomsten niet van één leverancier afhankelijk maken, bijvoorbeeld op basis van 

gegevensformaten en dergelijke die door anderen enkel tegen extra kosten kunnen worden 

gebruikt.  

 

8. Gebruikt u reeds of bent u van plan in de nabije toekomst gebruik te maken van een object van 

het internet der dingen (bv. een industriële robot)?  

○ Ja 

○ Nee 

9. Bent u het ermee eens dat objecten van het internet der dingen en gegevens afkomstig van 

dergelijke objecten nieuwe uitdagingen vormen voor de eerlijkheid op de markt?  

○ Ja 

○ Nee 

10. Biedt de wetgeving een passend antwoord op deze uitdagingen (bv. wetgeving betreffende de 

bescherming van databanken en bedrijfsgeheimen, auteursrecht, mededingingsrecht)?  

○ Ja 

○ Nee 

11. Worden door de (hierboven vermelde) beginselen alle relevante problemen aangepakt?  

○ Ja 

○ Nee 

Zo nee:  

12. Welke andere problemen moeten worden toegevoegd? Gelieve toe te lichten: 

 

 

 



 

 

 

13. Hoe schat u het belang in van elk van de beginselen in de industriële praktijk?  

 Heel 

belangrijk 

Tamelijk 

belangrijk 

Minder 

belangrijk 

Niet 

belangrijk 

a. Transparantie bieden wat betreft de 

personen of entiteiten die toegang krijgen tot 

de desbetreffende gegevens en waarvoor deze 

worden gebruikt 

    

b. De waarde die door elk van de partijen is 

gecreëerd zo veel mogelijk erkennen 

    

c. In waarborgen voorzien voor de 

bescherming van commerciële geheimen van 

bedrijven 

    

d. Er niet erop gericht zijn de mededinging te 

verstoren en met name ondernemingen niet 

door overeenkomsten van één leverancier 

afhankelijk maken  

    

 

14. In welke mate verwacht u dat bedrijven geneigd zijn contracten op basis van elk van deze 

beginselen af te sluiten en in staat zullen zijn eerlijke markten te handhaven voor objecten van 

het internet der dingen en gegevens die door dergelijke objecten worden gegenereerd?  

 Ruimschoots 

hiertoe in 

staat 

Matig 

hiertoe in 

staat 

Minder 

hiertoe 

in staat 

Onvoldoende 

hiertoe in 

staat 

a. Transparantie bieden wat betreft de 

personen of entiteiten die toegang krijgen 

tot de desbetreffende gegevens en 

waarvoor deze worden gebruikt 

    

b. De waarde die door elk van de partijen 

is gecreëerd zo veel mogelijk erkennen 

    



c. In waarborgen voorzien voor de 

bescherming van commerciële geheimen 

van bedrijven 

    

d. Er niet erop gericht zijn de 

mededinging te verstoren en met name 

ondernemingen niet door overeenkomsten 

van één leverancier afhankelijk maken  

    

 

Deel 3 – Richtsnoeren voor gegevensuitwisseling tussen bedrijven en het toekomstige 

ondersteuningscentrum 

De Commissie heeft op 25 april ook richtsnoeren gepubliceerd over hoe ondernemingen meer 

gegevens kunnen uitwisselen met andere ondernemingen. Deze richtsnoeren bestaan uit drie delen: een 

niet-uitputtende lijst van mechanismen om gegevens te delen, de onderliggende bedrijfsmodellen en 

een lijst van elementen waarmee rekening moet worden gehouden wanneer contracten over gegevens 

worden gesloten.  

15. Welke delen van de richtsnoeren zijn relevant voor u?  

○ A. Elementen die in aanmerking moeten worden genomen bij de onderhandeling van contracten  

○ B. Technische aspecten van gegevensdeling  

○ C. Onderliggende bedrijfsmodellen en voorbeelden van goede praktijken  

In aanvulling op de richtsnoeren die op 25 april zijn gepubliceerd, zal de Commissie een 

ondersteuningscentrum voor gegevensdeling financieren. Dit ondersteuningscentrum zal met een 

aantal taken worden belast. 

16. Hoe schat u het belang in van elk van de beginselen? 

 Zeer 

belangri

jk  

Belangrijk Redelijk 

belangrijk

  

Enigszin

s 

belangrij

k 

Onbela

ngrijk 

Het geven van voorbeelden van 

goede praktijken van de industrie op 

het gebied van gegevensdeling  

     

Het verstrekken van een 

referentiedocument over het recht dat 

van toepassing is op gegevensdeling

  

     



Het verstrekken van typebepalingen 

voor contracten opgesteld door de 

industrie  

     

Het verstrekken van nieuwe 

typebepalingen voor contracten voor 

specifieke sectoren, waardeketens of 

met sectoroverschrijdende relevantie

  

     

Het opstellen van richtsnoeren over 

de ontwikkeling van Application 

Programming Interfaces ("API's") en 

het beheer van interacties met 

gebruikers van dergelijke API's (met 

inbegrip van het uitwerken van 

typegebruiksvoorwaarden van API’s 

[API-licentie])  

     

Het ontwikkelen van richtsnoeren 

over de wijze waarop de beveiliging 

van de gegevens kan worden 

gewaarborgd wanneer gegevens met 

anderen worden gedeeld 

     

Het ontwikkelen van richtsnoeren 

over de verbetering van de 

traceerbaarheid van het gebruik van 

gegevens bij gegevensdeling 

     

17. Welke andere documenten of diensten zouden voor u nuttig kunnen zijn? 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Gelieve het document voor 14 Januari 2019 terug te sturen aan 

Jean-Philippe Mergen, Directeur Internationalisation Enterprise Europe Brussels   

E-mail : jpm@beci.be 

Tel : 02 210 01 77 – Fax : 02 640 93 28 

BECI, Kamer van Koophandel van Brussel –Louizalaan, 500 – 1050 Brussel 
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