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Wat is het Vlaams 
Datanutsbedrijf?



Het probleem
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Data paradox

▪ Data stijgt in waarde en de 
databewustwording bij 
burgers en bedrijven 
neemt toe

▪ Daardoor is er minder data 
beschikbaar en wordt 
innovatie geremd

Vertrouwen bij burgers 
en bedrijven

▪ Door enkele grote 
incidenten (Cambridge 
Analytica bv.) is er een 
deuk in het vertrouwen bij 
burgers en bedrijven mbt
het delen van data

Gebrek aan
standaardisatie

▪ Data is nog niet zo 
gestandaardiseerd als 
elektriciteit

▪ Interoperabiliteit is nog 
geen gegeven, ook al zijn 
al heel wat stappen gezet



Het Vlaams Datanutsbedrijf
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Een neutrale derde
partij met ervaring

▪ Het probleem van vertrouwen gaat de 
markt zelf niet oplossen, of niet snel 
genoeg

▪ Vlaamse Datanutsbedrijf is een neutrale 
derde partij die data beter laat 
samenwerken en de economie stimuleert

Een platform van datakluizen

▪ Eén van de oplossingen die het 
Datanutsbedrijf uitwerkt, is een platform 
voor datakluizen, dat zowel voor burgers, 
bedrijven, gebouwen, auto’s, … bruikbaar zal 
worden

▪ Bovenop die datakluizen komen slimme 
dataverwerkingsdiensten



Doelstellingen Vlaams Datanutsbedrijf
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Data laten 
samenwerken

▪ We willen data laten 
samenwerken op een 
veilige manier en in 
absoluut vertrouwen

▪ We willen data 
“upgraden”, het meer 
waardevol maken

Ecosystemen

▪ We willen ecosystemen 
van data faciliteren, zoals 
mobility as a service, 
cultuur en vrijetijd, het 
vastgoedinformatie-
platform, enz.

Vlaanderen als
#datatech regio

▪ Katalysatoreffect om 
Vlaanderen te laten 
schitteren als dé datatech
regio

▪ Vlaamse bedrijven kunnen 
mee op deze datatech golf 
surfen



Wat als het 2030 was?
3 stellingen



Wat als

Vlaanderen de leading datatech regio
van Europa wordt?
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Stelling 1



Waar zitten we vandaag?
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Legal framework

▪ Erkend in de rol als derde 
neutrale partij

▪ Juridische grondslag voor 
zowel public-to-private, 
private-to-public en 
private-to-private 
datadeling

Ecosystemen

▪ We bouwen ecosystemen 
rond ondermeer vastgoed 
en nutssector als leading
example

▪ Afsprakenkader “win-win” 
tussen alle partijen

Technische
bouwblokken

▪ OSLO-standaarden

▪ Ervaring in een schaalbaar 
datadelings-platform met 
miljarden transacties

▪ Platform van datakluizen 
operationeel

Vlaanderen: ons DNA is “doen”
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Ecosysteem 1.0

Ecosysteem 2.0

Ecosysteem n.0

• Eén partij per rol

• MVP Diploma 1.0

• MVP Loon 1.0

• Stap voor stap nieuwe 
partijen

• MVP Diploma en loon 2.0

• Aansluitingsprocessen en 
governance

Nieuwe use cases en 
ecosystemen

Ecosysteem

Bewijzen dat het ecosysteem 

en de technologie 

productierijp inzetbaar is

Schaalbaarheid, duurzaamheid, 

maturiteit en participatie 

bedrijven bij verdere uitbouw 

ecosysteem

Doel
Doel



Wat als

Elk bedrijf, net als elke burger, binnenkort een 
eigen datakluis heeft?
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Stelling 2



Waar zitten we vandaag?
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Kluizen platform

▪ Solid kluizenplatform 
helemaal operationeel, 
zowel technisch als 
juridisch

▪ Gebaseerd op Inrupt
Enterprise versie

▪ AVG/GDPR compliant

Partners

▪ Kluizen worden via 
partners in de markt gezet

▪ Ondermeer Randstad en 
Doccle zijn partners van 
het eerste uur

Bedrijvencases

▪ Leading by example KLIP 
en GIPOD:  data 
uitwisseling binnen private 
sector

▪ Nieuwe business cases 
voor private-to-private



HealthVastgoed

Samenwerking met partners vanuit domeinen en cases
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HR
Media
Cultuur



Wat als

“legal tech” en Europese regelgeving ervoor zorgt 
dat data een niet-schaars goed wordt?
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Stelling 3



Waar zitten we vandaag?
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Geen centraal
dataplatform

▪ Datanutsbedrijf 
centraliseert geen data

Kluistechnologie en
slimme schil errond

▪ We zorgen ervoor dat 
datadeling tussen partijen 
slimmer verloopt 
waardoor net minder data 
gedeeld moet worden

Leading in Datatech

▪ Tijdperk voorbereiden 
waarin Vlaanderen kan 
floreren

▪ Burger kan veilig 
deelnemen aan de data-
economie en behoudt 
controle over zijn data



Granulariteit Van wie?

EcosysteemMy Professional Data

MVP Diploma

MVP Loon

Analysefase

Groeipaden
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