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Overzicht beleid en regelgeving van het digitale domein

Digitalisering raakt veel onderdelen van de economie en de maatschappij. Regulering ervan is complex. In de afgelopen jaren zijn 
de regels voor het digitale domein sterk toegenomen. In dit document geven wij een overzicht van de meest relevante wet- en
regelgeving en beleidsprogramma’s die nu spelen en in de toekomst gaan spelen vanuit het perspectief van het digitale
domein; zowel op Europees als Nederlands niveau. Graag delen we dit overzicht met u. 

Domeinen die aan bod komen zijn: Data & AI (deze zijn doorsnijdend), Digitale economie, Digitale overheid, Veiligheid,
Zorg, Onderwijs en Mobiliteit. Wij hebben dit document met veel zorgvuldigheid opgesteld, maar hebben ons omwille
van het overzicht beperkt in het aantal beleidstrajecten.

Over Considerati
Considerati - adviesbureau voor de digitale wereld - helpt bedrijven en overheden met het op verantwoorde wijze innoveren 
met digitale technologie en data. Dit doen we vanuit juridisch, politiek-maatschappelijk en ethisch perspectief. Wij volgen al
meer dan tien jaar het debat over digitalisering en regulering van het digitale domein.

Leeswijzer

• Europese en Nederlandse wet- en regelgeving
o De wet- en regelgeving staat op alfabetische volgorde.
o De titels van toekomstige wet- en regelgeving staat schuingedrukt.
o Per wet of regel staat een kleine omschrijving van wat het inhoudt.

• Beleidsprogramma’s
o Zowel op Europees als Nederlands niveau lopen er verschillende beleidstrajecten.
o Voor toelichting op het beleid verwijzen wij naar de appendix aan het einde van het document.
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Data & AI: horizontale werking over alle digitale domeinen
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Data Governance Act
(DGA)
Dit voorstel uit 2020 
moet data van bedrijven,
overheden en consumenten 
(GPS,gezondheidsdata,  
overheidsdata, etc.) beter 
beschikbaar maken voor 
hergebruik binnen de EU 
voor innovatie, onderzoek of  
betere dienstverlening t.b.v. 
Europa’s data-economie.

General Data Protection
Regulation (GDPR) (AVG)
De AVG regelt de 
rechtmatige omgang
met persoonsgegevens  
en standaardiseert de 
regels voor verwerking 
van persoonsgegevens 
door bedrijven en 
overheidsinstanties in 
de gehele EU. Nationale
bepalingen binnen de AVG 
zijn vastgelegd in de UAVG.

GreenData4all
Dit initiatief zal bijdragen 
aan de groene en digitale 
transformatie van Europa 
door de EU-regels inzake 
milieugegevens en de 
toegang van het publiek tot 
milieu-informatie bij te 
werken. 

Open Data Directive
De algemene doelstelling is 
de voortzetting van de 
versterking van de data-
economie van de EU door 
de hoeveelheid 
overheidsgegevens die voor 
hergebruik beschikbaar zijn, 
te vergroten, eerlijke 
concurrentie en 
gemakkelijke toegang tot 
overheidsinformatie te 
waarborgen. 

Artificial Intelligence Act (AI 
Act)
De toekomstige wetgeving 
met betrekking tot AI en 
algoritmes zal bepaalde 
toepassingen van AI 
verbieden en verplichte regels 
stellen van toepassing op AI-
systemen die een (hoog) risico 
vormen voor de rechten en 
veiligheid van burgers.

Data Act
Het in februari 2022 
gepresenteerde wetsvoorstel 
zal regels stellen voor 
datadeling tussen bedrijven 
en overheid en bedrijven 
onderling. Ook wordt het 
Intellectueel Eigendom-kader 
geëvalueerd voor verbetering 
van de toegang tot en het 
gebruik van gegevens

Directive for Corporate 
Sustainability Due Diligence
De Europese Commissie 
presenteerde in februari 2022 
deze richtlijn om negatieve 
effecten op mensenrechten en 
het milieu in waardeketens
centraal aan te pakken.

Declaration on digital rights
and principles for everyone in 
the EU
In januari 2022 heeft de 
Europese Commissie een -
niet bindende - verklaring over 
digitale rechten en beginselen 
opgesteld. Deze verklaring 
moet richting geven aan de 
digitale transformatie in de 
EU.

Digital Europe Programme
Regulation
In deze verordening worden 
de doelstellingen, begroting 
en regels omtrent financiering 
van het 
financieringsprogramma 
Digital Europe vastgesteld. Dit 
programma heeft als doel 
onderzoek in het digitale 
domein te stimuleren.
in de EU.
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Audiovisual Media  
Services Directive
Deze richtlijn regelt het vrij 
verkeer van
omroepdiensten op de
interne markt van
EU-lidstaten en stelt kaders 
voor mediadiensten op
social media en digitale
platforms.

Directive on Improving the
conditions on platform work
Dit in 2021 gepresenteerde 
wetsvoorstel heeft als doel 
arbeidsomstandigheden bij 
platformwerk beter te 
reguleren. Het bevat criteria 
om te bepalen of een platform 
een werkgever is.

Copyright Directive
Deze richtlijn moderniseert 
het auteursrecht in de 
digitale interne markt en 
bakent de 
verantwoordelijkheid van 
online platforms af.

eCommerce Directive 
Deze richtlijn uit 2000 regelt 
het juridisch kader voor 
elektronisch zakendoen in 
de Europese interne markt 
en de 
verantwoordelijkheden voor  
online tussenpersonen 
(zoals  internetaanbieders, 
hosting  en cloud providers 
en online  platforms).

ePrivacy Directive  
Deze richtlijn uit 2002 regelt
de verwerking van
persoonsgegevens en de 
bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer 
(privacy) in elektronische 
communicatie. Met extra 
regels rondom  cookies is 
deze richtlijn 
geïmplementeerd in  de 
Telecommunicatiewet
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Digital Content & Services 
Directive
Deze richtlijn betreft de 
levering aan consumenten 
van digitale inhoud en 
digitale diensten en regelt 
consumentenbescherming 
bij een gebrekkig (digitaal)  
product.
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Digitale economie

Amendments to the directive
on administrative cooperation 
in the field of taxation (DAC7)
Deze toevoeging regelt de 
samenwerking op het gebied 
van belastingen. DAC7 regelt 
een informatie- en 
rapportageverplichting  voor 
platformen vanaf 2023. De 
uitwisseling van informatie 
met belastingautoriteiten 
moet belastingontduiking 
voorkomen.

Chips Act
In februari 2022 presenteerde 
Commissie dit wetsvoorstel 
om de voorzieningszekerheid, 
de veerkracht en het 
technologische leiderschap 
van de EU op het gebied van 
halfgeleidertechnologieën en 
-toepassingen te waarborgen. 

Digital Marktets Act (DMA)
Dit wetsvoorstel is in juli 2022 
aangenomen door het EP. Het 
betreft nieuwe 
mededingingsregels die 
verplichtingen opleggen aan 
digitale poortwachters in de 
digitale economie. Het 
wetsvoorstel treedt 
hoogstwaarschijnlijk begin 
2023 in werking.

Digital Service Act (DSA) 
Dit wetsvoorstel herziet de 
eCommerce Directive en
bevat
regels over de rol en 
verantwoordelijkheden van
online tussenpersonen en 
digitale platforms bij het
tegengaan van illegale 
content en desinformatie. 
Daarnaast betreft het 
regels omtrent de 
transparantie van gericht
adverteren. Het voorstel is 
in juli 2022 aangenomen 
door het EP.

Het volledige overzicht ontvangen?

Neem dan contact op met Koen Schroten, Public Affairs Consultant via schroten@considerati.com
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Dit was een preview van het overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving van het digitale domein. In het volledige 
overzicht vindt u naast de belangrijkste digitale wetgeving ook een overzicht met de belangrijkste beleidstrajecten op 
Europees en nationaal niveau. 

In dit previewdocument zag u slechts een gedeelte van de thema’s die aan bod komen in het volledige overzicht. Het 
volledige overzicht van de wet- en regelgeving van het digitale domein bestaat uit de volgende thema’s: 

• Data & AI
• Digitale Economie
• Digitale Overheid
• Veiligheid
• Zorg
• Onderwijs
• Mobiliteit 

Bent u geïnteresseerd in de wet- en regelgeving in het digitale domein en wilt u graag het volledige overzicht ontvangen? Neem 
dan contact op met Koen Schroten, Public Affairs Consultant via schroten@considerati.com. 

Overzicht Europese en Nederlandse wet- en regelgeving
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