Ministerie van Economische zaken en Klimaat
Mevrouw mr. drs M. Keijzer
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
16 juni 2018
Excellentie,

Ondergetekenden: Stichting Digitale Infrastructuur Nederland, de Dutch Startup
Association en de Fiber Carrier Association hebben met belangstelling kennis genomen van
de nationale digitaliseringsstrategie van het kabinet Rutte III. Wij onderschrijven de
ambitie van het Kabinet om Nederland een digitale koploper te maken. Het is te prijzen
dat het Kabinet het economisch belang van de digitale ontwikkelingen erkent en dat een
strategie is ontwikkeld die het thema digitalisering over de volle breedte van het
Kabinetsbeleid adresseert.
Tegelijkertijd zien wij dat het tempo van digitalisering in enkele van de ons omringende
landen hoog ligt en dat Nederland met hen in concurrentie is om die koploperspositie te
verwerven. Als het beleid onvoldoende aansluit dan zullen de kabinetsambities niet worden
gehaald en zal de huidige sterke positie van Nederland als digitale mainport in gevaar
kunnen komen. Om die redenen maken ondergetekenden zich zorgen over een drietal
aspecten van de digitale strategie.
Ten eerste missen ondergetekenden een concrete inzet op stimulering en ontwikkeling van
de Nederlandse platformeconomie en de digitale mainport. Platformen zijn de spin in het
web van nieuwe digitale ecosystemen, waar vraag en aanbod samen komen en waar
gebruikers mee kunnen groeien met de nieuwste digitale ontwikkelingen. Nederlandse
merken als Adyen, Booking.com, Leaseweb hebben een sterke positie verworven op de
wereldmarkt. Nederlandse bedrijven en consumenten nemen hun diensten af van nationale
Cloud en e-commerce spelers. Bovendien is Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats
voor Internationale online platforms en diensten. De Nederlandse platformsector en
digitale mainport, en het daarbij behorende ecosysteem van bedrijvigheid levert daarmee
een flinke bijdrage aan de economie. Circa 20% van de aan vestiging gerelateerde
investeringen uit het buitenland zijn daaraan toe te rekenen (Bron DNB, NFIA).
Platformen zorgen samen met startups en scale-ups in Nederland ook voor tal van nieuwe
economische activiteiten. Zij stellen het MKB optimaal in staat om te kunnen profiteren
van data en nieuwe technologische toepassingen. De opkomst van nieuwe digitale
ecosystemen vereist platform-economisch denken en een effectief samenspel van grote
bedrijven, MKB’ers, startups en onderzoekers. Dit is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt
en vraagt om specifiek beleid. Door alle digitale ontwikkelingen, platforms en bedrijven
over één kam te scheren, vallen essentiële verschillen in het beleid weg. Ter illustratie:
het is voor Nederlandse digitale scale-ups om verschillende redenen nog moeilijk om de
sprong naar de Europese en wereldmarkt te maken. Tegelijkertijd dienen voor deze spelers
nieuwe wetgeving en hun effecten zich aan.
Zonder specifiek beleid kunnen de platformeconomie en digitale mainport zich minder goed
ontwikkelen, en wordt Nederland afhankelijker van digitale diensten uit het buitenland. Het

netto effect is een lager tempo van de digitale ambities en de beoogde groei van de
economische activiteiten.
Ten tweede kan een digitale economie slechts tot volle wasdom komen als er ruimte blijft
om te experimenteren met nieuwe technieken en bestaande data. Startups, en andere
kleine digitale spelers worden ook geconfronteerd met nieuwe nationale en Europese
regels. Wet- en regelgeving moet niet belemmerend werken, maar moet juist
ondersteunend zijn. Nu wordt die in de praktijk ervaren als complex, soms conflicterend,
onduidelijk, of gedateerd. Dat heeft impact op hun bedrijfsvoering. Het remt de
mogelijkheden voor innovatie in het digitale MKB en is daarmee contraproductief voor de
kabinetsambities.
Van de overheid mag worden gevraagd dat regelingen goed worden ondersteund met
modaliteiten en heldere richtlijnen. Centraal moet staan: duidelijkheid, geen conflicten, zo
min mogelijk red tape, zo min mogelijk loketten, en moderne interacties. Deze insteek
krijgt wat ons betreft onvoldoende aandacht in de strategie.
Ten derde zijn ondergetekenden van mening dat de agenda aanzienlijk aan kracht kan
winnen met meer aandacht voor de benodigde en beschikbare overheidsmiddelen voor de
digitale transitie. Deze zitten nu veelal nog besloten in de departementale begrotingen
waardoor een goed gebundeld overzicht ontbreekt. Vooralsnog blijft zodoende onduidelijk
hoever hier de kabinetsambitie reikt. Het beleid vraagt om stevige investeringen door
overheid en bedrijfsleven in digitalisering. Bovendien moeten ondernemers in toenemende
mate investeren in cybersecurity en de invulling van nieuwe Europese en nationale regels.
Daarbovenop moeten sommige bedrijven bijdragen aan de schatkist of lokale overheden.
Voor investeringen in 5G frequenties, precario of vergunningen. Dat alles kan zelfs
remmend werken. De overheid kan en moet daarom ook haar verantwoordelijkheid nemen.
Door, net als in het fysieke domein, zelf ook te investeren voor het wegnemen van
knelpunten, het verminderen van regeldruk, het stimuleren en aanjagen van digitale
ontwikkelingen.
Concreet vragen ondergetekenden bij de verdere behandeling en implementatie van de
strategie aandacht voor de volgende zaken:
•

•

•

Benoem expliciet de Nederlandse platform economie en de digitale infrastructuur, naar
voorbeeld van het CBS, als sectoren. Identificeer en benoem de randvoorwaarden die
specifiek zijn voor beide sectoren. Neem de diversiteit van die digitale economie in
ogenschouw, differentieer naar type van dienstverlening, en naar omvang van de
activiteit. Benoem de specifieke randvoorwaarden voor het stimuleren van groei van
de digitale mainport en de voor digitalisering en economische groei essentiële platform
sector, en maak beleid om knelpunten te adresseren.
Schep duidelijkheid voor wat betreft de uitwerking van nieuwe Europese en nationale
regels. Breng de effecten op het digitale MKB en digitale startups en innovators grondig
in kaart. Zorg voor zo min mogelijk loketten, verminder red tape, en moderniseer de
interacties van overheid en toezichthouders met het bedrijfsleven.
Richt een fonds in voor het adresseren van knelpunten en voor concrete stimuleringsmaatregelen in digitale infrastructuur. Maak helder waar en waartoe de overheid zelf
ook middelen ter beschikking gaat stellen.
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Ondergetekenden zijn ten allen tijde bereid om een en ander nader toe te lichten en zijn
bereid om over de oplossingen en uitwerking in gesprek te gaan.
M. Steltman, Directeur DINL
P. Veldhuizen, Directeur DSA
A. van der Haar, directeur FCA
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