
SLUIT JE AAN BIJ DINL!

 
DINL zet zich in voor een gezonde, florerende digitale economie op basis van drie kernwaarden: een vrij, open 
en veilig internet, de neutrale rol van aanbieders van digitale infrastructuur, en een privaat-publieke aanpak van 
problemen in de digitale economie. DINL is geen vertegenwoordiger of brancheorganisatie maar een spreekbuis 
van de standpunten van haar deelnemers en partners. We brengen achtergronden en inzichten over het brede 
internet en over de rol en het belang van het digital-first MKB. We geven voorlichting aan degenen die beleid 
maken en zetten ons in om onnodig vergaande wet- en regelgeving tegen te gaan. Dat alles met een uitgestoken 
hand naar politiek en overheid en met de bereidheid om mee te denken en te werken aan de uitdagingen van 
de digitale online economie. 

DINL is een bekend aanspreekpunt voor 
Kamerleden en heeft intensief contact met de 
ministeries van EZK en J&V. DINL zit aan tafel 
bij tal van beleidsgremia waaronder het beraad 
Nederand digitaal, waar we samen met de 
andere landelijke partijen als VNO-NCW, FME 
en de SER de drie bewindspersonen bijstaan 
met advies en input uit de sector. We zijn elke 
maand te vinden in nationale media, in 2019 
waren we meer dan 100x te zien in landelijke- 
en vakpers, waaronder met regelmaat radio. 
We zijn frequent gast bij expertsessies en ronde 
tafelgesprekken in de Tweede Kamer. We 
mochten recent 50 parlementariërs toespreken 
over de kansen van AI en de digitale economie 
in de Benelux assemblee in Luxemburg.

DINL heeft in de afgelopen 5 jaar veel bereikt. De 
behoefte aan een onafhankelijk geluid uit de nieuwe 
digitale economie was en is sterk. Met onze inzet om 
aan die behoefte invulling te geven heeft DINL een vaste 
en stevige plek gekregen in Den Haag en in de media. 
We worden gezien als een belangrijke en relevante 
partij. We worden herkend als een betrouwbare bron 
van kennis en kunde en een partij die op een zinvolle 
manier duiding geeft aan digitale ontwikkelingen.
Onze meningen en input dragen bij aan goed beleid, 
een sterke, veilige en betrouwbare Nederlandse 
digitale economie. En daar mogen we trots op zijn.

Ook het publiek staat positief tegenover digitale 
ondernemers die zich hard maken voor een open 
en vrij internet en daar tegelijkertijd een eerlijke 
boterham mee willen verdienen, dat laten reacties op 
onze uitingen in de media duidelijk zien.

 
 
 

Een blik op de actualiteit laat ook zien waarom er continue 
noodzaak is voor een partij als DINL.

• Minister van Justitie Grapperhaus die steeds opnieuw 
encryptie wil verzwakken. 

• De ontwikkelingen in het minder zichtbare deel van 
het internet: te weinig aandacht voor internationale 
verbindingen zoals zeekabels en interconnect 
waardoor de gunstige internationale positie van 
Nederland in gevaar kan komen. 

• Een debat over cybersecurity waar slechts vier 
Kamerleden hun gezicht laten zien.

• De privaat-publieke ontwikkelingen rond de aanpak 
van kinderporno en andere vormen van abuse en 
cybercrime. Hier speelt DINL een centrale rol door 
te zorgen dat er oplossingen komen waarin de juiste 
bedrijven op de juiste manier worden aangesproken 
op datgene wat ze daadwerkelijk kunnen doen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Het ontbreken van een echte Cloud-first strategie  
van het Kabinet. We werken aan een scherper en 
positiever beeld over cloud: dat is de enabler van 
vrijwel alle moderne digitale ontwikkelingen zoals AI 
en het IoT. We werken aan het realiseren van betere 
zekerheden voor afnemers en aanbieders van cloud 
services, en aan de participatie van Nederland in het 
Europese Gaia-X project. 

• We zetten ons in voor een rationeel geluid in de 
debatten over veiligheid en geopolitiek die een digitale 
component hebben. 

• We staan achter de adoptie van internetstandaarden 
die het vertrouwen in online services vergroten. 

• We zetten ons in voor behoud van de neutrale rol van 
providers, in de nieuwe DSA (digital services act).

 
En zo zijn er tientallen “dossiers” en activiteiten waar 
DINL zich voor inzet en waar DINL regelmatig het verschil 
in maakt.

OVER DINL
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DINL is een stichting zonder winstoogmerk. De 
bescheiden financiële middelen worden grotendeel 
opgebracht door haar deelnemers, die overwegend 
sectororganisaties en NGO’s zijn. Het budget wordt 
aangevuld door partners en sponsors. In 2020 start 
DINL met 7 deelnemers: AMS-IX, DHPA, ISPConnect, 
NBIP, NLNet, SURF en de VVR. De DINL-organisatie 
bestaat uit een klein team: een directeur ondersteund 
door een secretariaat, een PR en Public affairs 
expert, met flexibele inzet vanuit de deelnemers en 
incidentele externe (flex) medewerkers.

Participatie staat open voor organisaties die het 
belang en noodzaak van gezamenlijk optrekken 
richting politiek, overheid en maatschappij 
herkennen, zich kunnen vinden in de kernwaarden 
en unieke aanpak van DINL. Er zijn drie vormen van 
participatie: deelname in de stichting, coalitiepart-
nership of sponsoring.

Deelname
Deelname staat open voor elke 
organisatie die zich herkent in de 
kernboodschappen, belang heeft bij 
het uitdragen van het gezamenlijk 
gedachtegoed, en zich in wil zetten voor de 
continuïteit van de stichting. Deelnemers 

verbinden zich aan de lange-termijn doelstellingen van 
DINL en verplichten zich tot een actieve inzet op het 
gebied van organisatie en continuïteit. Elke deelnemer 
heeft een zetel in het AB (algemeen bestuur), die ingevuld 
wordt door een gemandateerde vertegenwoordiger van 
de deelnemende organisatie. Het AB komt vier keer per 
jaar bijeen. Uit het AB wordt een DB (Dagelijks bestuur) 
gekozen dat zich actief bezighoudt met toezicht op de 
dagelijkse gang van zaken: financieel, ad-hoc besluiten en 
organisatie; alsmede regie heeft over de continuïteit van 
de stichting. Het DB overlegt tweewekelijks. 

Het AB en DB houden zich m.a.w. bezig met de grote lijn, 
maar niet met de inhoud: de invulling en prioritering van 
dossiers. Dat is voorbehouden aan de coalitietafel. 
Neem voor meer informatie en de hoogte van de jaarlijkse 
bijdrage voor coalitiepartners contact op via info@dinl.nl

 
Coalitiepartner
In 2020 start DINL met een coalitietafel. 
Aan de coalitietafel gaat het niet om 
DINL zelf maar om de inhoud: het kiezen 
en prioriteren van dossiers, spreken 
over de strategie per dossier, over 

de gezamenlijke standpunten en de communicatie. 
De coalitietafel is toegankelijk voor elke deelnemer. 
Daarnaast voor elke organisatie die niet persé wil 

deelnemen als bestuurslid maar wel een rechtstreeks 
belang heeft/voor zichzelf de waarde ziet van de inzet van 
DINL op het gebied van Public Affairs: i.e. zichtbaarheid 
en invloed naar politiek, bestuur en maatschappij (pers). 

Als coalitiepartner kunnen organisaties en bedrijven 
meesturen en zo optimaal profiteren van de invloed 
van DINL zonder dat ze zich hoeven in te zetten voor 
de continuïteit en het algemene beleid van DINL 
zelf. De coalitietafel staat open voor deelnemers, en 
daarnaast voor elke andere organisatie. Neem voor meer 
informatie en de hoogte van de jaarlijkse bijdrage voor 
coalitiepartners contact op via info@dinl.nl 

De coalitietafel komt minimaal tweemaandelijks 
bijeen, integraal – of rond clusters van dossiers. Een 
en ander is nader te bepalen, afhankelijk van invulling 
en omvang. Bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in de 
vorm van meetings, of conference calls. Communicatie 
wordt gefaciliteerd met fileshares en mailinglijsten. De 
coalitietafel kan werkgroepen formeren rond specifieke 
dossiers. 

Deelnemers en coalitiepartners hebben toegang tot de 
fileshare en worden op de hoogte gehouden door directie 
en team middels voortgangsrapportages. Deelnemers en 
coalitiepartners hebben het recht om mededelingen en 
agenda-items (events) te (laten) plaatsen en promoten in 
de DINL-nieuwsbrief en op de DINL-website.

Friends of DINL
Naast deelnemers en coalitiepartners 
verwelkomt DINL alle organisaties die 
het DINL-gedachtegoed ondersteunen, 
als “friends of DINL”. Friends of DINL 
is in feite een sponsorprogramma. 

Bedrijven en andere organisaties steunen de activiteiten 
van DINL met een financiële bijdrage naar keuze en 
mogen daartoe het logo van DINL en de aanduiding 
“friend of DINL” vermelden op hun website en in hun 
uitingen. Organisaties die DINL steunen worden, indien 
gewenst, vermeld op de DINL-website. De hoogte van het 
sponsorbedrag is vrij naar keuze van de sponsor.

Een sponsorbijdrage kan worden gerealiseerd via de 
DINL-website, dinl.nl/crowdfunding

Het AB beslist (heeft veto recht) over coalitiepartners, 
friends of DINL en over partnerships, die door directie 
respectievelijk DB aan het AB worden voorgelegd.

DEELNAME OPTIES
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DINL werkt daarnaast samen met andere organisaties 
ten behoeve van gezamenlijke uitingen (position 
papers, brieven), gezamenlijk organiseren van events, 
onderzoeken en dergelijke. Zulke partners verbinden 

zich per gelegenheid aan elkaars standpunten, maar 
hebben geen plichten en ontlenen geen rechten aan het 
partnership.

In 2020 gaan we met volle energie verder op de ingezette 
weg. In Nederland en Brussel staan circa 30 regulerings-
initiatieven op stapel. Ze zijn door de politiek ingestoken 
vanuit maatschappelijke en politieke zorgen, maar 
hebben grote potentiële neveneffecten die onze digitale 
economie en de bedrijven in de sector ernstig kunnen 

schaden. Goede en tijdige voorlichting kan het verschil 
maken tussen werkbare en effectieve, of onuitvoerbare 
en contraproductieve regels en beleid!

We rekenen daarom op uw steun, sluit u aan bij DINL!

• Tweede en Eerste kamer, leden commissies 
EZK, V&J, commissie Digitale toekomst

• Beraad Nederland Digitaal (drie 
bewindspersonen)

• Ministeries van EZK , V&J, BZ, BZK
• NCSC/NCTV
• Digital Trust Center
• Autoriteit Persoonsgegevens, Agentschap 

Telecom
• Forum Standaardisatie
• Politie, team High Tech Crime, OM 
• ECP: PIV (platform Internet Veiligheid), CSA 

(Cyber Security Alliantie)
• SER, WRR
• E.v.a.

SAMENWERKINGEN

DOOR OP INGEZETTE WEG

LANDELIJKE MEDIA

OVERIGE MEDIA

VOORBEELDEN VAN BESTUURLIJKE 
EN POLITIEKE GREMIA WAAR DINL IN 
DEELNEEMT OF REGELMATIG MEE IN 
GESPREK IS.

VOORBEELDEN VAN MEDIA WAAR DINL 
ZICHTBAAR IS GEWEEST IN 2019
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