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SAMENVATTING

Branchevereniging Nederland ICT heeft zich per 1 november aangesloten bij Stichting
Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Het lidmaatschap moet de samenwerking tussen
beide organisaties verder versterken. Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT, treedt toe
tot het bestuur van DINL.
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Onder de leden van Nederland ICT bevinden zich de grote telecombedrijven en een aantal
hosting- en serviceproviders. De deelnemers van DINL zijn AMS-IX, Dutch Datacenter
Association, DHPA, ISPConnect, Stichting NLnet, SIDN en SURFnet.

“De uitstekende digitale infrastructuur die we in Nederland hebben is een belangrijke pijler van
de digitale economie.” zegt Lotte de Bruijn. “Door ons aan te sluiten bij DINL kunnen we het
belang van deze infrastructuur op een meer eenduidige manier uitdragen.”

“DINL en Nederland ICT hebben een gezamenlijk doel: het creëren van de beste
randvoorwaarden voor de digitale infrastructuur in Nederland.” zegt Michiel Steltman, directeur
van DINL. “We kunnen goed profiteren van elkaars netwerk, expertise en communicatiekracht
op een aantal belangrijke dossiers.”

Beide organisaties zijn actief op een aantal beleidsdossiers die invloed hebben op de digitale
infrastructuur: de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de bewaarplicht, de Wet
Computercriminaliteit III en de Safe Harbor-overeenkomst tussen Europa en de VS.

In de Tweede Kamer is recent een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd de
digitale infrastructuur te erkennen als Derde Mainport, naast Schiphol en de Rotterdamse
Haven. Daarin is ook gevraagd aan het kabinet om een visie op de versterking van de Derde
Mainport te formuleren. Op het Jaarcongres ECP op 19 november nemen Lotte de Bruijn en
Michiel Steltman deel aan een paneldiscussie over hoe die visie ingevuld zou kunnen worden.



Over DINL
De stichting DINL is de vertegenwoordiger en spreekbuis van aanbieders van digitale
infrastructuur. Deelnemers van DINL zijn AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DDA
(Dutch Datacenter Association), DHPA (Dutch Hosting Provider Association), ISPConnect,
Stichting NLnet, SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) en SURFnet.

De Nederlandse digitale infrastructuur, Nederlands derde mainport, vormt het hart van de
Nederlandse online economie. En heeft een sleutelrol in het wereldwijde internet. DINL zet
zich in voor: een vrij, open en veilig Internet als basis voor economische groei en innovatie; de
kansen van Nederland als Digitale gateway naar Europa; de Cloud als basis voor IT van
morgen; de ontwikkeling van de kenniseconomie als geheel.

Voor meer informatie:
dinl.nl | pr@dinl.nl | @stichtingdinl | Tel.: 070-7621070 / 030-7603322

Stichting DINL
http://www.dinl.nl

Nederland ICT
http://www.nederlandict.nl/
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CONTACTPERSONEN

OVER SPLEND

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.
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