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Dutch Startup Association verzoekt Europese
Commissie: laat startups en scale-ups niet de
dupe worden van nieuwe Europese regelgeving
Amsterdam, 15 december 2020 - Naar aanleiding van de voorstellen van de

Europese Commissie wat betreft de Digital Services Act en Digital Markets act van

vandaag, is de Dutch Startup Association van mening dat deze nog behoorlijk wat

vragen oproept. Eerder trok de Dutch Startup Association, samen met partners

Allied for Startups, Techleap.nl en StartupAmsterdam al aan de bel middels een

petitie dat het voorstel zoals afgelopen zomer werd besproken, geen rem mag

zetten op innovatie. 

Door te veel obstakels op te werpen voor start-ups en scale-ups, zoals bijvoorbeeld restrictieve

regelgeving voor platforms die content van derden hosten, zullen dynamische, op groei gerichte

bedrijven weggejaagd worden en zich elders vestigen, stelt de Dutch Startup Association. De

voorgestelde regelgeving lijkt er volgens de vertegenwoordiger van startups puur op gericht om

de macht van grotere partijen in te perken, terwijl ook snelgroeiende bedrijven hier last van

kunnen krijgen. 

⏲

https://dsa.pr.co/
https://dsa.pr.co/193102-petitie-digital-services-act-voor-startups-en-scaleups-aangeboden-aan-tweede-kamer


“Het is goed dat Europa maatregelen treft voor een concurrerend digitaal
landschap. Dat is belangrijk voor innovatie en groei. Het is daarbij ook van
belang juist geen onnodige barrières op te werpen. De Commissie stelt nu een
barrière van 45 miljoen Europese gebruikers van een platform. Dat getal lijkt
wat arbitrair. Het kan voldoende blijken, echter: regelgeving geldt voor jaren.
Het is lastig te voorspellen hoe hard bedrijven kunnen groeien en die groei
willen we niet te vroeg inperken. In het verleden is op vele grenzen zo een
verkeerde inschatting gemaakt. IBM dacht ooit dat de wereld aan 5 computers
genoeg gehad en Microsoft vond 637 Kb geheugen genoeg voor iedereen.
Getallen veranderen snel in het digitale tijdperk. Startups kunnen steeds
sneller groeien. En dat gaat alleen maar sneller. Het is dus van belang dat
Europa, zoals een startup zou doen, zich committeert aan bijvoorbeeld een
jaarlijkse validatie welke drempels de juiste scheiding aanbrengen tussen
dominante marktpartijen en uitdagers.” zo stelt Lucien Burm. 

De digitale economie speelt een enorme rol in het leven van mensen, een verandering die

versneld wordt door de uitbraak van het coronavirus. Platformen zijn essentieel voor nieuwe

economische groei en het verbinden van producten aan consumenten. Onnodige

belemmeringen zullen volgens Dutch Startup Association aanzienlijke gevolgen hebben voor

economische groei en bedrijvigheid. 

“Ik zou het zorgelijk vinden als een succesvol bewezen platform als het
Nederlandse TicketSwap straks beperkt wordt in een gooi naar grootste
Europees speler doordat ze afgerekend wordt op wat zij aangeboden krijgt als
product. Het gaat niet alleen om een getal. Dat is eigenlijk teveel een ‘one-
size-fits-all’ benadering, in plaats van constructief te kijken naar de
onderliggende oorzaken en daarbij passende oplossingen. De aanstelling van
een nationale Digital Services Coordinator is mij ook nog onduidelijk.”  aldus
Burm.
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https://dutchstartupassociation.nl/wp-content/uploads/2020/11/Startup-community-statement-Digital-Services-Act.pdf


OVER DUTCH STARTUP ASSOCIATION

Why was the DSA founded?

Simple: we want to turn the Netherlands into the startup nation of Europe. Politicians have to admit: startups are
an important driving force of innovation and economic growth. Still they are more inclined to talk about us than
with us.

That is why the DSA was founded in 2017. To take on your public affairs issues. To engage in lobby activities in
Dutch and European politics. To act as the voice of startups and scale-ups when it concerns legislation,
economic policies, educational regulations and funding issues.

Our ambition

To make the Netherlands the startup state of Europe. Where startups are not only in abundance, but are also
successful, grow faster and operate on a more international basis than anywhere in Europe. We believe it is
possible, and fast!

The DSA focusses on people, resources and rules. This is where we move the needle for startups.

De Dutch Startup Association is dé vertegenwoordiger voor startups en scaleups en zet zich in

om onderwerpen die de motoren van de economie van morgen kunnen vertragen, op de

politieke agenda te krijgen. DSA werd opgericht in 2017 door een aantal Nederlandse startups

die los van elkaar voet aan de grond probeerden te krijgen bij de politieke lobby en besloten hun

krachten te bundelen. 

Voor meer informatie over DMA/DSA, klik hier.
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