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Utrecht, 22 juni 2021

Geachte mevrouw Keijzer,

Achtergrond en aanleiding
Nederland kent van oudsher eËn sterkÈ media-industrie die digitaal vooroploopl in de wereld. Ëen sector rnet
een gr*te economische waarde, waàr meer dan 100.000 mënsen werken in een meer err mser door
technologie gedreven omgeving, met ëen gezamenlijke toegevoegde waarde van meer dan 10 mi§ard etiro die
jaarlijks 4-5% groeit.l Het is onderdeelvan een krachtig ecosysteem waar mediabedrijven sarnenwerken met
kennisinstituten en waar innovatieve cndernamers ook internalionaal een leidende rol pakken. Nederland is niet
alleen fysiek een logistiek distributieland, maar ook digitaal het leid*nde distribr..rtieland. Nederland is tjo digitale
media Gafeway van Europa.
Er is een tweetal grote uitdagingen dat nieuwe perspectieven gaat bieden voor Nederland. Eén is het
ontwikkelen van een adequaat antvroord op d* groeiende rrracht en compl*te afhankelijkheid van buitenlandse
tech bedrÍjven. Daarnaasi hei zo+ken naar *plassingen voor maatschappelijke vraagstukken rond thema's als
mediawijsheid, filter bwbb/es en fake news.

l\ntwoord öp !nternationale tech bedriJven
lnternationale tesh bedrijven laten hun commerciële belangen prevaleren boven onze maatschappelijke
belangen en handelen niet vanuit het Europese perspectief. it/iljarden aan advertentie-inkomsten verdwijnen uit
de Nederlandse economie. Consumenten vertrouwen niet rneer wat er met hun data gebeurt en worden
geconfronteerd met nepnieuws of desinformatie.
Op Ëuropees niveau wordt gewerkt aan de Digital Service Act en Digital Markets Act. Hiermee ont*taat er
ruimte voor het Nederlandse bedrijfsleven om te bouwen aan Bcosystemën en innovaties om advertentiekosten
rneer in Nederland te houden en hieromheen nieuwe business te organiseren.

Oplossingsrie htingen
De media-industrie, zowel publiek als privaat heeft de handen ineengeslagen en een drietal
oplossingsrichtingen benoemd. Deze eijn terug te vinden in de door vertegenwoardigers van de belangrijkst*
mediaorganisaties verstuurde brief aan de informateur {zie btjlage).
Oplcssingsrichtingen die op korte termijn met alle relevante spelers in Nederland mreten worden uitgewerkt.
Uw Ministerie kan en mag hierin niet ontbreken.
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§amenvattend gaat het om de volgende eaken;
1. Het ontwikkelen van een eigen onafhankelijke nationale data-infrastruetuur die internationaal schaalbaar is
en daarmee het antwoord op de vraag van de Europese commissie naar eën digitaal inclusief, sterk en
onafhankelijk Europa.
Een dergelijke infrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde voor nieuwe verdienrnodellen van het
Nederlandse bedrijfsleven.
?. Het vëreenvoudigen van de publi*k-private sam*nwerkingen binnen de media *industrie dnor aanpassingen
op het huidige mediabeleid" Het mediabeleid dat jaren is bepaald door de pubÍieke waarden moet meer ruimte
bieden voor het ontwikkelen van economische waarden.
3. Door de globalisering van de l"nedia-industrie is anders kijken naar marktdefinities een must. Aanpa*sing van
de wet- en regeigeving is dringend vereist om te knmen tot ruimte vsor geesmenlijke innovaties waarmee Al en
digitale kennis worden doorontwikk*ld,

Naar ean gezamenlijka aanpak
Met deze brief ondersteunen wij de oprsep van de nredia-industrie en benadrukken wíj het belang van een
gezamenliike aanpak waarbij uw Ministerie niet kan en rnag ontbreken.
Wijdoen een beroep CIp u sm met ons en de media-industrie in gesprek te gaan om de hierboven genoemde
oplossingsrichtingen uit te werken. ln een snel ontwikkelende internationale groeímarkt mseten we de leidende
positie van de media-industrie als Gateway, innovator en maatschappelijke an economische rnntor versterken.
Een sterk land wordt immers gekend door een vrije onafhankelijke en econcmisch gezonde media-industrie.
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