
Van: @minez.nl
Aan: @minez.nl; 
Onderwerp: Fwd: Neelie over Uber
Datum: zondag 8 november 2015 17:51:03

Zie ook m'n vorige mail. 

Mez wil dus vrijdag een moment vrijmaken voor Uber. Kun jij de voorbereiding in gang
zetten. Dacht dat iig aep, MC en jullie betrokken zijn.

Zou ook I&M (en evt SZW) goed betrekken. Weet jij bij welke DG dit speelt? Zal om
taxi's en arbeidsvoorwaarden gaan. 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 
Datum: 6 november 2015 17:58:24 CET
Aan:  @minez.nl>
Onderwerp: Antw.: Neelie over Uber

Ik zie nu pas deze mail. Wat mij betreft kan hij een kwartier met me spreken die vrijdag,
voorafgaand aan de MR en met jou er bij. Jij kunt dan kijken hoe je het verder met of door
I & M af laat handelen. Informeer me nog wel even over de eventuele functie van N bij
Ueber.

H

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 6 nov. 2015 om 14:27 heeft 
@minez.nl> het volgende geschreven:

Henk,

Net gebeld door Neelie. Ze zal wsl per mail ook contact met jou opnemen. 

Neelie wil op kt gesprek met jou en Uber arrangeren. Uber zou bereid zijn
POP in Nederland op te geven, als ze voor de overige activiteiten in Nederland
op een goede manier door kunnen. 

Heb aangeven dat jij niet de eerste verantwoordelijke minister bent, zo'n
gesprek wel voorbereiding vergt en dat jouw agenda met reizen naar RSA en
Japan en een maand voor het voorzitterschap weinig ruimte heeft. 
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Je kunt overwegen dat Uber zich eerst bij DG I&M en mij vervoegt, evt in
voorbereiding op een gesprek later met jouw en/of bewindspersoon I&M. 

Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2.e



Van: @minez.nl
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: Uber
Datum: woensdag 11 november 2015 08:29:28

Dank. Is proces wat we proberen te doen. Zal mark bellen. 
 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 11 nov. 2015 om 08:26 heeft  DGMI
@minienm.nl> het volgende geschreven:

Zit bij  dus bereikbaarheid. ILT is ook actief (lopen diverse onderzoeken). Kortom,
even oppassen en je goed laten informeren vooraf, zou ik zeggen. Hgrt 

-----Original Message-----
From: @minez.nl]
Sent: Tuesday, November 10, 2015 10:40 PM W. Europe Standard Time
To:  DGMI
Cc: 
Subject: Uber

Neelie Kroes komt vrijdag met topman Uber bij me langs. Was eerder bedoeling dat hij Mez zou spreken, maar
dat lukt bij nader inzien niet. Neelie claimt dat Uber in Nederland doorbraak wil maken en bereid is een
vergaande afspraak te maken. Wie doet Uber bij I&M? Sluit bij voorkeur DG I&M aan.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
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toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .



Van: @minez.nl
Aan:
Onderwerp: Re: Startup Fest: mail Neelie Kroes aan Ambassade netwerk
Datum: vrijdag 25 maart 2016 18:16:40

Ha 

Ziet er weer goed uit. Vandaag met  ... over TEDxBinnenhof gesproken. Ook dat
belooft weer een mooi event te worden. 

Goede paas,

Op 25 mrt. 2016 om 17:16 heeft 
@minez.nl> het volgende geschreven:

Hierbij kopie van de email die door Neelie Kroes en Constantijn van Oranje is gestuurd
aan de Nederlandse Ambassadeurs in 70 landen (alle Europese landen en landen met
Startup cultuur).

Vandaag goede nieuws dat ook Nathan Becharczyk CTO van Airbnb  ook en co founder
Reshma Sohoni van Seedcamp ook deelnemen. 

Hartelijke groet,

Van: Neelie Kroes @gmail.com>
Datum: 25 maart 2016 15:46:38 CET
Aan: ....@minbuza.nl
Kopie: " @startupfesteurope.com" < @startupfesteurope.com>,
" @startupfesteurope.com" < @startupfesteurope.com>,
Constantijn van Oranje @startupdelta.org>
Onderwerp: EU Voorzitterschap – Startup Fest Europe, verzoek om
werven startups

Dear Ambassador ...,

At the Ambassadors Conference in 2015 and in our email contacts we informed you
about StartupDelta and our aim to establish a thriving and competitive ecosystem
in the Netherlands and to gain a top 3 position on the Global Startup Ecosystem
Ranking for Europe. The hard work has paid off. The Netherlands now ranks No. 1
on the Startup Nation Scoreboard of the European Digital Forum. The support of
the Embassy network has been crucial in achieving this success. Together we have
organised numerous missions and both Embassies and Consulates General have
been instrumental in bringing about important connections with investors, startups
and (disruptive) companies.

The Netherlands’ EU Presidency provides an excellent opportunity to further our
cause and to promote Europe as an innovative startup ecosysem. Therefore, we
have taken the initiative to organise “Startup Fest Europe” from the 24th to the
28th of May. Startup Fest Europe is a weeklong festival of events throughout the
Netherlands, which will bring together international founders, renowned investors,
business leaders and developers around specific themes such as Water, Energy,
High Tech, Food and Agriculture, and Health. Startup Fest Europe will be a unifier
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and connector for startups and a great way to show the world that Europe is a
thriving continent of startups and innovation. We have managed to attract
international speakers, thought leaders and venture capitalists:  e.g. Apple’s CEO
Tim Cook, Uber co-founder Travis Kalanick, executive chairman of Alphabet Inc. Eric
Schmidt, European Commission VP Andrus Ansip, Prime Minister Mark Rutte and
CEO’s of European Unicorns such as Adyen, Booking.com, and organisations like
Seedcamp and Y-Combinator. The program will consist of more than 25 separate
events throughout the Netherlands. For example, Energy Fest at the Shell
Technology Centre in Amsterdam, Our Future Health Conference in Nijmegen, The
Future of High Tech in Twente, and Food & Agriculture Next in Wageningen.
Additionally, a Campus Party involving up to 5000 international “campuseros” will
bring together young tech geeks, hackers and designers to work on challenges 24
hours a day in Utrecht. The full program of Startup Fest Europe can be found here.

Moreover, a tailor-made “Investor Tour” is being organised for general partners of
top-tier VCs like Insight Venture Partners, Northzone, VCs Balderton, and delegates
from countries like China and the Visegrad Four, and more countries can be added.
Startup Fest Europe will close with an epic ‘Startup and Dance’ event in Rotterdam
for all participants featuring world-class DJs.

We would like to ask for the support of your Embassy in identifying world-class
early stage Startups and leading Venture Capitalists in your country to participate in
this unique opportunity. Your contribution in attracting startups and VCs will be
instrumental in connecting the Dutch startup ecosystem with global players and
making Startup Fest Europe a truly international event.

Could you please let us know whom we should contact within your Embassy or
network to help us identify the high-potential startups and VCs to invite to Startup
Fest Europe. We would also be delighted if you could post information about
Startup Fest Europe on your social media channels.

The Startup Fest team stands ready to work with you and answer any questions you
may have. Please contact Jim Stolze, the director of Startup Fest Europe
(jim@startupfesteurope.com) or Louise Bicker Caarten, international relations
manager (louise@startupfesteurope.com) about the particulars of the events or
the type of startups and VCs we are looking for.

We look forward to seeing you at the Ambassadors Conference reception and
thank you very much in advance for your input,

Sincerely yours,

 

Neelie Kroes
Special Envoy StartupDelta
 

 Constantijn van Oranje
Chairman of Startup Fest
Europe
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Van: @minez.nl
Aan: secretariaatDGBI
Onderwerp: Fwd: Uitnodiging VIP diner Startup Fest- maandag 24 mei
Datum: dinsdag 10 mei 2016 19:18:40
Bijlagen: VIP Uitnodiging.compressed.pdf

Nog even bespreken bij agenda-overleg. 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @minez.nl>
Aan: @startupfesteurope.com" @startupfesteurope.com>, 

@minez.nl>
Kopie: @minez.nl>, 

@minez.nl>
Onderwerp: Uitnodiging VIP diner Startup Fest- maandag 24 mei

EZ is een Founder van Startup Fest en heeft daarom recht op twee felbegeerde plekken op
het Founders and Funders diner in de A'DAM toren op 24 Mei om 19.00 uur.
Kajsa Ollogren is samen met Constantijn en Jim Sotgastheer/vrouw van dit diner. Er
komen 200 gasten. De sprekers, Begrijfsleven, startups, VC's en de sleutelpersonen uit de
regio's zijn uitgenodigd

Bijgesloten de uitnodiging.

Hebben jullie belangstelling om te gaan en zo niet, wie zou jullie namens EZ kunnen
vervangen?

Dear Founder,

On May 24th 2016, Startup Fest Europe kick off with its Opening Ceremony in the Beurs
van Berlage in Amsterdam. The Opening Ceremony features speakers like Apple’s CEO
Tim Cook, Alphabet’s Eric Schmidt, Uber co-founder Travis Kalanick, Airbnb co-founder
Nathan Blecharczyk, European tech stars Adyen, Booking and Elastic, and marks the
beginning of one week (24-28 May) in which our entire country works together to organise
the biggest startup festival on the planet. 

In the evening, Startup Fest Europe and StartupAmsterdam organise a 'Founders and
Funders' dinner for two hundred influential leaders; startups, international venture
capitalists, corporate partners, politicians and CEO's of Fortune 500 companies. 

Constantijn van Oranje, Jim Stolze, Neelie Kroes and Kajsa Ollongren cordially invite you
to be their guest at this walking dinner, which will take place in the A'DAM Tower, a
newly transformed multifunctional icon of Amsterdam that overlooks the entire city.

Please RSVP to this invitation by simply reply to this email with 'yes' or 'no' before May
12. After we've received your confirmation, we will send you extra details.
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We look forward to welcoming you on May 24th at 7 PM!

With kind regards,
Constantijn van Oranje and Jim Stolze
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Speech by Henk Kamp, Minister of Economic Affairs, at 
Startup Fest Europe, Amsterdam, 24 May 2016 

Ladies and gentlemen, 

Here in the Netherlands, 42 percent of new jobs are with 

companies that didn’t even exist five years ago. Startups 

drive innovation and give young, talented people the 

chance to develop. They challenge existing companies to 

innovate. And they boost our economy and prosperity.  

Today has illustrated once again that startups appeal to our 

imagination. I’d like to share a few examples of the 50 high-

potential startups that have pitched earlier this morning, 

here at Startup Fest Europe:  

Take the UK’s Blockchain. Founded in 2011, the company 

develops innovative software for safe and easy use of 

bitcoins. It’s now one of the fastest growing technology 

companies in the world. 

The Dutch company Fastned was set up in 2011 by Bart 

Lubbers. It lets you fast-charge your electric car in just 20 

minutes.   

Salttech − based at the WaterCampus in Leeuwarden − 

was set up in 2010 by Gerard Schouten and partners. It has 
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developed a technique to desalinate brine for drinking 

water. And it’s now expanding its knowledge base within the 

EU and the United States, offering solutions to various other 

water technology organisations, like the Water Alliance − 

one of Europe’s most prestigious water partnerships. 

RSP Systems A/S from Odense, Denmark was founded by 

a group of scientists in 2006. They’ve invented non-invasive 

glucose monitors, which will give diabetics a convenient, 

pain-free alternative to pricking.    

 

What these companies have in common is that making 

money doesn’t seem to be their number-one priority. They 

want to improve the world, using the power of good ideas. 

Ideas for medical products that will make life easier for 

millions of patients. Ideas that provide people with clean 

water and enable safe financial transactions. And ideas for 

green energy. 

 

They’re small companies. But that’s how Eric Schmidt, Tim 

Cook, Travis Kalanick and Pieter van der Does started out 

too. Now their enterprises are worth billions and provide 

jobs to hundreds of thousands of people. I’m proud that 

they’re here with us today. I’m sure they’re a source of 

inspiration to Bart Lubbers, Gerard Schouten and all the 

other entrepreneurs.  
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In the Netherlands, the startup ecosystem is growing fast. 

Dutch startups are relatively successful: more than half of 

them survive the first five years. In other countries that’s 

only around 44 per cent. Last year, big companies like KPN 

and Microsoft Netherlands invested 255 million euros in 

Dutch startups.   

 

The Startup Fest we’re celebrating this week at 16 different 

locations around the Netherlands marks the end of the first 

term of our StartupDelta initiative. An initiative we started 18 

months ago under the dynamic leadership of Startup Envoy 

Neelie Kroes.  

 

To ensure the scheme’s success, we lowered some of the 

barriers faced by our potential startups. We’ve adjusted the 

tax rules, reduced regulations and provided training 

opportunities. We’ve used our corporate launchpad to 

connect corporates and startups − and our startup officers 

network to connect startups and government. We’ve also 

set up a Warm Welcome for Talent programme, which has 

already attracted ambitious entrepreneurs from abroad. So 

if you’re from another country, why not come and join us? 

You’re more than welcome!  
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Neelie has worked her magic by bringing together 

government, startups, corporates, universities, research 

centres and investors. Intelligent, charming, strategic and 

fearless, she combines the best characteristics of startups 

in her own person. An Iron Lady, who reminds us of what 

Margaret Thatcher once said: ‘if you want something said, 

ask a man; if you want something done, ask a woman.’ 

  

Neelie’s StartupDelta mandate will end on 1 July. But if you 

think she’s going to stop working at 74, you’re wrong. She’s 

just joined the management board of Salesforce and the 

advisory board of Uber. That’s another thing about startups: 

they never stop working. 

 

Neelie never stops taking on new challenges. And neither 

do we. I’m encouraged by the fact that you − young 

entrepreneurs and investors from all over the world − are 

here today to help us kick off the second term of the Dutch 

StartupDelta initiative. We won’t disappoint you. It’s my 

mission to help create even better opportunities for startups 

here and in the rest of Europe.  

 

Neelie, thanks to you we’re learning to think big. We have 

big plans for the second term of our project, connecting 

Europe’s west coast. From 2017, the Dutch government will 
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be giving 50 million euros to boost startup growth. Part of 

this money will go towards stimulating investment in 

startups and scale-ups. The rest will go into lowering wage 

costs for startup founders. This will ensure that startups can 

spend their money first and foremost on growing their 

business. 

 

We’ll build on the success of the first term, and focus even 

more on scale-ups. We’ll continue to invest in making 

connections between key networks: linking startups with 

universities, corporates, government, and local and 

international investors. But initiative and ownership will be 

mostly in the hands of the startup community and of the 

regional hubs.  

 

Together we can give innovation and entrepreneurship in 

this country and our delta an enormous boost. Making it the 

best place to start a company, to grow and to expand 

across borders. Companies like Elastic, Catawiki and 

Adyen have already shown us that that’s not only possible, 

but also highly profitable. Catawiki, for example, is the 

fastest growing company in Europe. Last year it attracted 

75 million euros from investors and it’s currently seeking 

300 new colleagues. The Dutch government helped them 
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grow in their early stages by co-investing in them through 

the regional development agency. 

 

To bring forces together nationally and internationally and to 

boost the startup ecosystem, I’ve asked Constantijn van 

Oranje to become the next Startup Envoy. And I am very 

pleased to announce here that he accepted the invitation. 

 

No one is better equipped than he to take StartupDelta to 

the next level. He has a wealth of experience in the 

European and international arena. He knows the European 

legislation and the startup ecosystem better than anyone. 

He has the determination, creativity and leadership required 

for the job. And − most importantly − the startup mentality.   

  

Together with Jim Stolze he took the initiative for Startup 

Fest. Over the past year he’s worked with passion and 

professionalism to connect startups, corporates, investors, 

universities and government. In the Netherlands and 

abroad. He’s travelled the world − from the US to China and 

all over Europe. His hard work is the reason we’re all here 

today. 

 

Neelie, I'd like to thank you for all your efforts, and for 

everything you have done for the Startup Community in the 
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Netherlands. And Constantijn, I'm looking forward to our 

collaboration.   

 

Thank you. 



Van: @minienm.nl> 
Verzonden: woensdag 11 november 2015 08:35 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: RE: Uber 

Beste , 

Nee niet betrokken. Voor mij is het nieuw. Graag wordt ik wel betrokken. 

Groet,  

____________________________________ 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Directoraat-Generaal Bereikbaarheid | Directie Openbaar Vervoer en Spoor 
Plesmanweg 1| Postbus 20904 | 2500 EX Den Haag | Nederland | Tel. +31 6  +31 70   

E-mail: @minienm.nl | Internet: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm

Van: @minez.nl]  

Verzonden: woensdag 11 november 2015 8:18 
Aan:  

 - DGB 

Onderwerp: FW: Uber 
Urgentie: Hoog 

Is een van jullie betrokken bij de voorbereiding? Graag even contact. 

Van:   

Verzonden: dinsdag 10 november 2015 23:27 
Aan:  

CC:  

Onderwerp: Fwd: Uber 

Dag , 

Ter info. Ik neem aan dat we betrokken zijn bij voorbereiding? 

Gr   

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @minez.nl> 

Datum: 10 november 2015 22:40:55 CET 

Aan: @minienm.nl> 

Kopie: @minez.nl> 

Onderwerp: Uber 

1
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, 

Neelie Kroes komt vrijdag met topman Uber bij me langs. Was eerder bedoeling 

dat hij Mez zou spreken, maar dat lukt bij nader inzien niet. Neelie claimt dat Uber 

in Nederland doorbraak wil maken en bereid is een vergaande afspraak te maken. 

Wie doet Uber bij I&M? Sluit bij voorkeur DG I&M aan.  

  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  

verwijderen.  

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. . 
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Van: @minez.nl> 
Verzonden: woensdag 11 november 2015 11:04 
Aan:  

@minienm.nl;  
 

Onderwerp: RE: Uber 

Net ook even contact gehad met , ze gaat even bij  na waar hij Neelie en Uber spreekt. 
Staat namelijk niet in zijn agenda. Er is dus ook nog niets voorbereid. 

Van:   

Verzonden: woensdag 11 november 2015 10:44 
Aan:  

Onderwerp: RE: Uber 

Hoi , 

Wij en AEP wisten hier niet van.  (IenM) legt nu contact met secretariaat  
om te zien hoe laat etc de afspraak is en om te kijken of hun DG aan kan schuiven. Zou jij na kunnen 
gaan of er bij DGBI iemand is die de voorbereiding aan het doen is? 

Groet, 
 

Van:   

Verzonden: woensdag 11 november 2015 8:18 
Aan:  

@minienm.nl' 

Onderwerp: FW: Uber 
Urgentie: Hoog 

Is een van jullie betrokken bij de voorbereiding? Graag even contact. 

Van:   

Verzonden: dinsdag 10 november 2015 23:27 
Aan:  

CC:  

Onderwerp: Fwd: Uber 

Dag , 

Ter info. Ik neem aan dat we betrokken zijn bij voorbereiding? 

Gr   

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @minez.nl> 

Datum: 10 november 2015 22:40:55 CET 
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Aan: @minienm.nl> 

Kopie: @minez.nl> 

Onderwerp: Uber 

, 

Neelie Kroes komt vrijdag met topman Uber bij me langs. Was eerder bedoeling 

dat hij Mez zou spreken, maar dat lukt bij nader inzien niet. Neelie claimt dat Uber 

in Nederland doorbraak wil maken en bereid is een vergaande afspraak te maken. 

Wie doet Uber bij I&M? Sluit bij voorkeur DG I&M aan.  

  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Van: @minez.nl> 
Verzonden: woensdag 11 november 2015 21:48 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Gesprek  - Kroes 

Top en ben ook benieuwd naar de cliffhanger ;-). 

Van:   
Verzonden: woensdag 11 november 2015 21:27 

Aan:  

CC:  
Onderwerp: Re: Gesprek  - Kroes 

Ha , 

Dank voor de opheldering, wij leveren morgen iets aan. Wat betreft afspraken over doorbraak: dat zegt 
mij momenteel niks, maar zal vrijdag wel duidelijk worden gemaakt. 

Groet, 

 

Op 11 nov. 2015 om 20:59 heeft @minez.nl> het volgende 
geschreven: 

, 

 heeft dit aan onze directie gevraagd. Is denk ik het handigste dat wij dan ook 
de voorbereiding doen met input van jullie.  
Zouden jullie een korte voorbereiding leveren over de situatie nu (met name hoe het 
nu staat met modernisering zoals aangekondigd door IenM in het voorjaar en status 
Uberpop) en een paar mogelijke punten waar Uber mee zou kunnen komen? Weet niet 
of het bedrijfsbezoek van afgelopen vrijdag nog aanleiding geeft om iets te melden aan 

? 

Wat betreft die doorbraak, zie hieronder email van  aan  van 
IenM. Zou dus niet weten wat die doorbraak is. Jullie wellicht? 

Kunnen jullie morgen in de loop van de dag iets aanleveren? Dank alvast! 

Groet, 

 

, 
Neelie Kroes komt vrijdag met topman Uber bij me langs. Was eerder bedoeling dat hij 
Mez zou spreken, maar dat lukt bij nader inzien niet. Neelie claimt dat Uber in Nederland 
doorbraak wil maken en bereid is een vergaande afspraak te maken. Wie doet Uber bij 
I&M? Sluit bij voorkeur DG I&M aan.  
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Van:   

Verzonden: woensdag 11 november 2015 15:27 
Aan:  

CC:  

Onderwerp: Gesprek  - Kroes 

Ha , 

Ik heb zojuist op het vergaderverzoek gereageerd met wat vragen, maar weet niet of dat 
goed is gegaan (besefte me na het versturen dat het een vergaderverzoek was en geen 
mail van jou). Vandaar hierbij (wellicht nogmaals): 

Mij is nog enigszins onduidelijk wat de bedoeling is. Wie gaat de voorbereiding doen? BI 
met eventuele aanvulling/input van ons? Of moeten wij iets aanleveren? En waar gaat 
het gesprek over (ik begrijp niet op welke ‘doorbraak die we allemaal nog niet kennen’ je 
doelt). 

Zou je e.e.a. iets kunnen verduidelijken? 

Alvast dank, 

 

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Van: @minez.nl> 
Verzonden: donderdag 12 november 2015 13:54 
Aan:  

 
Onderwerp: RE: -#15161175-v1-

Overleg_vrijdag_13_november_met_mw__Kroes_en_dhr__Mc_Cain_(Uber).docx 

Prima opzet. Ik denk wel dat het speelveld rond de boordcomputer van belang is. Ik denk dat daar de 
‘doorbraak’ op zou zitten. En dit is waar IenM het meest tegen is.

Van:   

Verzonden: donderdag 12 november 2015 12:11 
Aan:  

Onderwerp: -#15161175-v1-

Overleg_vrijdag_13_november_met_mw__Kroes_en_dhr__Mc_Cain_(Uber).docx 

Heren kunnen jullie hiernaar kijken? Betreft de voorbereiding voor . 
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Van: @minez.nl> 
Verzonden: donderdag 12 november 2015 15:28 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Gesprek  - Kroes 

Top! 

Van:   
Verzonden: donderdag 12 november 2015 15:28 

Aan:  

CC:  
Onderwerp: RE: Gesprek  - Kroes 

Ha , 

 zit in overleg… Maar de oplossing die je schetst klinkt prima. We sturen het direct aan  
met cc aan secr. en aan jullie. 

Groet, 
 

Van:   

Verzonden: donderdag 12 november 2015 15:26 
Aan:  

CC:  
Onderwerp: RE: Gesprek  - Kroes 

Urgentie: Hoog 

, 
Krijg je telefonisch niet te pakken.  
Om eea niet te bureaucratisch te maken (en ik moet zo ook weg): zouden jullie de voorbereiding voor 
het gesprek morgen anders direct aan  willen emailen, cc aan secretariaat  

 en mij? 
Zoals gisteren gemeld; kan wat mij betreft vrij beperkt omdat we niet precies weten wat de grote 
aankondiging van Uber gaat worden. Dank alvast! 
Groet, 

 

Van:   

Verzonden: donderdag 12 november 2015 13:45 
Aan:  

CC:  
Onderwerp: RE: Gesprek  - Kroes 

Ha , 
Wanneer kan ik jullie input verwachten? 
Groet, 

 

Van:   

Verzonden: woensdag 11 november 2015 21:27 
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Aan:  

CC:  
Onderwerp: Re: Gesprek  - Kroes 

Ha , 

Dank voor de opheldering, wij leveren morgen iets aan. Wat betreft afspraken over doorbraak: dat zegt 
mij momenteel niks, maar zal vrijdag wel duidelijk worden gemaakt. 

Groet, 

 

Op 11 nov. 2015 om 20:59 heeft @minez.nl> het volgende 
geschreven: 

, 

 heeft dit aan onze directie gevraagd. Is denk ik het handigste dat wij dan ook 
de voorbereiding doen met input van jullie.  
Zouden jullie een korte voorbereiding leveren over de situatie nu (met name hoe het 
nu staat met modernisering zoals aangekondigd door IenM in het voorjaar en status 
Uberpop) en een paar mogelijke punten waar Uber mee zou kunnen komen? Weet niet 
of het bedrijfsbezoek van afgelopen vrijdag nog aanleiding geeft om iets te melden aan 

? 

Wat betreft die doorbraak, zie hieronder email van  aan  van 
IenM. Zou dus niet weten wat die doorbraak is. Jullie wellicht? 

Kunnen jullie morgen in de loop van de dag iets aanleveren? Dank alvast! 

Groet, 

 

, 
Neelie Kroes komt vrijdag met topman Uber bij me langs. Was eerder bedoeling dat hij 

 zou spreken, maar dat lukt bij nader inzien niet. Neelie claimt dat Uber in Nederland 
doorbraak wil maken en bereid is een vergaande afspraak te maken. Wie doet Uber bij 
I&M? Sluit bij voorkeur DG I&M aan.  

 

Van:   

Verzonden: woensdag 11 november 2015 15:27 
Aan:  

CC:  
Onderwerp: Gesprek  - Kroes 

Ha , 
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Ik heb zojuist op het vergaderverzoek gereageerd met wat vragen, maar weet niet of dat 
goed is gegaan (besefte me na het versturen dat het een vergaderverzoek was en geen 
mail van jou). Vandaar hierbij (wellicht nogmaals): 

Mij is nog enigszins onduidelijk wat de bedoeling is. Wie gaat de voorbereiding doen? BI 
met eventuele aanvulling/input van ons? Of moeten wij iets aanleveren? En waar gaat 
het gesprek over (ik begrijp niet op welke ‘doorbraak die we allemaal nog niet kennen’ je 
doelt). 

Zou je e.e.a. iets kunnen verduidelijken? 

Alvast dank, 

 5.1.2.e



Van: @minez.nl> 
Verzonden: donderdag 12 november 2015 17:15 
Aan: ; secretariaatDGBI 
CC:  

 
Onderwerp: Voorbereiding overleg met mw. Kroes en dhr. Mc Cain (Uber) 
Bijlagen: -#15161175-v1-

Overleg_vrijdag_13_november_met_mw__Kroes_en_dhr__Mc_Cain_(Uber).docx 

Beste , 

Op verzoek van  tref je bijgaand een memo met achtergrond over de regulering in de 
taximarkt en de rol van Uber aan, ten behoeve van het gesprek met Uber (vrijdag 13 november). 

Met vriendelijke groet, 

 
Directie Mededinging en Consumenten 
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Aan 
DG B&I 

Overleg vrijdag 13 november met mw. Kroes en dhr. Mc 
Cain (Uber) 

Pagina 1 van 1 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Mededinging en 
Consumenten 

Behandeld door 
 

T 070  
@minez.nl

Datum 
12 november 2015 

Kenmerk 
DGETM-MC / 15161175 

Kopie aan 
 (MC) 
 (AEP) 

Bijlage(n) 

Innovatie taximarkt door digitalisering 
Door digitalisering komen nieuwe innovaties beschikbaar wat kansen biedt voor 
ondernemerschap. Consumenten profiteren hiervan. Een goed voorbeeld is 
gebruik van technologische producten, zoals Uber in de taximarkt.  

• Allereerst kunnen vraag en aanbod doormiddel van dergelijke producten
makkelijker bij elkaar komen. De consument kan middels Uber met een
paar simpele handelingen een taxichauffeur oproepen.

• Ten tweede werkt het reputatiemechanisme door gebruik van technologie
beter. Een consument kan na de rit een beoordeling geven van de
chauffeur. Op basis van deze beoordeling kunnen andere gebruikers de
keuze maken om de chauffeur te gebruiken.

• Ten derde kan in de toekomst wellicht makkelijker toezicht worden
gehouden op basis van klantgegevens. Er is real-time informatie
beschikbaar over welke chauffeur welke klant vervoert, via welke route en
hoe lang er over wordt gedaan.

De huidige taxiwetgeving is grotendeels vormgegeven voordat technologische 
producten beschikbaar waren. Om de consument te beschermen zijn veel eisen 
vastgelegd in wetgeving. Zo zijn een chauffeurspas en ondernemingsvergunning 
verplicht en zijn aanvullende eisen gesteld aan de voertuigen. Ook zijn een 
taxameter (voor ritprijs) en boordcomputer (voor rij- en rusttijden en voor 
belasting) verplicht gesteld. 

Krachtenveld 
• In mei is door I&M een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin is

aangegeven dat in de toekomst de specifieke wetgeving af zal nemen. In de
brief wordt aangekondigd een aantal eisen uit wetgeving te schrappen. Ook
wordt een evaluatie van de boordcomputer aangekondigd voor eind 2016.
Daarnaast worden experimenten in de taxibranchemogelijk mogelijk gemaakt.

• Wat EZ betreft kan nog meer urgentie worden gegeven aan de evaluatie van
de boordcomputer. Die evaluatie zou snel plaats moeten vinden en ook kijken
naar digitale alternatieven (zoals de Uber-app). Daarnaast vinden wij dat met
de experimenteerruimte moet worden geleerd of digitale initiatieven zoals
Uber de betaalbaarheid, veiligheid en kwaliteit van taxivervoer verbeteren.

• Uber vindt dat de overheid niet snel genoeg gaat met het aanpassen van de
regelgeving. Uber meent dat de betaalbaarheid, veiligheid en kwaliteit in het
taxivervoer verbeterd kan worden door hun diensten. Momenteel zijn niet alle
diensten van Uber wettelijk toegestaan (bv. Uberpop, waarbij particulieren
met hun eigen auto vervoersdiensten aanbieden via de app).
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Aan 
DG B&I 

Overleg vrijdag 13 november met mw. Kroes en dhr. Mc 
Cain (Uber) 
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Mededinging en 
Consumenten 

Behandeld door 
 

T 070  
@minez.nl

Datum 
12 november 2015 

Kenmerk 
DGETM-MC / 15161175 

Kopie aan 
 (MC) 

(AEP) 

Bijlage(n) 

Innovatie taximarkt door digitalisering 
Door digitalisering komen nieuwe innovaties beschikbaar wat kansen biedt voor 
ondernemerschap. Consumenten profiteren hiervan. Een goed voorbeeld is 
gebruik van technologische producten, zoals Uber in de taximarkt.  

• Allereerst kunnen vraag en aanbod doormiddel van dergelijke producten
makkelijker bij elkaar komen. De consument kan middels Uber met een
paar simpele handelingen een taxichauffeur oproepen.

• Ten tweede werkt het reputatiemechanisme door gebruik van technologie
beter. Een consument kan na de rit een beoordeling geven van de
chauffeur. Op basis van deze beoordeling kunnen andere gebruikers de
keuze maken om de chauffeur te gebruiken.

• Ten derde kan in de toekomst wellicht makkelijker toezicht worden
gehouden op basis van klantgegevens. Er is real-time informatie
beschikbaar over welke chauffeur welke klant vervoert, via welke route en
hoe lang er over wordt gedaan.

De huidige taxiwetgeving is grotendeels vormgegeven voordat technologische 
producten beschikbaar waren. Om de consument te beschermen zijn veel eisen 
vastgelegd in wetgeving. Zo zijn een chauffeurspas en ondernemingsvergunning 
verplicht en zijn aanvullende eisen gesteld aan de voertuigen. Ook zijn een 
taxameter (voor ritprijs) en boordcomputer (voor rij- en rusttijden en voor 
belasting) verplicht gesteld. 

Krachtenveld 
• In mei is door I&M een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin is

aangegeven dat in de toekomst de specifieke wetgeving af zal nemen. In de
brief wordt aangekondigd een aantal eisen uit wetgeving te schrappen. Ook
wordt een evaluatie van de boordcomputer aangekondigd voor eind 2016.
Daarnaast worden experimenten in de taxibranchemogelijk mogelijk gemaakt.

• Wat EZ betreft kan nog meer urgentie worden gegeven aan de evaluatie van
de boordcomputer. Die evaluatie zou snel plaats moeten vinden en ook kijken
naar digitale alternatieven (zoals de Uber-app). Daarnaast vinden wij dat met
de experimenteerruimte moet worden geleerd of digitale initiatieven zoals
Uber de betaalbaarheid, veiligheid en kwaliteit van taxivervoer verbeteren.

• Uber vindt dat de overheid niet snel genoeg gaat met het aanpassen van de
regelgeving. Uber meent dat de betaalbaarheid, veiligheid en kwaliteit in het
taxivervoer verbeterd kan worden door hun diensten.
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tupfesteurope.com
> 
Onderwerp: 
mailing aan NL 
Ambassade 
netwerk 

Beste 

Hierbij de conform 
jullie verzoek 
aangepaste versie. 
Constantijn is 
akkoord. Hoe jullie 
ook dan kan de 
mail morgen 
worden verzonden
Hartelijke groet 

 

Dear 
Ambassador  (acht
ernaam)
At the 
Ambassadors 
Conference in 2015 
and in our email 
contacts we 
informed you about 
StartupDelta and 
our aim to 
establish a thriving 
and competitive 
ecosystem in the 
Netherlands and to 
gain a top 3 
position on the 
Global Startup 
Ecosystem Ranking 
for Europe. Thanks 
to the hard work 
many, the 
Netherlands is now 
listing a 4th place 
in the EU ranking 
and 19th globally 
(January 2016). 
The support of the 
Embassy network 
has been crucial in 
achieving this 
success. Together 
we have organized 
numerous missions 
and both 
Embassies and 
Consulates General 
have been 
instrumental in 
bringing about 
important 
connections with 
investors, startups 
and (disruptive) 
companies.

5.1.2.e
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5

The Netherlands EU 
Presidency 
provides an 
excellent 
opportunity to 
further our cause 
and to also 
promote Europe as 
an innovative 
startup ecosysem. 
We have therefore 
taken the initiative 
to organize 
“Startup Fest 
Europe” from the 
24th to the 28th of 
May. Startup Fest 
Europe is a 
weeklong festival 
of events through 
out the 
Netherlands, which 
will bring together 
international 
founders, 
renowned 
investors, business 
leaders and 
developers around 
specific themes 
such as Water, 
Energy, High Tech, 
Food and 
Agriculture, and 
Health. Startup 
Fest Europe will be 
a unifier and 
connector for 
startups and a 
great way to show 
the world that 
Europe is a thriving 
continent of 
startups and 
innovation. We 
have managed to 
attract 
international 
speakers, thought 
leaders and 
venture 
capitalists:  e.g. 
Apple’s CEO Tim 
Cook, Uber co-
founder Travis 
Kalanick, European 
Commission VP 
Andrus Ansip, 
prime minister 
Mark Rutte and 
CEO’s of European 
Unicorns such as 
Adyen, 
Booking.com, and 
organizations like 
Seatcamp and Y-
Combinator. The 
program will 
consist of more 
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than 25 separate 
events throughout 
The Netherlands. 
For example, 
Energy Fest at the 
Shell Technology 
Centre in 
Amsterdam, Our 
Future Health 
Conference in 
Nijmegen, The 
Future of High Tech 
in Twente, and 
Food & Agriculture 
Next in 
Wageningen. 
Additionally, a 
Campus Party 
involving up to 
5000 international 
“campuseros” will 
bring together 
young tech geeks, 
hackers and 
designers to work 
on challenges 24 
hours a day in 
Utrecht.
The full program of 
Startup Fest 
Europe can be 
found 
here<https://www.
startupfesteurope.c
om/site/program/>
.
Additionally  a 
tailor-made 
“Investor Tour” is 
being organized for 
general partners of 
top-tier VC’s like 
Insight Venture 
Partners, 
Northzone, VC’s 
Balderton, and 
delegates from 
countries like China 
and the Visegrad 
Four, and more 
countries can be 
added. Startup 
Fest Europe will 
close with an epic 
‘Startup and 
Dance’ event in 
Rotterdam for all 
participants 
featuring world-
class DJs.
We would like to 
ask for the support 
of your Embassy in 
identifying world-
class early stage 
Startups and 
leading Venture 
Capitalist in your 
country to 
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participate in this 
unique opportunity. 
Your contribution in 
attracting startups 
and VC’s will be 
instrumental in 
connecting the 
Dutch startup 
ecosystem with 
global players and 
making Startup 
Fest Europe a truly 
international event. 
Could you let us 
know whom we 
should contact 
within your 
Embassy or 
network to help us 
identify the high 
potential startups 
and VCs to invite to 
Startup Fest 
Europe. We would 
also be delighted if 
you could post 
information about 
Startup Fest 
Europe on your 
social media 
channels. 

The Startup Fest 
team stands ready 
to work with you 
and answer any 
questions you may 
have. Please 
contact , 
the Director of 
Startup Fest 
Europe 
( @startupfesteu
rope.com) or 

 

 
 
startupfest

europe.com) about 
the particulars of 
the events or the 
type of startups 
and VC’s we are 
looking for.

We look forward to 
seeing you at the 
Ambassadors 
Conference 
reception and 
thank you very 
much in advance 
for your input,
Sincerely yours

Neelie Kroes
Special Envoy 
Startupdelta
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Constantijn van 
Oranje
Chairman  Startup 
Fest Europe

 
 

Directoraat 
Generaal 
Bedrijfsleven en 
Innovatie 
........................
........................
........................ 
Ministerie van 
Economische 
Zaken 
Bezuidenhoutsew
eg 73, A-Zuid 3, 
| 2594 AC | Den 
Haag 
Postbus 20401 | 
2500 EK  Den 
Haag 
+

........................

........................

...................... 

Dit bericht kan 
informatie bevatten 
die niet voor u is 
bestemd. Indien u 
niet de 
geadresseerde bent 
of dit bericht 
abusievelijk aan u is 
gezonden, 
wordt u verzocht 
dat aan de afzender 
te melden en het 
bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt 
geen 
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aansprakelijkheid 
voor schade, van 
welke aard  
ook, die verband 
houdt met risico's 
verbonden aan het 
elektronisch  
verzenden van 
berichten. 

This message may 
contain information 
that is not intended 
for you. If you 
are not the 
addressee or if this 
message was sent 
to you by mistake, 
you 
are requested to 
inform the sender 
and delete the 
message. 
The State accepts 
no liability for 
damage of any kind 
resulting from the 
risks inherent in the 
electronic 
transmission of 
messages. 
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PROGRAMMA OPENING STARTUPFEST EUROPE 24 MEI 2016
24 mei Programma 

08.55 - 10.00 Ontvangst en rondleiding Startup Garden Beurs van Berlage 
09.45 – 10.00 Interview CNBC 
10.00 – 10.50 Samenkomst sprekers 
BLOK 1  BUILD 
11.00 -  11.05 Openingact dansgroep 
11.05 – 11.07 Welkomstwoord dagvoorzitter Lauren Valbert 
11.07 – 11.13 Opening NK On stage 
11.13 – 11.45 Tim Cook Q&A On stage 
11.45 - 12.00 European disrupters on stage 
12.00 – 12.30 Panel discussie met Pieter van der Does Gillian Tans, 

Steven Schuurman  
12.30 – 12.35 1 European disrupter on stage 
12.35 – 12.45 Henk Kamp Speech 
12.45 – 13.50 Lunch SFE 
12.50 – 13.20 Tijdens lunch: persblok (reservering ) 
13.40 - 13.45 Tijdens de lunch: 1e bijeenkomst COSTA Andere zaal 
BLOK 2 DISRUPT 
13.50 – 14.10 Fireside chat Eric Schmidt 
14.10 – 14.40 Panel discussie met  Reshma Sohoni, Mattias 

Ljungman, Carmen Bermejo 
14.40 – 15.05 Travis Kalanick Keynote 
15.05 – 15.10 1 European disrupter on stage 
15.10 – 16.00 Tea break 
15.30 – 16.00 Persblok tijdens teabreak (reservering) 
BLOK 3 CONNECT 
16.00 – 16.25 Nathan Blecharczyk Keynote 
16.25 – 16.35 1 European disruptors on stage 
16.35 – 16.50 Interview Andrus Ansip 
16.50 – 16.55 Video “Dealing with humans” 
16.50 - 17.00 NK ontvangt MP 
16.55 – 17.05 Jay Asad Keynote 
17.05 -  17.15 Wrap-up MP 
17.15 – 17.25  Closing remarks 
17.25 – 17.40 Ontmoeting MP met Travis Kalanick (met NK) 
17.25 – 18.00 Drinks (onderdeel duurt tot 19.00) 
18.00 - 18.30 Verplaatsing  per boot naar locatie VIP diner 
18.30 - 19.00 VIP reception A’dam Tower 
19.00 – 22.00 VIP Diner  (200 p) 
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Overzicht relevante telefoonnummers 

Naam Rol Mobiel 

Begeleider NK (logistiek) 06-
Begeleider NK (inhoudelijk) 06-
Contactpersoon Campusparty 06-
Pers/Communicatie StartupFest 06-
Contactpersoon COSTA 06-
PA NK 06-
Pers/communicatie StartupDelta 06-
Contactpersoon CEO Fest 06-
Contactpersoon sprekers opening 06-

Constantijn van Oranje Gastheer 06-
Organisator 06-

06-
Secretariaat SUD 06-
Contactpersoon social media SUD 06-
VIP diner 06-

? Beveiliging 
? Contactpersoon Beurs van Berlage 
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Inhoudsopgave

- Programma Openingsevent StartupFest
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08.55 – 10.00 uur: Ontvangst en rondleiding StartupGarden (+ pers)

Locatie: 
Ontvangst Beurs van Berlage, begane grond. Hoofdingang Damrak 243.   
Opening StartupGarden en rondleiding door Venture Forum in de Effectenbeurszaal en Graanbeurszaal. 

Wat:  
Aankomst in de Beurs van Berlage. Ontvangst door Jim Stolze. 

- 09.00 opent Constantijn de StartupGarden.
- 09.10 Constantijn  en NK reageren op vragen aanwezige pers (n.a.v. berichten in media over

persbericht en brief aan Tweede Kamer)
- 09.15 rondleiding over de StartupGarden samen met  Constantijn, vertegenwoordigers van de

sponsors, Bertholt Leeftink (EZ)  en misschien 1 of 2 sprekers.  In de Beurs van Berlage is een
aantal zalen op de begane grond ingeruimd voor pichting en matchmaking tussen 50 investment
ready startups/scale-ups (200 k tot 10 mln) en 100 geselecteerde VC’s. Startups komen voor 50%
uit Nederland en 50% uit buitenland.  Verhouding startups versus scale-ups is 60-40.  Voor jou
interessant om langs te gaan (afgestemd met Eiso Vaandrager, organisator StartupGarden).

- 09.45 interview met CNBC
- 10.00 afronding, vertrek naar Sprekerskamer.

Aanwezigen:  
NK,  Constantijn, Bertholt Leeftink (EZ) ,Coos Santing. Begeleiding door Jim Stolze. 

Communicatie/pers:  
Pers uitgenodigd, loopt met gezelschap mee (per max 8 personen). 

Houd rekening met veel vragen i.v.m. aankondiging nieuwe envoy in persbericht/brief aan Tweede 
Kamer die deze ochtend (24 mei) 07.00 uur uitgaat. 

Interview door CNBC . 

Achtergrondinformatie: 
Bijlage 1: overzicht startups (inclusief korte beschrijving) 
Bijlage 2: overzicht investors (alleen namen) 
Bijlage 3: interessante mensen die je ontmoet 
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10.00 – 10.50 uur: Ontvangst sprekers 
 
Locatie:  
In de sprekerskamer in de Beurs van Berlage (Veilingzaal 1e etage) 
 
Doel 
NK en Constantijn ontmoeten en verwelkomen de sprekers. Sprekers worden gereed gemaakt voor hun 
optreden, zoals visagie en zender ophalen.  
 
Aanwezigen 
Sprekers zijn aanwezig, m.u.v. enkele buitenlandse sprekers die kort voor hun bijdrage in de Beurs van 
Berlage arriveren.  
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11.00 – 11.07 uur: Openingsact en welkomstwoord 

Locatie:  
Beurs van Berlage Grote Zaal begane grond (NK zit op voorste rij, gereserveerde zitplaats) 
 
Doel 
Openen van de dag met een openingsact van een dansgroep. 
Daarna komt Lauren Valbert (dagvoorzitter) op het podium en introduceert NK. 
NK komt via zijkant van het podium op.  
 
Aanwezigen 
Zaal is gevuld met ruim 1.000 aanwezigen. Een mix van ICI-leden, VIP-gasten, investers, CEO’s, startups, 
contacten uit het ecosysteem (binnen en buitenland).  

Achtergrondinformatie  

  Laurent Valbert (Innoleaps) 
Lauren has spent half her career working with and for startups in the high tech and fintech spaces, and 
the other half working with and for global companies such as Microsoft, Cognizant, and ING. She started 
her own business in 2011, focused on bringing innovative methodologies and tools to startups and large 
organizations alike. She is now focused on transforming large organizations by teaching them to think 
and act more like startups. In her role as trainer, coach, and facilitator, she has brought her own unique 
passionate, energetic style to large events in the US and across Europe. While she was born in America, 
she has lived in Europe for almost 17 years, and considers herself (almost) European. She believes that 
the only way to create a successful, scalable, sustainable business model, whether it’s a startup or large 
organization, is to empower your people to reach their full potential. 
 
Overzicht aanwezige ICI-leden bij opening  

- Mattias Ljungman, Atomico 
- Reshma Sohoni, Seedcamp 
- Werner Vogels, Amazon 
- Taavi Kotka, Ministerie EZ Estonia 
- Robert Verwaayen, Keen Ventures 
- Ron Mobed, Reed Elsevier  
- Henk Kamp, Minister EZ 
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11.13 – 11.45 uur: Interview Tim Cook 

Locatie:  
Beurs van Berlage Grote Zaal begane grond (NK blijft op het podium, gaat zitten; Tim Cook wordt op het 
podium gevraagd en neemt plaats in tweede stoel) 
 
Wat 
Interview door Jim Stolze. Collegetour-achtige sessie. 
NK stelt openingsvragen aan Tim Cook. Jim Stolze geeft microfoon aan mensen in de zaal die een eigen 
vraag stellen (vragen zijn afkomstig van Emerce journalisten; zowel vraag/antwoord als wie de vraag stelt  
is geregisseerd).  
 
Aanwezigen 
Op het podium zitten NK, Tim Cook en Jim Stolze (moderator) 
 
Logistiek rond interview Tim Cook en NK   

● Lauren dankt NK voor speech en introduceert Jim Solze 

● Jim legt bedoeling uit, Jim vraagt NK in één van de twee stoelen op podium plaats te nemen.   

● Tim Cook komt binnen en wordt bij de ingang opgewacht door Kimberley (specifieke 
buddy/hostess) die hem naar podium begeleidt. 

● Jim verwelkomt Tim en vraagt hem op het podium te gaan zitten naast NK 
● Jim vraagt NK de conversatie te starten.   
● Jij stelt dan de eerste twee vragen aan Tim om het gesprek op gang te brengen.  
● Daarna mogen er vragen vanuit de zaal worden gesteld, als een soort “College tour”.  
● Jim Stolze loopt door de zaal met de microfoon om de vragen eruit te kiezen. 
● Het is de bedoeling dat Tim Cook primair de antwoorden geeft en dat Neelie hierop in kan 

haken, de vraag kan doorpakken of de vraag scherper kan stellen. 
● Na interview vertrekt Tim Cook.  NK loopt via zijkant podium mee. Daarnaast lopen mee Tim's 

security persoon en Kimberley  
● Lauren terug op het podium en bedankt Jim. 
● NK komt terug in de zaal en gaat op gereserveerde plaats (voorste rij) zitten  

 
Bijlage met overzicht vragen/antwoorden die aan bod komen 

● PM lijst vagen via Rick met aanvulling vragen NK 
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BIJLAGE Vragen interview Tim Cook (NB nog overleg NK met Sigrid) 

- Iets ontlokken over een nieuw Apple product: gezondheid, zelfrijdende auto's, slimme meters 
> What product would you like to build if there were no technical/legal or other restraints?  
> Which market is Apple's next big bet; health? cars? the home? telecommunications? film? 
> How does Cook see the future of Apple Watch and what have been the results so far?  
>  What will apple look like in 5 and 10 years? 
>  His view on Apple Pay, will we see any Benelux introduction soon?  
 
- Zijn visie op de toekomst van het internet  
> XX% of the people in the US and Europe have your devices. What will it take for you to issue your own (soft) SIM and 
cut out the telcos? 
> Platforms are the reigning business model in the internet today. How come US firms are so successful? What comes 
next?    
> What is the biggest threat to the internet as we know it today? 
 
- Zijn leiderschap over een merk en een bedrijf als Apple 
> If you are on top how do you stay there, when technology is changing so fast?  
> What is you biggest business challenge? 
> What keeps you up at night? And what do want to wake up to?  
> What do you consider your biggest success and what your biggest failure?  
> How was it to take over from Steve Jobs 
- 
 Cyber/FBI 
> Under what conditions would Apple collaborate with the law enforcement and intelligence community? 
 
- Advies aan Startups 
> What advice can you give to young entrepreneurs? 
>  What has been your most important learning experience? 
> Give an example of a startup that you believe may be the next Apple or Google? 
> Have you seen any interesting companies/technologies in Europe? Could you name them? 
 
- Complimenten NL, A'dam en SFE  
> Why did you fly in all the way from SF to be here with us? 
> What is special about the Netherlands and Amsterdam? 
 
 

Additional questions 
 
> What’s next in devices looking at general current state of R&D?  
> Which area of interest would you advice start-ups to explore the coming years? 
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11.45 – 12.00 uur: European disruptors on stage  

Locatie:  
Beurs van Berlage, Grote Zaal, begane grond (twee startups pitchen na elkaar op podium) 
 
Wat 
Pitch van startups (max 5 minuten).   
Op het podium staat Martijn Lopes Cardozo, CEO van de Nederlandse Black Bear Carbon (Nederweert) 
Tweede pitch is van Sanne Manders (Flexport).   
 
Achtergrondinformatie  
 

 

Black Bear Carbon – Director Martijn Lopes Cardozo (NL) 

Martijn has a MSc degree in Applied Physics from TU Delft and an MBA from Harvard 
Business School, and is responsible for setting the company strategy.  He is an 
entrepreneur and senior executive, with  experience in startingfast growing businesses.   

Black Bear brings the circular economy to tires. BlackBear have found a new way to make carbon black, 
using waste tires as their source. Their technology enables them to upcycle waste tires into high quality 
carbon black, gas and oil. This brings tremendous benefits to the environment by reducing CO₂ emissions 
and generating green energy. As a result of several technical innovations BlackBear produces high value 
carbon black, making the process commercially viable.  

 

  Sanne Manders, COO van Flexport 
 
Flexport gives you a single dashboard to create, manage and track all of your international and domestic 
freight shipments. As a licensed freight forwarder and US Customs brokerage, we’ve partnered with the 
strongest providers of air, ocean and trucking service in 120+ countries 
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12.00 – 12.30 uur: Paneldiscussie met Pieter van der Does, Gillian Tans en Steven 
Schuurman 

Locatie:  
Beurs van Berlage, Grote Zaal, begane grond  
 
Wat 
Moderator is PM.   
 
Aanwezigen 
Op het podium zitten Pieter van der Does (CEO Adyen), Gillian Tans (CEO Booking.com) en Steven 
Schuurman (CEO Elastic)  
 
Achtergrondinformatie  
 

   Gillian Tans 
 

     Pieter van der Does  

  Steven Schuurman   
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12.30 – 12.35 uur:  European Startup on stage  

Locatie:  
Beurs van Berlage, Grote Zaal, begane grond (podium) 
 
Wat 
Pitch van buitenlandse startup Mobility House.   
 
Aanwezigen 
Op het podium staat Thomas Raffeiner, founder van de startup Mobility House.  

 
Achtergrondinformatie  
 
Mobility House – Founder Thomas Raffeiner ( Austria)  

Thomas Raffeiner founded The Mobility House in 2009, creating 
one of the first service companies for e-mobility in Europe.  

 

 

 

 

 

 

 

The Mobility House aims to promote the ’Energiewende’ and facilitate an emissions-free future.  

With their innovative charging and energy storage solutions, they help electric mobility achieve a 
breakthrough and supports all leading car manufacturers  throughout the world from its locations in 
Munich, Zurich and San Francisco. Their technologies allow us to integrate electric vehicles into the 
power grid as an aggregated swarm storage of batteries as well as a stationary storage device from 
vehicle batteries. 
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12.35 – 12.45 Speech Henk Kamp, Minister van EZ 

 
Locatie:  
Beurs van Berlage, Grote Zaal, begane grond (podium) 
 
Wat 
Speech Minister waarin hij aangeeft wat StartupDelta heeft veranderd en hoe StartupDelta wordt 
voortgezet. Aankondiging nieuwe Special Envoy en het pakket maatregelen dat EZ en Financiën op jou 
initiatief hebben voorbereid voor startups (50 mln/jr ). 
 
Communicatie/pers 
 
Aan het eind van zijn speech zal Minister NK en Constantijn aanspreken. Camera is dan op hen gericht. 
(NK en Constantijn zitten op de voorste rij naast elkaar) .  
Na afloop van de speech is tijdens de lunchpauze tijd voor ontmoeting met de pers. Minister samen met 
NK en Constantijn (aparte ruimte).  
 
Achtergrondinformatie  
Zie bijlage met concept-speech 
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Bijlage: concept- speech by the minister of Economic Affairs Henk Kamp at the Startup Fest 

2016  

Amsterdam, May 24  

 

Ladies and gentlemen, 

 

Startups account for 14 percent of new jobs in the Netherlands alone. They stimulate innovation 

and give young and talented people a chance to develop. They dare the existing companies to 

innovate and they contribute to our economy´s productivity and the welfare of our societies. 

 

That is all true – and you all know that at least as well as I do. And what has been illustrated 

once more today is: above all, startups appeal to the imagination.  

 

I witnessed the pitches of some of the fifty high potential startups here this morning. For 

instance:  

Blockchain from the UK, founded in 2011. A company that builds innovative software for safe 

and easy use of bitcoins, and now one of the fastest growing technology companies in the world. 

Fastned, founded in 2011 by Bart Lubbers. A Dutch company that builds energy stations to load 

your electric car within 20 minutes.   

Salttech from the Water Campus in Friesland, the Netherlands. Founded in 2010 by – among 

others – Gerard Schouten. Salttech makes desalinating brines for drinking water. It is now 

expanding its technology knowledge base within the EU and the United States to various other 

water technology organizations such as the WaterAlliance, one of the most prestigious water 

oriented associations within the EU. 
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And RSP systems A/S, located in Odense, Denmark, where it was founded in 2006 by a group of 

scientists. They invented noninvasive glucose monitors, which will provide diabetic patients with 

a convenient, pain free alternative to the current invasive solutions.    

 

What these companies have in common, is that making money doesn’t seem to be their primary 

goal. Their purpose is to improve the world, using the power of good ideas. Ideas to provide 

medical products that will make life easier for millions of patients. Ideas to provide people with 

clean water and safe financial transactions. And ideas to develop green energy. 

 

They´re small companies. But that is how Eric Schmidt, Tim Cook, Travis Kalanick and Pieter van 

der Does once began. Now their enterprises are worth billions and give work to hundreds of 

thousands of employees. I´m proud that they are here today, as they are a source of inspiration 

to Bart Lubbers, Gerard Schouten and all others entrepreneurs.  

 

In the Netherlands the Startup ecosystem is spreading fast. Dutch startups are relatively 

successful: more than half of them survive the first five years, while in other countries that´s 

about 44 percent. Last year big companies like KPN and Microsoft Netherlands invested 255 

million euros in Dutch startups.   

 

The Startup Fest we are celebrating this week in 16 different locations around the Netherlands, 

is the conclusion of the first term of our Startup Delta-initiative. An initiative that we started only 

one and a half years ago, under the dynamic leadership of Startup Envoy Neelie Kroes.  

 

To ensure the scheme’s success, we lowered the obstacles faced by our potential startups, by 

adjusting the tax rules, reducing regulations, and offering education. We connected corporates 

and startups with our corporate launchpad, and government and startups through our startup 
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officers´ network. We attracted ambitious entrepreneurs from abroad in our Warm Welcome for 

Talent program. So to all of you here from abroad: you´re more than welcome to come and work 

here!  

 

Neelie has worked her magic by bringing together government, startups, corporates, 

universities, research centres and investors. Intelligent, charming, strategic, and fearless. an Iron 

Lady who is a startup in herself. Always reminding us of what Margaret Thatcher once said: ´if 

you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman.´ 

  

Neelie’s mandate with Startup Delta is coming to an end on July 1st. But if you´d think she stops 

working now at 74, you´re wrong. She just joined the board of Salesforce and the advisory 

council of Uber. It´s the essence of startups: they never stop working. 

 

Neelie doesn´t stop taking on new challenges, but neither do we. And I feel encouraged by the 

fact that you, young entrepreneurs and investors from all over the world, are all present at the 

start of the second term of our Dutch Startup Delta project today. You can be sure that we won´t 

disappoint you. It is my mission to help create even better opportunities for startups in our Delta 

and in Europe.  

Neelie, thanks to you we are learning to think big. We have big plans for the second term of our 

project, connecting the West Coast of Europe. The Dutch cabinet has committed itself to 

providing 50 million euro's from 2017 to further stimulate the growth of startups.  

 

We´ll build on the success of the first period, increasing our focus on scale-ups. We´ll continue 

investing in connecting crucial networks like universities and startups, corporates and startups, 

local and international investors, and governments and startups. But the initiative and 

ownership will rest more in the hands of the startup community and the regionals hubs.  
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Together we can give innovation and entrepreneurship in this country and our delta an 

enormous boost. Making it the best place to start a company, to grow and to expand across the 

borders. Companies like Elastic, Catawiki and Adyen have already proven that that´s not only 

possible, but highly profitable. Catawiki for example is the fastest growing company in Europe; 

last year they gathered 75 million euros from investors and at the moment they have 

employment for 300 new colleagues. 

To bring forces together nationally and internationally and to boost the startup ecosystem I have 

asked …… to become the next Startup Delta envoy.  

 

No one is better equipped to take Startup Delta to the next level than he. He brings with him a 

wealth of experience in the European and International arena; he knows both the European 

legislature and the startup ecosystem better than anyone. He has the guts, the creativity, the 

leadership - and most importantly: the startup mentality.   

  

Together with Jim Stolze he took the initiative for Startup Fest. In the past year he has worked 

with passion and professionalism to connect startups, corporates, investors, universities and 

government. Not just in the Netherlands, but also abroad. He traveled from the US to China and 

all over Europe. His hard work is the reason that we are all here today. 

 

Now, …........... and Neelie, could you please join me on the stage for just a moment. Ik schud 

jullie graag persoonlijk de hand om jullie te bedanken voor je inzet voor onze startup community.  
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12.50  – 13.20 uur: Persblok  

Locatie:  
Beurs van Berlage: aparte ruimte (nnb) 
 
Wat 
Gelegenheid om de pers te woord te staan direct na de speech van Minister Kamp en afronding blok 1. 
Minister, NK en Constantijn gaan naar een aparte ruimte.  Opzet: 

- Foto van Minister Kamp met aan weerszijden NK en Cionstantijn. 
- Vragen van de pers aan Minister Kamp, 1e reactie van Constantijn, 2e reactie van NK    

    
 
Communicatie/pers 
nvt 
 
Achtergrondinformatie  
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13.40 – 13 45 uur: COSTA       (ZIE SEPARAAT DOSSIER) 
 
Locatie:  
Beurs van Berlage: zaal Raad van de Scheepvaart (bevindt zich in apart deel van de Beurs van Berlage op 
de 1e etage). Je wordt binnendoor begeleid  van de lunch/persruimte naar de zaal waar bijeenkomst 
COSTA plaatsvindt. 
 
Wat 
Jij spreekt 5 minuten bij de afsluiting van de 1e bijeenkomst COSTA. COSTA is een programma dat wij 
hebben geïnitieerd voor samenwerking corporates en startups en op 11 mei in Eindhoven is gelanceerd.  
 
Aanwezigen 
Aantal CEO’s van grote corporate bedrijven. Jan Kees de Jager is aanjager. Justin Jansen (hoogleraar 
RSM) neemt deel van programma voor zijn rekening. Vanuit StartupDelta is Fancy verantwoordelijk voor 
de voorbereiding.  
 
Communicatie/pers 
nvt 
 
Achtergrondinformatie  
Zie separaat dossier voorbereid door Fancy.  
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13.50 -14.10 uur Speech Eric Schmidt  
 
Locatie:  
Beurs van Berlage, Grote Zaal, begane grond  
 
Wat 
Eric Schmidt houdt verhaal  
 
Achtergrondinformatie  
Eric Smidt geeft geen interview. 
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14.10 – 14.40 uur Paneldiscussie met Reshma Sohoni, Mattias Ljungman, 
Carmen Bermejo  
 
Locatie:  
Beurs van Berlage, Grote Zaal, begane grond  
 
Wat 
Paneldiscussie 
 
Achtergrondinformatie  
 
 

    Reshma Sohoni (Seedcamp) 
 
 
 

    Mattias Ljungman (Atomico) 
 
 
 

 
Carmen Bermejo,  CEO Tutuan Valley (accelerator), Founder Spanish Startup Asscociation 
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14.40 – 15.05 uur Keynote Travis Kalanick  (CEO Uber) 
 
Locatie:  
Beurs van Berlage Grote Zaal begane grond  
 
Wat 
Keynote over Uber.  
 
Achtergrondinformatie  
 
Na afloop van de speech vertrekt Travis naar Hotel Krasnapolski voor een speech tijdens CEO-fest. 
Om ca. 17.20 uur is hij samen met Constantijn terug in de Beurs van Berlage voor een korte ontmoeting 
met jou en MP Rutte.   
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15.05 – 15.10 uur  Disruptor on stage  
 
Locatie:  
Beurs van Berlage, Grote Zaal, begane grond  
 
Wat 
Pitch van Jalila Essaidi van BioArtlab (het “spinnenvrouwtje” uit Eindhoven) 
 
Achtergrondinformatie  
 

 

  Inspidere® - Director Jalila Essaïdi (NL) 

In december 2010 won Jalila de Designers & Artists for Genomics Award voor haar ontwikkeling van 
kogelwerende huid met behulp van spinnenzijde afkomstig van transgene dieren. Hiermee krijgt ze 
erkenning als bio-art pionier en richtte ze in december 2011 de Stichting BioArt Laboratories op. 

 

Met Inspidere wilt Jalila synthetische spinnenzijde-producten op de markt brengen die groener en 
duurzamer zijn dan hun voorgangers. Haar verhaal vormt de inspiratie voor datgeen wat BioArt 
Laboratories beoogt te bewerkstelligen, namelijk het creëren van spin-offs door het faciliteren van cross-
over innovatie met als uitgangspunt het gebruik van biomaterialen. 
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15.10 – 16.00 uur Tea Break met persblok  
 
Locatie:  
Beurs van Berlage  
 
Wat 
Teabreak. Er is gelegenheid om met de pers te spreken.   
 
Communicatie/pers 
nvt 
 
Achtergrondinformatie  
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16.00 – 16.25 uur Speech Nathan Blecharczyk (CEO  AirBnB) 
 
Locatie:  
Beurs van Berlage, Grote Zaal begane grond  
 
Wat 
Speech van Nathan 
 
Communicatie/pers 
nvt 
 
Achtergrondinformatie  
 
Bio van Nathan 
 
 
  



 

28 

 

 

16.25 – 16.35 uur Disrupter on stage 
 
Locatie:  
Beurs van Berlage, Grote Zaal begane grond  
 
Wat 
Pitch door Nicolas Cary van de Amerikaanse/Engelse startup Blockchain.  Hij is de co-founder van 
Blockchain. 

 
Achtergrondinformatie  
 

 Blockchain – Co-founder Nicolas Cary (USA/UK) 

 

Blockchain is currently the provider of the world’s most popular Bitcoin wallet, block explorer and search 
engine. Blockchain is the world’s leading Bitcoin software company. Blockchain has over 7.25 million 
users, they run the most widely trusted block explorer, and manage the most widely used developer 
platform in the Bitcoin eco-system. In 2014, Blockchain raised the largest first outside capital round in 
industry history announcing over $30.5 million closed from leading venture capital firms. 

 

Nicolas Cary is a serial entrepreneur and lifelong technologist. He attributes much of his insight to his 
personal journeys around the world. He holds degrees in Business with an emphasis in Leadership 
Studies and International Political Economy. In 2013 he Co-Founded Blockchain.  
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16.35 – 16.50 uur Interview Andrus Ansip  
 
Locatie:  
Beurs van Berlage, Grote Zaal begane grond  
 
Wat 
Interview van Constantijn met Andrus Ansip.   
 
Achtergrondinformatie  
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16.50 – 17.00 Ontvangst MP Rutte door NK   
 

(ondertussen 16.50 – 16.55 uur Video “Dealing with humans”) 
 
 
Locatie:  
Beurs van Berlage  
 
Wat 
Op verzoek van MP wordt hij bij aankomst in de Beurs van Berlage door jou ontvangen.  
Zodra seintje komt dat hij arriveert loop jij met hostess naar de hoofdingang en verwelkomt de MP. 
Daarna lopen jullie samen naar Grote Zaal en nemen plaats op de eerste rij (gereserveerde plaatsen 
naast elkaar). 
MP  komt binnen op moment dat Keynote van Jay Asad is afgelopen.  
 
Achtergrondinformatie  
 
PM 
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16.55 – 17.05 uur Keynote Jay Asad (Amalna Ventures) 
 
Locatie:  
Beurs van Berlage, Grote Zaal, begane grond  
 
Wat 
Verhaal van een Syrische vluchteling die een VC fonds voor vluchtelingen heeft opgericht. 
Organisatie heeft contact gehad met Raadsadviseur AZ over eventuele gevoeligheden.  MP komt na zijn 
toespraak binnen.  
 
Achtergrondinformatie  
 
Constantijn heeft Jay horen spreken en was gegrepen door zijn verhaal net als alle andere (250) 
aanwezigen van de PYMWYMIC conferentie over 'impact investments'. 
Jay voldoet helemaal niet aan alle stereotypen van de vluchteling. Hij is iemand die onder normale 
omstandigheden een expat collega in een bank geweest zou zijn.  
Hij was een fund manager in de VS en heeft zij opleiding in de VS gehad, is teruggegaan vaan Syrië om bij 
zijn zieke ouders te zijn. Hij is seculier en kwam steeds verder in het nauw en besloot uiteindelijk te 
vluchten, zijn familie achterlatend. Je verwacht dat hij zo maar op een vliegtuig zou kunnen stappen, 
maar ook hij moest via Turkije, door smokkelaars van papieren ontdaan, op een gammel bootje door 
Athene naar Nederland.  
In de asielzoekerscentra kwam hij veel ondernemers tegen zoals hij en merkte hoe gefrustreerd ze 
waren. In plaats van te ondernemen werden ze depressief. Hij zelf ook. Op een gegeven moment heeft 
hij de knop omgezet en is een VC fonds voor vluchtelingen gestart.  
Zijn verhaal loopt goed af, maar het toont een ander beeld van vluchtelingen en het legt de link tussen 
een groot maatschappelijk probleem en de positieve kracht van ondernemerschap.  
M.a.w. een heel ander verhaal dan de rest, maar wel heel inspirerend en belangrijk on een podium te 
geven.   
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17.05 – 17.15 uur Wrap-up Minister President Rutte 
 
Locatie:  
Beurs van Berlage, Grote Zaal begane grond  
 
Wat 
 
 
Aanwezigen 
 
 
Communicatie/pers 
nvt 
 
Achtergrondinformatie  
 
Hoofdlijn speech MP 
 

- Startup Fest Europe: 16 Nederlandse steden meer dan 30 events. 
- waar anders? NL pitch + dit half jaar voorzitter EU 
- met dank aan Neelie afgelopen maanden veel startups ontmoet/Silicon Valley bezocht.  
- bevindingen n.a.v. ontmoetingen met startups (bevlogenheid, ondernemerslust, niet bang zijn 

om te falen 
- belang start ups voor EU economie > daarom barrières ondernemen wegnemen > Nederlandse 

inzet tijdens voorzitterschap: vervolmaking interne markt.  
- voor komende dagen: laten inspireren, samenwerkingen aangaan, groter dan groot denken.  

 
De voorbeelden die MP geeft afgestemd met speechschrijver Kamp, zodat ze niet in elkaars vaarwater 
zitten.  
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17.15 – 17.25 uur Closing remarks  
 
Locatie:  
Beurs van Berlage, Grote Zaal begane grond  
 
Wat 
Constantijn spreekt de closing words. 
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17.25 – 17.35 uur Ontmoeting MP met Travis Kalanick  
 
Locatie:  
Beurs van Berlage, rustig hoekje (geen aparte zaal) 
 
Wat 
Op verzoek van de MP is er direct aansluitend op de closing remarks een korte informele  ontmoeting 
met de CEO van Uber.  NK zal daarbij aanwezig zijn.  Sfeer: ongedwongen. 
 
Aanwezigen 
MP, NK, Travis Kalanick.  
 
Communicatie/pers 
Pers wordt op afstand gehouden.  
 
Achtergrondinformatie  
Ontmoeting met Travis Kalanick vooral ‘courtesy talk’. MP en Travis hebben elkaar in San Francisco 
gesproken en dit is een goede manier om relatie te bestendigen. Aparte ruimte is niet nodig, wel fijn als 
ergens rustig hoekje in de zaal aanwezig is met statafel o.i.d. voor kort gesprek. Op verzoek van MP ook 
aanwezigheid van Neelie Kroes.   
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17.35 – 18.00 uur Drinks  
 
Locatie:  
Beurs van Berlage 
 
Wat 

Napraten, geen regie op contacten.    
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18.00 – 18.30 uur Vertrek naar VIP diner 
 
Locatie:  
Vanaf de Beurs van Berlage onder begeleiding naar de A’dam Tower (aan de overkant van het IJ) 
Locatie A’dam Tower is Overhoeksplein 1 (hoogste etage) 
 
Wat 
Bij vertrek van de Beurs van Berlage gaat het gezelschap onder begeleiding (lopend) naar het punt waar 
de boot van Lovers vertrekt (Restaurant Loetje, Prins Hendrikkade 25, tegenover het Centraal Station). 
  
Achtergrondinformatie  
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18.30 – 22.00 uur VIP diner 

Locatie:  
A’dam Tower, Overhoeksplein 1 Amsterdam  
 
Wat 
Vanaf 18.30 is er ontvangst en aansluitend vanaf 19.00 uur het VIP diner voor founders en funders (200 
personen). Karakter is walking dinner met zes kleine gangen.  Doel is netwerken.  
VIP-diner is op uitnodiging van Constantijn en Kajsa Ollongren (loco-burgemeester). Kajsa zal iedereen 
welkom heten en Amsterdam/Nederland presenteren als gateway to Europe. 
Constantijn zal ingaan op het succes van de dag en vooruitblikken naar het programma van de week.  
Tussendoor is er een optreden van een operazangeres.   
 
Aanwezigen 
200 genodigden, waaronder mensen die door jou persoonlijk zijn uitgenodigd, vertegenwoordigers van 
Inspiring50, ICI-leden, deelnemers CEO Fest, spreken.  
Gasten krijgen een badge met sticker (drie categorieën founders, connectors, funders) 
  
Zie voorlopig overzicht met aanmeldingen (b-ijgevoegd).  
 
Communicatie/pers 
 
Achtergrondinformatie  
 

Overzicht van aanwezige VIP gasten NK bij het VIP diner 

- Janneke Niessen 
- Michiel Boots 
- Robert Verwaayen 
- Paul de Krom 
- Ference Lamp 
- Marili ’t Hooft Bolle 
- Carl Christian Buhr  
- Erik Gerritsen  
- Mark Mcgann   
- Ad Melkert  
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- Khaled Naguib 
Zie bijlage met uitnodiging 
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Inhoudelijke punten 

1. Aankondiging introductie UberPool in Europa

• U kunt aangeven positief tegenover het initiatief ‘UberPool’ te staan.
Efficiëntere benutting van auto’s en beschikbare infrastructuur levert
aanzienlijke voordelen op. Zo daalt de prijs voor de consument en sluit het
initiatief goed aan bij de belangen van de overheid (bijv. terugdringen files).

• U kunt dhr. Kalanick vragen wanneer UberPool in Europa geïntroduceerd kan
worden. De directeur van de Nederlandse tak van Uber heeft namelijk
aangegeven dat er momenteel nog niet genoeg chauffeurs in dienst zijn om
deze dienst aan te kunnen bieden.

• Tot slot kunt u dhr. Kalanick vragen waarom UberPool mensen wél zo ver zal
krijgen om te gaan carpoolen. Verschillende pilots in de afgelopen 10-20 jaar
om dit te stimuleren zijn niet succesvol geweest. U kunt hierbij ook Laura van
Geest betrekken, door toe te voegen dat het CPB weinig potentie ziet in het
stimuleren van carpoolen (Kansrijk Mobiliteitsbeleid) als beleidsmaatregel.

Op 25 april heeft Travis Kalanick in het Financieel Dagblad aangekondigd dat Uber 
een nieuwe dienst uit wil gaan rollen in Europa, genaamd ‘UberPool’. Deze dienst 
is er op gericht om mensen taxiritten te laten delen. De dienst zou dermate 
goedkoop zijn dat het niet meer uit kan om een eigen auto te hebben. UberPool is 
eigenlijk een uitbreiding van de huidige taxidienst van Uber (UberX), maar kan 
pas ingevoerd worden wanneer er meer chauffeurs in dienst zijn.  

Kalanick stelde dat steden jarenlang hebben geprobeerd om carpooling te 
stimuleren maar daar amper in geslaagd zijn. UberPool kan er volgens hem aan 
bijdragen de stad groener te maken en de hoeveelheid verkeer af te laten nemen. 

Woordvoerders van de gemeente Amsterdam en Den Haag hebben in reactie op 
het interview aangegeven dit initiatief te verwelkomen. Beide gaven bovendien 
aan open te staan voor gesprekken met Uber om te kijken of en hoe de gemeente 
hier aan mee kan werken.  

2. Arbeidsmarktgevolgen van Uber

• U kunt aangeven dat er in Nederland veel discussie is over de positie van de
zzp’er. U kunt aangeven overeenkomsten te zien tussen het IBO van
afgelopen jaar en de discussie rondom de arbeidsmarktpositie van Uber-
chauffeurs (m.n. in de VS). In beide gevallen draait het om de bescherming
die de werkenden genieten, de eisen waar ze aan moeten voldoen en de
weging wat wel en niet tot ondernemersrisico gerekend kan worden.

Een interessante discussie rond Uber betreft de arbeidsmarktgevolgen. In Europa 
staat dit op een wat lager pitje nu UberPop in veel landen niet meer actief is. 
Vooral in de VS echter, wordt er hevig gedebatteerd over de vraag of Uber-
chauffeurs officieel in dienst zijn van Uber. Eind april heeft Uber in Californië en 
Massachusetts een schikking getroffen van 100 miljoen dollar om deze vraag niet 
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te hoeven beantwoorden in de rechtbank. Onderdeel van deze schikking is dat 
Uber-chauffeurs niet zomaar meer ‘ontslagen’ kunnen worden (lees: verwijderd 
uit de app door slechte beoordelingen). 

Uber wijst in deze discussie graag op de redenen waarom mensen Uber-chauffeur 
worden. Daarnaast stelt Uber dat het andere mensen aantrekt dan reguliere 
taxibedrijven. Dit wordt onderbouwd met analyses van Alan Krueger (Princeton) 
op basis van de data die Uber’s app verzamelt. Uit die analyses blijkt dat mensen 
Uber-chauffeur worden om i) de flexibiliteit van het werk, ii) de hoogte van de 
compensatie en iii) het feit dat de inkomsten per uur weinig variëren. Daarnaast 
vindt het onderzoek dat Uber-chauffeurs een ander profiel (leeftijd, opleiding) 
hebben dan de chauffeurs van reguliere taxibedrijven. Dit legt Uber graag uit als 
indicatie dat Uber een manier van werken biedt die voor sommige mensen beter 
aansluit bij hun preferenties dan banen met vaste werkuren. 

3. Toekomst Uber (van arbeidsintensief naar kapitaalintensief?)

• U kunt opbrengen kennis genomen te hebben van Uber’s test met een
zelfrijdende auto in de VS (Pittsburgh). U kunt aangeven dat Nederland graag
ruimte biedt voor experimenten met zelfrijdende auto’s. De minister van
Infrastructuur en Milieu zet zich er bijvoorbeeld voor in om het Verdrag van
Wenen aan te passen, waar nu nog in staat dat een bestuurder de handen aan
het stuur moet hebben.

• U kunt dhr. Kalanick vragen hoe hij tegen de eventuele transformatie van een
arbeidsintensief naar een kapitaalintensief businessmodel aankijkt. Hoe zullen
de Uber-chauffeurs hier op reageren? En hoeveel meerwaarde heeft het
matchingsalgoritme van Uber nog zonder het bestand van chauffeurs?

In de kern is Uber een platform dat een sterk algoritme heeft om vraag en aanbod 
te matchen. De dienst die Uber aanbiedt, is echter bijna volledig arbeidsintensief. 
Een cruciaal onderdeel van Uber is immers de chauffeur. Maar, hoe lang is dat 
business model nog relevant? 

Een groot aantal partijen is bezig met de ontwikkeling van een zelfrijdende auto. 
Google begeeft zich op deze markt, net als Apple en verschillende Duitse 
autofabrikanten. Dat dergelijke partijen bezig zijn met de ontwikkeling van een 
zelfrijdende auto is op zich niet gek. Wat wel opmerkelijk is, is dat Uber afgelopen 
week ook een prototype heeft getest. Dat is opmerkelijk, omdat het haaks op het 
huidige businessmodel van Uber staat. Uber-chauffeurs zijn immers overbodig 
wanneer zelfrijdende auto’s uitgerold worden.  

Met de inzet op een zelfrijdende auto zou het bedrijf dus moeten transformeren 
van een sterk arbeidsintensief businessmodel naar een volledig kapitaalintensief 
businessmodel. De vraag is echter wat de meerwaarde van Uber dan nog is. 
Immers, het matchingsalgoritme is maar een klein deel van de huidige 
meerwaarde; dat zit hem vooral in het grote bestand van chauffeurs dat Uber 
heeft opgebouwd als gevolg van het first-mover voordeel. En dat bestand is in die 
nieuwe markt compleet irrelevant. 
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Ter achtergrond 

1. Neelie Kroes voorzitter van adviesraad Uber

Op 1 mei werd bekend dat Neelie Kroes voorzitter wordt van een belangrijke 
adviesraad van taxibedrijf Uber. Ze gaat Uber adviseren over onder meer 
regelgeving en mededinging. In 2014 uitte Neelie Kroes al felle kritiek op de 
manier waarop de Belgische rechtbank omging met Uber, toen die besloot het te 
verbieden. Kroes stelde dat die uitspraak alleen diende ter bescherming van de 
taxikartels in Brussel. 

2. Stand van zaken taximarkt in het kader van (toekomstbestendige) wetgeving

In mei 2015 heeft StasIenM de brief ‘Evaluatie taxibeleid’ naar de Kamer 
gestuurd. Daarin heeft zij aangekondigd een aantal eisen aan het beroep van 
taxichauffeur te schrappen. Zo is onder andere voorgesteld het examen voor 
vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemingsvergunning te schrappen en 
digitale alternatieven voor de verplicht fysiek aanwezige tariefkaart mogelijk te 
maken. Hierdoor wordt de ruimte voor nieuwe initiatieven en innovaties vergroot 
en gelijktijdig de regeldruk verminderd. Per 1 januari 2016 is hiertoe de ‘Regeling 
vereenvoudigingen in de taxiregelgeving’ in werking getreden (zie bijlage 1 voor 
details).  

Ook werd in de brief van mei vorig jaar aangekondigd dat er zou worden 
onderzocht of de taxameter en de Boordcomputer Taxi (BCT) ‘in de toekomst 
wenselijk en noodzakelijk zijn’. In januari heeft StasIenM de Kamer geïnformeerd 
over de stand van zaken hiervan. Toen is duidelijk geworden dat de verplichte 
boordcomputer voor taxiondernemers na 1 juli 2016 zal worden geëvalueerd. De 
resultaten zullen begin 2017 bekend zijn.  

Voornaamste onderwerp van de evaluatie is in hoeverre de doelstellingen van de 
invoering van de boordcomputer zijn bereikt. Dat betekent dat met name 
beoordeeld zal worden in hoeverre de boordcomputer: 

− de administratieve lasten voor de taxiondernemer heeft verminderd;
− de veiligheid van het taxivervoer helpt borgen;
− en de transparantie voor de reiziger bij het afrekenen van de rit verbetert.

In de evaluatie zullen de bereikte resultaten met de boordcomputer ook worden 
vergeleken met eventuele alternatieve instrumenten (waarmee diezelfde doelen 
zouden kunnen worden behaald). Hierbij wordt impliciet gedoeld op digitale 
alternatieven; een gebied waarin Uber veel ervaring heeft.  

3. Digitale platforms

De opkomst van digitale platforms is een niet te stoppen trend en een bron van 
innovatie in de economie en maatschappij. Digitale platforms vervullen in 
toenemende mate een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van vraag en 
aanbod. Ook creëren digitale platforms nieuwe markten en zorgen ze voor nieuwe 
dynamiek binnen bestaande markten. Consumenten profiteren hiervan: als gevolg 
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van de toenemende concurrentie en transparantie hebben zij toegang tot een 
groter en diverser aanbod, tegen scherpere prijzen en hogere kwaliteit. 

De opmars van digitale platforms komt echter ook met uitdagingen, bijvoorbeeld 
op het gebied van mededinging, gebruik van data en de toepassing van bestaande 
wetten en regels. De overheid moet niet te snel in de reflex schieten om nieuwe 
algemene regels te formuleren, maar moet eerst goed kijken waar publieke 
belangen daadwerkelijk worden geraakt. Er zijn namelijk al (wettelijke) 
instrumenten voorhanden, bijvoorbeeld op het terrein van mededinging en 
consumentenbescherming, om vraagstukken op het gebied van digitale platforms 
te beantwoorden. Daarbij geldt dat waar zich specifieke problemen voordoen, het 
beter is om bij eventueel ingrijpen van de overheid aan te sluiten bij de sector, 
regio of het bestuurlijk niveau waar dit probleem zich voordoet en niet uit te gaan 
van een generieke platformaanpak. Er bestaat namelijk niet zoiets als ‘het 
platform’ en daarmee ook niet ‘dé platformregulering’. 

Tevens is de context en vorm waarin digitale platforms opereren constant aan 
verandering onderhevig. Toepassing van bestaande wet- en regelgeving kan 
daarom een behoorlijke uitdaging vormen. In dit kader wordt momenteel bezien 
welke mogelijkheden de toepassing van regulering gericht op het doel (in plaats 
van het middel) hiervoor biedt. Door duidelijk te expliciteren welk doel én welke 
publieke belangen wetgeving beoogt te borgen en te werken met 
doelvoorschriften, geeft de overheid richting aan de wijze waarop ze zal reageren 
op toekomstige ontwikkelingen. 

Tot slot bieden digitale platforms ook kansen om te komen tot een betere borging 
van publieke belangen. Digitale platforms leiden immers veelal tot een betere 
werking van markten, bijvoorbeeld doordat kwaliteit en prijzen transparanter 
worden en reputatiemechanismes beter werken. Dit kan mogelijkheden bieden om 
in de toekomst wet- en regelgeving anders en minder belastend vorm te geven.
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Bijlage 1. De vijf maatregelen van de ‘Regeling vereenvoudigingen in de 
taxiregelgeving’ (in werking getreden op 1 januari 2016) 

De totale kostenbesparing voor de sector als gevolg van de vereenvoudiging van 
de taxiregelgeving loopt op tot circa € 10 miljoen. Hier profiteren bestaande en 
nieuwe dienstverleners van. Dit komt het ondernemerschap ten goede. De 
vereenvoudiging omvat de hieronder genoemde vijf maatregelen.  

1. Een vrijstelling van de eis van vakbekwaamheid als onderdeel van de
ondernemersvergunning voor het verrichten van taxivervoer. Deze vrijstelling
is gewenst omdat de eis die wordt gesteld aan potentiële taxiondernemers
niet bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van het taxivervoer voor de
reiziger. Die kwaliteit wordt bepaald door de geschiktheid en het gedrag van
de taxichauffeur in het contact met de reiziger. De eis van vakbekwaamheid
voor taxichauffeurs blijft dan ook bestaan.

2. Een vrijstelling van de wettelijke eis van de aanwezigheid van het
vergunningbewijs in het taxivoertuig. Deze vrijstelling is mogelijk omdat de
informatie over de taxiondernemer ook staat vermeld op het ritbewijs of de
tariefkaart. Bijkomend voordeel hiervan is dat niet meer bij elke kleine
wijziging van bijvoorbeeld het adres van de ondernemer voor elk voertuig, een
nieuw vergunningbewijs hoeft te worden aangevraagd.

3. Omzetting van de plicht tot verstrekking van het ritbewijs naar aanbieding van
het ritbewijs. Tevens mag het ritbewijs als alternatief op digitale wijze worden
aangeboden. Deze mogelijkheid geldt alleen voor besteld taxivervoer.

4. Het tarief en de gegevens ten behoeve van klachtenbehandeling mogen als
alternatief op digitale wijze kenbaar worden gemaakt. Deze mogelijkheid geldt
alleen voor besteld taxivervoer.

5. Een uitzondering van de taxameterplicht voor taxi’s die uitsluitend worden
gebruikt voor vervoer tegen vooraf overeengekomen vaste tarieven per rit.
Indien taxivervoer ter plekke wordt aangeboden vanaf een taxistandplaats of
na het aanhouden van een taxi op straat, dient onverkort een taxameter
aanwezig te zijn.
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Bijlage 2. Beknopte biografie Travis Kalanick 

Travis Kalanick is 39 jaar oud en woonachtig in San 
Francisco. Hij is momenteel CEO van Uber, dat 
gewaardeerd wordt op meer dan 62 miljard dollar. 
Daarmee komt de marktwaarde van Uber snel in de 
buurt bij die van Volkswagen, de grootste 
autoproducent ter wereld. 

Travis Kalanick stond in 2015 80ste in de Forbes 400. 
Hij staat bekend als een aanhouder, die zich vastbijt 
en afzet tegen gangbare instituties.  

Travis Kalanick heeft gestudeerd aan UCLA, maar 
heeft zijn studie nooit afgemaakt. Hij is in 1998 
gestopt en heeft samen met een aantal 
studiegenoten het bedrijf Scour opgezet dat het 
delen van bestanden mogelijk maakte. Sindsdien is 
hij actief als ondernemer. 

Overzicht 
1998 – 2000    Scour (faillissement aangevraagd na schadeclaim van 

250 miljoen dollar) 
2001 – 2007    Red Swoosh (verkocht voor 19 miljoen dollar) 
2009 – heden  Uber 





 
 

 
   

  

 
   

 

            
         

    

    
     

            
   

           
         

       

          
  

 
          

      
         

  
          

       

 
       

   
    

 
         

 
         

      
       
           

   
         

          
      

    





 
   

      

 
 

       

11a



   
    

 
          

          
        

           
           

       
          

 

          
           

          
            

          
                 
       

                
             

      

                
                

                
                    

                  
               

               
                  

  

              

  

        



   
              

               
           

            

                
                
                 

                
                 

     

  
                 

                
                
                 

                   
                    

     

   
                    

                 
             

           

  
               

              
                   
 

               

                 

 
  

     



       
   

 

               
               

                 
                

                 
                 

 

     
               

                
                  

                 
              

   

          
                   
                   

               
                 

           

                  
        

      
              

               
               

              
                 



                  
             

                
             

             
         

   
                 

              
             

         
                

  

  
              

        

      
                    
                   
              

                 
                

              
          

                
                 

                 
                 
                

               
          

 
                

 

          

       



      
                  
                    

                  
               

                  
      

 
               

               
    

     
                 

                 
                

                  
                  

                
  

               
                

               
                

               
               

                  
     

  
                   
               

             
                

         



                 

 

     

      

   
                  

               
                 

              
                      
                    

      

              
                 

                 
        

 

              
                 

                
               

       
              

              
                

   

      
              

               



                
             

              
     

                  
              

               
              
                

      

         

               
  

        
              

                  
              

                  
               

  

 
                

                   

 

           

       

     
                 

               
                

   



             
              

                 
               

                 
               

             
                 

                 
               
             

               

 

                 

 
   

       

    
               
              

              
                 

               

              
              

              
 

      
               

              
               

             
                  

            



         
               

                   
                

             
             

            

                
             

                  
                

               
              

     

    
               

              
                

   

     
                 

             
             

              
         

                
              

              
       

                 
            

             
          

 



 
             

                
                    

               
                  

   

   
                 

                 
               
               

               
       

                 
                

               
       

  
               

                    
               

           

                    
     

             
   

       
                 

    
  

           
        

  
              
   

  

 



               
                

        

   
              

             
            

               
               

                   
               

      
            
                  

         
               
                
               

  
               

  
        

 

 



  

    

 
                 

     

             
               

         

                  
           

             
          

 
          

 

            
         

                
  

               
             
           

              
            

 
       

              
      

 



               
            

              

              
        

 
               

              
            

       

              
            

           
            

         

                
              

               
        

             
               

                
   

                
            

             
            

             
         

 
              

                
         

 



               
               
            

            
        

 
                

            
      

               
                

               
               

               
            

              
           

              

               
          
          

 
           

               

            

                
 

               
 

              
         

 



 
           

   

         

           
      

             
 

           

            
    

                   
 

                
    

                  
   

 
         
            

    

      
            
               

  

           
                 

                  
             

             
         

 



             
       

            
                 

             

              
           

              
     

             
      

               
               

     

 



 
     

  

  

 

   

 

  

  

  

  

  

  

 

  
 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

   

 

  

 

  

 

   

  
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

   

 

   
 

 
   

  

    

   

   

  

 

 

  

  

 
  

 

    

 
   

  

  

    
 

 

  
 

  

 

 

   
 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

   

   

 

   

 

 

  

 

 

  

   

 

  

  

   

   
 

   
 

   
 

   
   

    
 

  
   

 

 

   

  

 

   

  

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

  

 

 

 



   

 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

    
 

 

  

  

   

  

  

  

 

  

   

 

 

   

  
 

 

 

 

  

    

   

   

   

   

 

  

 

 

   

    
 

 

 

 
  

  

   

   

   

 

 

  

 

 

 

 

  

   

  

  

 

   
   

   

   

  

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

    

  

  

  

  

   
    
  

   
   

  

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

   

  

  

  

  

  

  

  

      
  

 



 
      

      

 

 

         




