
Veiligheid 
Om in vrijheid te kunnen leven, is veiligheid een belangrijke voorwaarde. Voor effectief 
veiligheidsbeleid vormen preventie en repressie twee kanten van dezelfde medaille. De snelle 
verharding van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast in toenemende mate de 
rechtsstaat aan en vraagt de komende jaren om een stevige en gerichte aanpak. Voor het versterken 
van veiligheid wordt oplopend structureel €1 miljard euro gereserveerd voor verschillende doelen, o.a. 
het tegengaan van ondermijning en het versterken van de politieorganisatie, de preventie-aanpak, de 
inlichtingendiensten en de gehele justitiële keten.  

• We versterken de gehele justitiële keten en de toegang tot het recht, onder meer met 
adequate en voorspelbare financiering in de strafrechtketen. We versterken de expertise van 
de aanpak van cybercriminaliteit in alle delen van strafrechtketen. 

• Ondermijnende criminaliteit vraagt om harde, realistische en effectieve aanpak. Dat doen we 
door versterking van en forse investering in de justitie- en veiligheidsketen, van wijkagent en 
recherche tot rechtspraak, Openbaar Ministerie (OM), gevangeniswezen en reclassering. 
Hiermee voeren we o.a. het Pact voor de Rechtsstaat uit.  

• De aanpak van ondermijning wordt verstevigd door aanpassing van wetgeving, opsporing, 
straffen, gegevensuitwisseling en detentie. Daarbij betrekken we lessen uit de bestrijding van 
de maffia in Italië. We gaan de omstandigheden in de extra beveiligde inrichting (EBI) en het 
Italiaanse gevangenisregime vergelijken om te voorkomen dat vanuit gevangenschap 
netwerken worden aangestuurd.  

• We versterken internationale samenwerking om grensoverschrijdende netwerken op te rollen 
en vroegtijdig nieuwe ontwikkelingen in criminaliteit te signaleren. We verscherpen de 
controles om fraude en corruptie bij logistieke knooppunten aan te pakken.  

• De landelijke recherche krijgt voldoende mensen en middelen om in interventieslagkracht te 
kunnen voorzien.  

• Het verdienmodel van criminelen wordt harder aangepakt door de jacht op crimineel geld te 
intensiveren, bijvoorbeeld met de mogelijkheid om crimineel vermogen te confisqueren wanneer 
veroordeling niet mogelijk is. We pakken crimineel vermogen af en geven meer prioriteit aan 
financiële opsporing en ‘intelligence’ om geldstromen te verstoren. Afgepakt geld of afgepakte 
zaken, zoals die van personen die (de herkomst van) bezit van kostbare zaken niet (fiscaal) 
kunnen verklaren, krijgen zoveel mogelijk een publieke bestemming, met name in de wijken die 
het meest lijden onder criminaliteit.  

• Om criminaliteit goed aan te kunnen pakken is het belangrijk dat verschillende partijen 
(lokaal) beter kunnen samenwerken en gegevens uitwisselen. Ook zorgen we voor voldoende 
capaciteit en expertise om de taken beter te kunnen uitvoeren. We zorgen ervoor dat de 
grondslagen voor die gegevensuitwisseling met de juiste waarborgen, zoals doelbinding en 
proportionaliteit, zijn verankerd in de wet en dat in adequaat toezicht is voorzien. 

Digitalisering en cyber security/weerbaarheid  

De huidige digitale revolutie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en economie. Die kansen gaan 
we benutten met uitstekende digitale vaardigheden, een sterke Europese digitale markt, hoogstaande 
digitale infrastructuur en ambitieuze samenwerking in technologische innovatie. Tegelijkertijd zorgt 
digitalisering voor een digitale kloof en groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Ook onze veiligheid, 
rechtsstaat, democratie, mensen- en grondrechten en concurrentievermogen staan onder druk. Dat vraagt 
om solide spelregels, toezicht en strategische autonomie.  

• Wetenschap, bedrijfsleven, ‘startups’, ‘scale-ups’, kenniscoalities en overheid slaan de handen 
ineen om de kansen die digitale technologie biedt te verzilveren. We stimuleren innovatie en 
investeren in chips- en sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie en quantum- 
computing. We pakken (in Europees verband) de marktmacht en datamacht van grote tech- en 
platformbedrijven aan om de concurrentiepositie van bedrijven en de privacy van burgers te 
verbeteren.  



• Nederland wordt het digitale knooppunt van Europa en krijgt robuust, supersnel en veilig internet 
in alle delen van het land.  

• We nemen het voortouw en zetten in Europees verband in op versterking van de samenwerking 
tussen lidstaten op het gebied van digitalisering, onder meer op mensgerichte inzet van 
kunstmatige intelligentie, digitale ethiek, ontwikkeling van digitale identiteit en cybersecurity en 
‘open source’.  

• Iedereen krijgt de kans om mee te komen door digitale kennis- en vaardigheden aan te bieden in 
het onderwijs en via om- en bijscholing. We pakken digibetisme gericht aan via een publiek- 
private strategie voor digitale geletterdheid en we verbeteren de toegankelijkheid van digitale 
overheidsdiensten, met behoud van alternatieven voor digitale overheidscommunicatie.  

• We willen dat inlichtingendiensten beter in staat zijn om hun slagkracht te benutten en hun 
capaciteit uitbreiden om nieuwe en toenemende digitale dreigingen en aanvallen assertief op te 
sporen en te bestrijden, met waarborgen voor goed en effectief toezicht en digitale 
burgerrechten.  

• We beschermen onze bedrijven, vitale infrastructuur en economisch kapitaal beter door centraal 
gecoördineerde structurele samenwerking tussen onder andere het Nationaal Cyber Security 
Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC), overheden, bedrijven en wetenschappers. Zij 
kunnen sneller en makkelijker informatie delen over digitale kwetsbaarheden en ‘hacks’.  

• Cybercriminaliteit zoals ‘ransomware’ is zeer ondermijnend. We investeren daarom in een 
brede meerjarige cybersecurity aanpak en in cyberexpertise bij de politie, rechtspraak, het 
Openbaar Ministerie (OM) en defensie.  

• We versterken onze specialismen in ‘cyber’ en inlichtingen. Dit gebeurt in nauw overleg met onze 
belangrijkste (internationale) partners.  

  

  

Ondernemende, innovatieve en eerlijke economie   
Onze economie draait op bedrijven en ondernemers. Zij zijn onmisbaar voor Nederland. Dat vraagt om 
een goed vestigingsklimaat. We hebben enthousiaste startups, sterke mkb-ondernemers, 
onafhankelijke zzp’ers en een betrokken bedrijfsleven nodig voor een bloeiende samenleving en 
groeiende economie. In Nederland slaan grote en kleinere bedrijven de handen ineen voor het 
vergroten van ons toekomstig verdienvermogen. Alleen zo hebben we de middelen om te investeren in 
onze welvaart en publieke voorzieningen. We willen een economie die werkt voor mensen. Een 
economie waarin werkgevers een duurzame band met hun werknemers aangaan. Samen onderweg 
naar een ondernemende, innovatieve en eerlijke economie.  

• Voor deze coalitie is het mkb belangrijk. Het groei- en innovatief vermogen van mkb- 
ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Dat 
betekent een meetbare aanpak van regeldruk, waarbij we met de mkb-toets bij wetgeving 
toetsen of regels ook voor een mkb-ondernemer uitvoerbaar zijn. Het betekent ook het 
makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te houden, het wegnemen van onnodige 
belemmeringen bij financiering, het dichten van de financieringskloof, ondersteuning bij 
digitalisering en verduurzaming, een betere positie van ondernemers in het faillissementsrecht en 
een meer strategische benutting van overheidsaanbestedingen.  

• We versterken het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat en stimuleren met een duidelijke 
strategie een maakindustrie die vooroploopt. Dat doen we door te voorzien in goed opgeleid 
personeel en het tekort aan technisch en praktisch opgeleide werknemers aan te pakken. Door 
het bieden van een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat. En door in te zetten op een 
gelijk speelveld en bescherming te bieden tegen oneerlijke concurrentie van buiten Europa. 
Andersom vragen we van bedrijven om hun eerlijke bijdrage te nemen en rekening te houden 
met mensen en leefomgeving. We zetten in op strategische onafhankelijkheid door productie van 



cruciale (half)producten in Europa en door het beschermen van vitale processen en het 
voorkomen van ongewenste zeggenschap in vitale bedrijven.  

• We zetten het Nationaal Groeifonds door via investeringen in projecten gericht op 
kennisontwikkeling, onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zo versterken we ons 
verdienvermogen en verhogen we onze economische groei op de langere termijn.  

• Publiek-private samenwerking op het terrein van kennis en innovatie blijft een belangrijk 
onderdeel van het bedrijfslevenbeleid. Het Topsectorenbeleid wordt gecontinueerd. We 
verhogen onze publieke investeringen in kennis en innovatie door het instellen van een fonds 
vooronderzoek en wetenschap en een intensivering van de kennis- en innovatiepijlers in het 
Groeifonds.  

• We zetten koers naar een kenniseconomie waarbij we, in lijn met de 
Lissabondoelstelling, investeren in onderzoek en ontwikkeling. We versterken de basis van onze 
kennisinstellingen en innovatieve ecosystemen, zoals het ruimtevaartcluster bij ESTEC, en 
stimuleren ze om in de regio en internationaal samen te werken. We ondersteunen innovatieve 
‘startups’ en ‘scale-ups’ en richten het missie gedreven innovatiebeleid op de driegrote transities: 
klimaat en energie, digitalisering en sleuteltechnologieën, en de circulaire economie.  

• Elke regio telt. De Regio Deals zetten we voort. We versterken de publiek-private 
samenwerkingsverbanden om de regionale economische kansen te benutten. 

 


