
De veiligheid van en in Nederland staat 

onder druk. Hoewel inmiddels enkele 

pijnlijke bezuinigingen op de veiligheid 

zijn teruggedraaid, kan de politiek er 

niet omheen dat de wereld ingrijpend 

is veranderd en het huidige veiligheids-

apparaat daar niet tegen is opgewas-

sen. Met deze veiligheidsagenda laten 

wij, professionals uit het veld, zien 

waar directe actie nodig is.

Investeer in uw veiligheidsvisie

De  belangrijkste taak van de over-
heid, het borgen van de veiligheid van 
haar burgers, is ernstig in gevaar. Het                
ontbreekt aan een integrale visie op                
veiligheid, een passend antwoord op 
nieuwe (inter)nationale dreigingen en de 
capaciteit om deze te pareren. 

Repareer door bezuinigingen
gevallen gaten

Jarenlange bezuinigingen op Defensie, 
Politie, Inlichtingendiensten, Doua-
ne, Kinderbescherming en Openbaar            
Ministerie (OM) hebben deze diensten 
ontwricht. Aangiftes blijven liggen,        
munitievoorraden zijn op, zaken worden 
geseponeerd en mensen worden onbe-
geleid teruggeplaatst in de maatschappij. 

De werkdruk is gestegen tot een onaan-
vaardbaar niveau.

Zorg dat criminelen niet aan het 
langste eind trekken

De criminaliteit in Nederland is veel gro-
ter  dan uit  CBS-cijfers blijkt, zo tonen re-
cente analyses van het OM en de politie 
aan. Het veiligheidsapparaat heeft fors 
meer capaciteit nodig om meer zaken te 
kunnen oppakken en daders te veroorde-
len. Komt dit er niet, dan dreigt een on-
overbrugbare achterstand op criminelen.

Accepteer geen geweld tegen uw
werknemers

De samenleving verhardt; handhavers 
en hulpverleners worden steeds vaker 
fysiek belaagd. Investeer in mensen, mid-
delen en bevoegdheden én in bewust-
wording van burgers om dit geweld tegen 
te gaan. Als handhavers niet voldoende 
worden gefaciliteerd, bemoeilijkt dit hun 
werk en maakt het hen onnodig kwets-
baar.

Neem verantwoordelijkheid in een 
onveilige wereld

Het veiligheidslandschap is volledig     
veranderd. Imminente dreiging tegen het 
NAVO-bondgenootschap, terrorisme, 

ongecontroleerde immigratie, cyber-
criminaliteit, manipulatie van de media, 
hybride oorlogvoering en de internatio-
nale georganiseerde misdaad vragen om 
fundamenteel andere  antwoorden. For-
muleer deze, te beginnen bij Defensie. 
Nederland geeft aan haar krijgsmacht 
2,5 miljard minder uit dan gemiddeld in 
de EU en zit nog veel verder onder de 
NAVO-norm. 

Profiteer van samenwerking

Samenwerking en samenhang tussen 
alle partijen in de veiligheidssector is van 
cruciaal belang. De specifieke kracht en 
expertise van diensten moet beter benut 
worden. Geef daarom politieke prioriteit 
aan een ketenbenadering en aan goede 
samenwerking tussen publieke en 
private partijen. 

Weet waar we het voor doen

Behoud van onze waarden en normen, 
onze rechtsstaat, onze manier van leven.    
Veiligheid, vrijheid en een stabiele maat-
schappij. Daar staan onze leden voor. Zij 
vormen de ‘frontlinie’ die de veiligheid 
van onze samenleving dag in, dag uit       
bewaakt en verdedigt.  De veranderende 
veiligheidsomstandigheden vereisen  een 
nieuwe aanpak, nieuw beleid en nieuwe 
investeringen.

Investeringsagenda
Veiligheid

Wij roepen alle politieke partijen op om de komende kabinetsperiode te investeren in een veiliger Nederland. Dat betekent:

• Fors investeren in het Nederlandse veiligheidsapparaat.

• De nadruk  leggen op samenwerking in plaats van focussen op afzonderlijke veiligheidsdiensten.

• Leiderschap tonen in het uitdragen van onze gezamenlijke waarden en normen.

Wij, overheidshandhavers,  nemen onze verantwoordelijkheid in een veranderende samenleving. Wat doet u?

Een initiatief van de Coalitie voor Veiligheid:


