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Kernbeleid Veiligheid 

Binnen deze kwalitatieve verkenning van 
de verkiezingsprogramma’s hebben we 
gekozen om het model Kernbeleid 
Veiligheid centraal te stellen als ordenings
instrument voor de criminaliteit en 
overlastgerelateerde onderwerpen uit de 
programma’s. Hoewel het instrument 
oorspronkelijk bedoeld is als categori
sering voor de beschrijving van de 
prioriteiten in het lokale veiligheids
beleid, hebben we inmiddels goede 
ervaring opgedaan om ook buitenlokale 
programma’s aan de hand van dit model 
te clusteren. De meeste aandacht in deze 
verkiezings programma’s gaat uit naar de 
velden Integriteit en Veiligheid en Veilige 
Woon- en Leefomgeving (kwetsbare wijk). 
In beide velden geven de partijen twee 

Een intensieve en hardere aanpak van drugscriminaliteit, geweld, cybercrime en financiele misdaad kunnen rekenen op steun 
van de 6 grootste politieke partijen. Ook de terugkeer van een zichtbare wijkagent wordt beloofd. Zijn deze partijen ook zo 
eensgezind over andere criminaliteit- en overlastonderwerpen? Nee, er valt dan ook op dit gebied aanstaande 17 maart zeker 
wat te kiezen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) analyseerde voor deze verkenning de 
verkiezings programma’s van de 6 grootste partijen op het gebied van criminaliteit en overlast: VVD, PVV, CDA, D66, Groenlinks, 
SP. In dit artikel zetten wij de aandachtspunten voor u op een rij.
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 EN LEEFOMGEVING
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Figuur 1. Kernbeleid Veiligheid 2017, bron: VNG
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tot drie subthema’s veel prioriteit de 
komende jaren. Bij het veld Integriteit en 
veiligheid betreft dit de onderwerpen 
Polarisatie en radicalisering, Georgani-
seerde, ondermijnende criminaliteit en 

Informatieveiligheid. Voor wat betreft het 
eerste veld Veilige Woon- en Leefomgeving  
zijn dat de onderwerpen sociale kwaliteit 
(zorg en veiligheid) en geweld (onderdeel 
van HIC).
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Leefbaarheid en kwetsbare 
wijken

Veld 1 bestaat uit de onderdelen sociale 
kwaliteit van de wijk, fysieke kwaliteit van 
de wijk, objectieve veiligheid en subjectieve 
veiligheid. Binnen dit veld gaat het om 
een grote diversiteit aan onderwerpen 
waarvoor ook de term kwetsbare of 
leefbare wijken gebruikt wordt. 
We lichten de meest genoemde speer
punten gericht op de kwetsbare wijken 
toe. Hierin gaat het zowel om objectieve 
als subjectieve veiligheid.

Van wijkagent tot inzet leger
Voor wat betreft leefbaar in relatie tot 
overlast en criminaliteit in de wijken (en 
niet in relatie tot bijvoorbeeld 
duurzaamheidsvraagstukken) geven alle 
partijen de rol van de wijkagent, jeugd
wijkagent en BOA’s veel aandacht in hun 
programma’s. Zo investeert D66 in de 
basisteams, zodat de wijkagent vaker 
zichtbaar op straat aanwezig is en snel 
kan optreden bij inbraken, ruzies en 
andere vormen van overlast en 
criminaliteit die de leefbaarheid 
verstoren. De positie en bevoegdheden 
van BOA’s zijn toe aan een herbezinning 
die recht doet aan hun steeds 
belangrijkere taak. De VVD komt 
eveneens met maatregelen als de inzet 

1 VEILIGE WOON EN LEEFOMGEVING

  NAAM PROGRAMMA’S                                             PAGINA’S

D66 Een nieuw begin
Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

208

Groen Links Tijd voor nieuw realisme 52

CDA Nu doorpakken
Voor een sterke en eerlijke economie
Een betrouwbare en dienstbare overheid
Een veilige en verantwoordelijke samenleving

114

PVV Het gaat om u 52

SP Stel een daad 32

VVD Samen aan de slag
Nieuwe kansen voor een nieuwe tijd

99

Tabel 2  Titels partijprogramma   

van wijkagenten om verloedering tegen 
te gaan en uitbreiding van de bevoegd
heden van BOA’s, De PVV zet in op de 
aanpak van allochtone straatterroristen 
die de Nederlandse gezelligheid in de wijk 
verdringen en belooft meer politie
bureaus in de wijken. De PVV pleit voor 
een radicaal veiligheidsoffensief waarbij 
crimineel gedrag direct keihard aan
gepakt wordt. In elke wijk moet weer een 
politiebureau komen en er moeten 
10.000 agenten extra worden opgeleid 
die buiten – op straat, in de wijken – de 
misdaad aanpakken en de criminelen 
eronder krijgen. De PVV accepteert de 
straatterreur niet langer en wil de politie 

alle middelen geven die zij nodig heeft 
om de straten van Nederland weer terug 
te veroveren. Ook ‘s avonds. En als de 
politie in sommige wijken de orde niet 
kan handhaven, dan komt wat betreft de 
PVV het leger hen assisteren. 

Verloedering, overlast en preventie
De VVD kiest voor de inzet van de Wet 
Aanpak Woonoverlast en het sneller 
overgaan tot fouilleren in probleem
wijken. Ook komt er wat betreft de VVD 
buurtrechtspraak om burenruzies snel en 
efficiënt aan te pakken en de probleem
wijken kunnen rekenen op extra camera
toezicht als het aan de VVD ligt. Overlast 
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in relatie tot criminaliteit (en niet tot 
bijvoorbeeld geluidsoverlast door een 
luchthaven) wordt vooral beschreven in 
het verkiezingsprogramma van de VVD. 
Het gaat dan om overlastgevende 
asiel  zoekers, overlast door illegalen, 
overlastgevers in de wijk, overlast 
rondom coffeeshops, woonoverlast/ 
huurdersoverlast, overlast door verwarde 
personen en overlastgevende jongeren. 
Het CDA investeert ook in de aanpak van 
overlast in wijken die veroorzaakt wordt 
door arbeidsmigranten. 

Criminele vermogens  
zichtbaar afpakken  

en investeren in de wijken.
CDA

Ook de SP vraagt aandacht voor arbeids
migranten die vaak worden uitgebuit en 
leven in te kleine woningen, wat kan 
leiden tot overlast. Om dit te voorkomen 
gaat de SP de huisvesting van arbeids
migranten reguleren. 

In breder perspectief (preventief) 
investeert het CDA in het tegengaan van 
krimp, sociale leefbaarheid in wijken door 
meer ruimte te bieden aan woning
corporaties, meer ruimte voor parken en 
speelweides, hoogwaardige openbaar 
vervoers verbindingen, een stad die ook 
toe gankelijk is voor jonge gezinnen en 
starters. Het CDA zet in op criminele 
vermogens en bezittingen consequent en 
‘zichtbaar’ afpakken, waarbij een deel 
van de opbrengsten wordt geïnvesteerd 
in de wijken waar de criminelen hun 
vermogen hebben verdiend of slacht
offers hebben gemaakt. 

In relatie tot de aanpak van kwetsbare 
wijken wordt door D66 de samenwerking 
met scholen, aandacht voor bewegen en 
gezond leven, de toegankelijkheid tot 
woningen (gemengd) en het OV, (zorg)
hulp in de wijk en het elkaar kunnen 
ontmoeten in de wijk bijvoorbeeld in 
wijkparken genoemd. Groen Links 
investeert in ontmoetingen in buurt
huizen. 

En tot slot bestrijdt de SP de tweedeling 
en segregatie op school en in de buurt, 
bijvoorbeeld door in armere én rijkere 

wijken huizen van verschillende prijzen te 
bouwen. Ook in rijkere buurten wordt 
ruimte gemaakt voor de huisvesting van 
nieuwkomers. Een term als veiligheids
beleving of veiligheidsgevoel (subjectieve 
veiligheid) wordt vrijwel niet genoemd, 
maar overlast is een onderwerp wat een 
grote subjectieve component in zich 
heeft. Het CDA verwijst een keer naar 
veiligheidsbeleving als het gaat om het 
onveiligheidsgevoel van senioren bij 
internetcriminaliteit, maar niet in relatie 
tot de fysieke wijk. Enkel de VVD verwijst 
naar de term HIC (High Impact Crime) in 
relatie tot het geven van minimum
straffen aan veelplegers van HIC delicten 
en in relatie tot het takenpakket van de 
wijkagent. Dit geldt niet voor het HIC 
delict geweld wat wel veelvuldig in de 
programma’s terugkomt.

Daklozen
Naast de coronacrisis, klimaatcrisis, 
economische crisis, wordt in meerdere 
programma’s (CDA, GL en D66) ook de 
daklozencrisis genoemd omdat 40.000 
mensen in Nederland op straat leven. 
Niemand hoeft in Nederland op straat te 
leven geeft D66 aan. Zij willen samen 
met gemeenten zorgen voor een buffer 
van flexibele woningen voor daklozen. 
Opvanglocaties worden zelfstandige 
woonunits. Gemeenten krijgen extra 
budgetten voor opvang en begeleiding. 

Ze willen ook aan eigen woonoplossingen 
maximaal tegemoetkomen, zoals 
inwonen of tijdelijk wonen in een 
vakantiehuisje.

Zorg en veiligheid
Onder de noemer ‘zorg en veiligheid’ of 
‘veiligheid en zorg’ komt er nauwelijks 
informatie naar voren in de verkiezings
programma’s. De aandacht voor alles wat 
met zorg te maken heeft overstijgt in 
ieder programma de aandacht voor 
criminaliteit en veiligheid. Het CDA gaat 
in op zorgvraagstukken in relatie tot 
overlast als het om verwarde personen 
op straat gaat. Hier sluit SP bij aan door 
ook melding te maken dat verwarde 
personen niet in een politiecel thuishoren 
en benadrukt de rol van de GGZ hierin. 
Het CDA gebruikt als enige de term 
criminele families en wil deze doorbreken 
door eerder beschermingsmaatregelen 
als uithuisplaatsing of ontzegging van de 
ouderlijke macht. De VVD benoemt de 
wens dat er meer samenwerking gaat 
plaatsvinden tussen politie en GGZ. 
Groen Links geeft aan dat de geestelijke 
gezondheidszorg onder druk staat en dat 
leidt tot schrijnende situaties voor 
cliënten en meer personen met verward 
gedrag op straat. Betere samenwerking 
tussen instellingen en maatschappelijke 
partners, meer aandacht voor de 
financiering van patiënten die complexe 
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zorg nodig hebben en meer opleidings
plaatsen kunnen de druk verlichten.  
Ook is meer flexibele capaciteit nodig, 
zodat het aantal crisisplaatsen snel kan 
opschalen als dat nodig is.

Jeugdzorg
Hoewel jeugd in alle verkiezings
programma’s genoemd wordt, is dit 
groten deels gerelateerd aan de wacht
lijsten in de zorg, de investeringsopgave 
in de jeugdzorg en het meer onder
steunen bij opvoedingsvraagstukken. 
D66 noemt een aantal maal de jeugd 

We investeren in  
wijkjeugdagenten

D66

 
(3 keer van de in totaal 31 keer) gerela
teerd aan gemeenten die de regie op 
jeugdbescherming en jeugdreclassering 
houden, de behoefte aan meer inzicht in 
seksueel geweld onder jongeren en de 
komst van extra wijkjeugdagenten.  
De partij wil jeugdzorg tot 21 jaar, die 
geleidelijk wordt afgebouwd vanaf 18 jaar. 
Zo voorkomen ze een abrupt stoppen van 
de begeleiding als iemand 18 wordt. D66 
investeert ook structureel om jong
volwassenen met psychische klachten 
mee te laten doen in de samenleving. 
D66 vindt dat gemeenten voldoende geld 
moeten hebben om de jeugdzorg goed te 
kunnen regelen. Hulp aan slachtoffers 
van huiselijk geweld, seksueel geweld en 
kindermishandeling dient op landelijk 
niveau te worden ingekocht als complexe 
jeugdhulp. Hulp is nodig voor slacht
offers, getuigen en plegers van geweld. 
Vaak verdwijnen alleenstaande minder
jarige vreemdelingen (AMV’s) uit de 
opvang, waardoor zij uit het zicht raken. 
Kleinschalige opvang en dagelijkse 
begeleiding verbetert het toezicht op 
deze kinderen. Voor ieder kind maken 
opvang en voogdijpartners, gemeente 
en lokale onderwijs en jeugdzorg
partners een individueel plan. Bovendien 
krijgen AMV’s recht op verlengde 
pleegzorg (tot 21 jaar). In de EUOpvang
richtlijn spreekt Nederland wat betreft 
D66 af dat in heel Europa aan iedere 
AMV’er bij aankomst een voogd wordt 
toegewezen. De VVD gaat ook in op 
gewenste verbeteringen in de jeugdzorg 

door onder meer een aanscherping van 
het vraagstuk wat nu onder jeugdhulp 
valt. Dit programma gaat in vergelijking 
met de andere programma’s het meeste 
in op jeugdriminaliteit wat onder veld 3 
van Kernbeleid verder uitgewerkt wordt. 
Omdat het vaak jongeren zijn met een 
lichte verstandelijke beperking, moet 
Bureau Halt wat betreft de VVD altijd 
onderzoeken of er sprake is van een 
beperking waardoor een specifieke 
aanpak noodzakelijk is. Toegang voor 
Bureau Halt tot de leerlingendossiers van 
scholen en de mogelijkheid om ook 
Haltstraffen toe te passen bij ongewenst 
gedrag van kinderen onder de twaalf jaar. 
Groen Links meldt dat er meer samen
werking nodig is tussen jongerenwerkers, 
jeugdzorg en politie. De financiële 
verant woordelijkheid voor de special is
tische jeugdzorg komt bij de Rijks
overheid wat betreft de SP. Het CDA 
benoemt de coördinatie en onderlinge 
communicatie door hulpverlenende 
instanties in de jeugdzorg welke ver
betert dient te worden door in situaties 
waarin meerdere instanties betrokken 
zijn één eindverantwoordelijke instantie 
aan te wijzen. 

Veel voorkomende criminaliteit (HIC)
Onderwerpen als woninginbraak, auto 
en fietsdiefstal komen in de partij
programma’s vrijwel niet naar voren.  
Het gaat bij veelvoorkomende delicten 
vooral om geweld, waarbij huiselijk 
geweld in bijna alle verkiezings

programma’s veel aandacht krijgt.  
De partijprogramma’s geven echter aan 
dat geweld een breed thema is, onder 
andere omdat de impact ervan heel hoog 
is op mensen en omdat het veelvuldig 
voorkomt. Zo wil D66 meer inzicht in 
seksueel geweld onder jongeren. Het CDA 
meldt de toename van het aantal 
incidenten rond straat intimidatie, 
intolerantie en geweld wegens seksuele 
geaardheid, religie of afkomst, anti
semitisme en andere vormen van 
onverdraagzaamheid. Dit leidt tot grote 
spanningen in die gemeen schappen. Zij 
willen de aangifte bereid heid vergroten 
en een strenge aanpak van alle vormen 
van intolerantie en geweld tegen 
bevolkingsgroepen. Ook zal wat betreft 
de VVD meer aandacht worden besteed 
aan zelf beschikking, de gelijkwaardigheid 
van man en vrouw, LHBTIrechten, 
anti semitisme en vrijheid van gods
dienst, inclusief de vrijheid om niet te 
geloven of te stoppen met geloven. 
Bovendien moeten inburgeraars voortaan 
een participatieverklaring ondertekenen 
waarin ze beloven de mensenrechten te 
eerbiedigen. Daarmee nemen ze afstand 
van onderdrukking, huwelijksdwang en 
geweld binnen een relatie. Een verbod om 
meermaals een huwelijkspartner naar 
Nederland te halen. Zo wordt voorkomen 
dat meerdere malen een bruid wordt 
geïmporteerd die het risico loopt op 
huwelijkse onder drukking. Dit verbod 
geldt ook voor iemand die veroordeeld is 
voor geweld binnen het huwelijk. De SP 
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zet in op meer aandacht voor het voor  
komen van eerwraak, misbruik en 
huiselijk geweld. Door een programma 
tegen seksisme, huwelijksdwang en 
eergerelateerd geweld. En vóór de 
zelfbeschikking van vrouwen. 
Slachtoffers van bedreiging en stalking 
moeten beter worden beschermd, door 
contacten gebieds verboden. 
Discriminatie van vrouwen en LHBTI+’ers 
pakken ze aan. Ook gaat de SP de 
wettelijke verplichtingen uitvoeren die 
voortvloeien uit het Verdrag van Istanbul. 
Daaronder vallen ook geweld, huwelijks
dwang, mishandeling en stalking. Voor 
Groen Links moet thuis voor iedereen een

Er komen meer plekken in de 
opvang voor slachtoffers van 

huiselijk geweld
Groen Links

veilige plek zijn. Zij creëren meer plekken 
in de slachtoffer opvang. Slachtoffers van 
ernstig huiselijk geweld kunnen versneld 
toegang krijgen tot de opvang op aan 
 wijzing van de politie en Veilig Thuis.  
Ook pakken ze huwelijksdwang, vrouwe
lijke genitale verminking en achterlating 
van kinderen voor een huwelijk in het 
buitenland aan door hogere straffen voor 
daders en zij zorgen voor goede 
preventieve voorlichting aan opvoeders 
en kinderen. Groen Links baseert het 
beleid rond huiselijk geweld op het besef 
dat geweld vaak gender gerelateerd is. 

D66 meldt dat er in Nederland jaarlijks 
119.000 kinderen slachtoffer van mis
handeling worden. Het is belangrijk dat 
de overheid leert van succesvol beleid in 
het buitenland. Hulp aan slachtoffers van 
huiselijk geweld, seksueel geweld en 
kindermishandeling dient op landelijk 
niveau te worden ingekocht als complexe 
jeugdhulp. Hulp is nodig voor slacht
offers, getuigen en plegers van geweld. 
Forensisch onder zoek bij kindermis
handeling moet plaats vinden in centra 
die daarin gespecialiseerd zijn. Dit wil 
D66 op landelijke schaal mogelijk maken.

2 BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID

Bedrijvigheid en veiligheid 

In het tweede veld Bedrijvigheid en 
Veiligheid staan de volgende onder
werpen centraal: veilig winkel gebied, veilig 
bedrijven terrein, veilig uit gaan, veilige 
evenementen en veilig toerisme. 

Deze onderwerpen lijken een minder 
hoge prioriteit te hebben in de 
verkiezings programma’s. 

Veilige evenementen
De VVD en D66 pleiten voor meer sport 
evenementen in Nederland, omdat dit 
bijdraagt aan de motivatie om te gaan 
sporten en de samenleving verbroedert. 
De VVD zet in op het vaker toepassen van 
supe r snel recht bij grote evenementen 
zoals voetbal wedstrijden, Koningsdag en 
oudjaarsdag. 

Veilig toerisme
Het CDA en D66 gaan in op toerisme, 
meer in relatie tot een betere ver
spreiding van het toerisme (en als gevolg 
daarvan de verdeling van inkomsten) dan 
op het aspect veiligheid. Het CDA wil na 
de coronacrisis inzetten op een betere 
spreiding van binnen en buitenlands 
toerisme over de ver schil lende toe
ristische regio’s om te grote concentratie 
en schadelijke neven effecten te  
voor   komen en de diverse regio’s te 
ver sterken. Wat betreft D66 krijgt 
toerisme een volwaardige plaats binnen 
het economisch beleid. Om problemen 
met massatoerisme in stadscentra en 
kust plaatsen te verhelpen, moet 
toerisme meer over Nederland worden 
gespreid. Een landelijke aanpak is nodig 
omdat gemeenten en provincies beperkte 
middelen hebben om hierop te sturen.

PPS
De VVD meldt op zoek te zijn naar meer 
creatieve PPS samenwerkingsvormen om 
met name cybercriminaliteit tegen te 
gaan. Ook andere partijen (CDA, SP) 
noemen de samenwerking met het 

We zoeken meer  
creatieve publiek-private 
samen werkingsvormen

VVD 

bedrijfsleven vooral in relatie tot het 
gezamenlijk aanpakken van drugs
criminaliteit en cybercrime. Het CDA 
helpt ondernemers in het voorkomen van 
witwassen of dienstverlening aan 
criminelen en D66 benadrukt de inter
nationale samenwerking. Het bedrijfs
leven kan ook als facilitator dienen van 
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ondermijning, fraude of cyber crimi nali
teit. Dit komt vooral in veld 5 Integriteit 
en veiligheid naar voren.

3 JEUGD EN VEILIGHEID

Jeugd en veiligheid 

Dit veiligheidsveld bestaat uit jeugd-
overlast, jeugdcriminaliteit, jeugd alcohol 
en drugs en veilig in en om school. In alle  
6 plannen is er aandacht voor jeugd, dit 
richt zich met name op de jeugdzorg, de 
wachttijden en de financierings
structuren van de jeugd zorg. In veel 
mindere mate worden termen als 
jeugdoverlast en jeugd criminaliteit 
gebruikt. Het programma van de VVD is 
daarop een uitzondering. Daarin is een 
aparte alinea jeugd criminaliteit met 
meerdere maatregelen beschreven. 

Jeugdcriminaliteit
De geregistreerde criminaliteit neemt 
weliswaar af, maar dit betekent niet dat 
het voor iedereen veiliger wordt.  
Zo neemt jeugd crimi naliteit toe (VVD).  
De VVD gaat dan ook voor zwaardere 
straffen in de strijd tegen drug scrimi
naliteit voor de ‘kleine jongens’ zoals

Zwaardere straffen voor de  
‘kleine jongens’ moeten  

afschrikken om deel te nemen 
aan het criminele circuit 

VVD

drugskoeriers, loop jongens en jongeren 
die op de uitkijk staan. Daarmee 
voorkomt de partij dat jonge mensen 
worden opgenomen in het criminele 
circuit, doorgroeien en bijvoorbeeld 
ingezet worden voor het plegen van 
moorden. De inzet is verder het 
verdubbelen van de maximale straf 
binnen het jeugdstrafrecht van twee naar 
vier jaar, om beter recht te doen aan de 
veelplegers en verdachten van ernstige 
gewelds en zedenmisdrijven boven de 
achttien jaar die ook onder het jeugd
recht bestraft worden. 

Verder het eerder in beeld brengen van 
jongeren die betrokken zijn bij drugs

handel. Dit kan bijvoorbeeld vanaf het 
moment dat zij in aanraking komen met 
Bureau Halt. Omdat het vaak jongeren 
zijn met een lichte verstandelijke 
beperking, moet Bureau Halt altijd 
onderzoeken of er sprake is van een 
beperking waardoor een specifieke 
aanpak noodzakelijk is. Toegang voor 
Bureau Halt tot de leerlingendossiers van 
scholen en de mogelijkheid om ook 
Haltstraffen toe te passen bij ongewenst 
gedrag van kinderen onder de twaalf jaar. 
Broertjes en zusjes van zeer overlast
gevende jongeren worden begeleid om te 
voor komen dat ook zij afglijden richting 
criminaliteit. 

Normbesef en in het gareel brengen van 
criminele jongeren. Daarvoor komen 
proefprojecten waarbij jonge 
delinquenten verplicht deelnemen aan 
een nieuw opvoedprogramma van 
Justitie, in samenwerking met 
gemeenten en veteranen van Defensie. 
Doel van het opvoedprogramma is het 
voorkomen van recidive door deze 
jongeren uit hun sociale omgeving te 
halen en dagelijks een zware fysieke 
training te laten volgen. Zij die het 
programma succesvol afronden, worden 
uitgenodigd om te solliciteren naar een 
passende baan bij Defensie. 

Voorlichting, alcohol en drugs
Groen Links legaliseert softdrugs en 
drugs zoals xtc en paddo’s. Tegelijkertijd 
zorgen ze voor betere voorlichting over 

drugs, net als over roken en alcohol.  
Ze dringen op jongeren gerichte alcohol
marketing en fastfoodmarketing terug. 
Ook het CDA besteedt aandacht aan 
voorlichting aan jongeren over het 
gebruik van drugs. 

Veilig in en om de school
Daarnaast zet Groen Links zich in voor 
het autovrij maken van straten rondom 
scholen. D66 geeft het belang aan dat op 
alle scholen seksuele diversiteit wordt 
onderwezen. LHBTI+ discriminatie op 
scholen wordt aan gepakt. Ze helpen 
docenten met vaardigheden om LHBTI+ 
acceptatie te bevorderen. Dit is 
onmisbaar voor een veilige omgeving 
voor alle kinderen op school.

4 FYSIEKE VEILIGHEID

Fysieke veiligheid 

Het vierde veld, Fysieke veiligheid bestaat 
uit verkeersveiligheid, brandveiligheid, 
externe veiligheid en rampen en crisis-
beheersing 

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid kan ook volgend 
kabinetsperiode rekenen op aandacht 
van het merendeel van deze partijen.  
De maatregelen die door de partijen 

Straten rondom scholen  
worden autovrij

Groen Links

voorgesteld worden, kunnen deels ook 
terecht in veld 1 Veilige Woon en leef 
omgeving. Voor de overzichtelijkheid 
staan ze hier onder elkaar in dit veld. 
Zo zet Groen Links zich in voor het 
autovrij maken van straten rondom 
scholen. Dat beperkt het aantal 
verkeersslachtoffers, en vermindert de 
luchtvervuiling en geluidsoverlast.  
De partij voert intelligente snelheids
assistentie in voor auto’s. De SP geeft aan 
dat na jaren van daling het aantal 
verkeersslachtoffers weer toeneemt. Het 
gebruik van de mobiele telefoon op de 
fiets en in de auto is een belangrijke 
oorzaak. De SP wil een strengere 
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handhaving op hufterig verkeersgedrag 
en onveilige knelpunten waar veel 
ongelukken gebeuren. De VVD geeft aan 
dat de afgelopen jaren stappen zijn gezet 
om de verkeersveiligheid te vergroten, 
bijvoorbeeld met een app verbod op de 
fiets en extra investeringen in het 
aanpakken van gevaarlijke verkeers
situaties. Lagere boetes voor kleine 
overtredingen en hogere boetes voor 
zwaardere overtredingen. Bij herhaalde 
overtredingen neemt de hoogte van de 
boete toe. Daarnaast maken ze Europees 
afspraken zodat ook buitenlandse 
verkeersovertreders hun boetes in 
Nederland betalen. Er komt een uit
breiding van de lijst met bejaagbare 
wildsoorten om schade en overlast door 
diersoorten waar er te veel van zijn te 
voorkomen. Ongecontroleerde groei van 
deze soorten kan een bedreiging vormen 
voor de volksgezondheid, verkeers
veiligheid, landbouw of natuur. 

Uitvoering van het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid om het aantal 
verkeers slachtoffers verder te 
verminderen. D66 vraagt aandacht voor 
fietsers in het verkeer. Tienduizenden 
raken jaarlijks gewond en honderden 
overlijden door ongelukken. Tegelijkertijd 
wordt er binnen steden zeer weinig 
gehandhaafd op snelheidsovertredingen, 
omdat het te moeilijk is om flitskasten 
geplaatst te krijgen. Gemeenten krijgen 
daarom veel meer zeggenschap over het 
plaatsen van mobiele flitspalen. D66 wil 
verkeersveiligheid prioriteit geven. 

Het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid vraagt om 
meer sturing en financiering 

vanuit het Rijk
D66

Conform het Strategisch Plan Verkeers
veiligheid is de ambitie om in 2050 tot 
nul verkeersdoden te komen. Dit vraagt 
om meer sturing van rijk en investeren in 
veilige (fiets)infrastructuur, verkeers
handhaving en veilig gedrag in het 
verkeer. In dorpen en steden verlagen ze 
de algemene snelheidslimiet van 50 naar 
30 km/uur, zodat straten veiliger worden 
voor fietsers en voetgangers. Wegen met 
een snelheidslimiet van 50 of 70 km/uur 
worden de uitzondering binnen de 
bebouwde kom. De maximumsnelheid op 
snelwegen wordt niet hoger dan 100 km 
per uur. Op Nwegen binnen de bebouwde 
kom brengen ze dit terug naar 70 km per 
uur, voor een betere verkeersveiligheid. 

Brandveiligheid
Het onderwerp brandveiligheid komt 
vooral aan de orde als het om stal
branden gaat en brandgevaarlijke 
wietplantages. Daar waar misstanden 
plaatsvinden, moet ingegrepen en 
gehandhaafd worden (VVD en D66). 
Hiervoor is effectiever toezicht nodig, 
zoals cameratoezicht op afstand bij 
slachterijen. Voorkomen van stalbranden 
door de mogelijkheden voor knaag dier
bestrijding te verruimen en bij alle 

sectoren in de veehouderij een periodieke 
elektrakeuring in te voeren. 

Rampen en crises
De plannen geven volop aandacht aan de 
aanpak van rampen en crises. Zo gaan de 
plannen in op de coronacrisis, stikstof
crisis, natuurrampen, economische crisis, 
(persoonlijke) schuldencrisis, klimaat
crisis, maar ook de daklozencrisis van
wege de woningnoodcrisis en de ramp in 
Groningen. Zo geeft Groen Links aan dat 
Nederland in een wooncrisis zit en 
daarmee ook een dakloosheidscrisis. Het 
aantal daklozen is in tien jaar tijd ver
dubbeld. Vrijwel alle partijen vragen 
aandacht voor de gedupeerden in 
Groningen die nog steeds wachten op 
schadeherstel en versterking van hun 
onveilige huis (fysieke onveiligheid).  
D66 investeert in crisiskennis en besten
digheid: er komt een jaarlijkse ‘stresstest’ 
waarin dreigingen voor de Nederlandse 
economie concreet in kaart worden 
gebracht, en duidelijk wordt welke 
strategische keuzes gemaakt moeten 
worden, met bijvoorbeeld betrekking tot 
buffers, handelsketens en regelgeving. 

5 INTEGRITEIT EN VEILIGHEID

Integriteit en veiligheid

Dit vijfde veld bestaat uit Polarisatie en 
radicalisatie, Georganiseerde, onder mij-
nende criminaliteit, Veilige Publieke Taak 
(VPT), Informatie veiligheid en integriteit 
van bestuur. De meeste speerpunten uit 
de 6 partijprogramma’s liggen voor de 
komende vier jaar binnen dit veld. 

Polarisatie en radicalisering
Vooral het CDA partijprogramma 
gebruikt het woord polarisatie. De VVD 
gaat erop in door aan te geven meer 

We behouden Zwarte Piet  
en andere Nederlandse  

cultuurvormen
PVV

beperkingen op te leggen op gebeds
oproepen indien nodig en bij de 
integratie van asielzoekers. De PVV pleit 
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voor het behoud van Zwarte Piet en 
andere Nederlandse cultuurvormen.  
In het programma van D66 wordt 
radicalisatie het meest uitgewerkt.  
De aanpak van terrorisme wordt welwis
waar ook in bijna alle programma’s 
genoemd, maar in mindere mate. Het 
CDA geeft hierover aan alert te blijven op 
de risico’s van aanslagen en terrorisme. 
Dat vraagt om een integrale aanpak van 
strafrechtelijke vervolging, bestuurs
rechtelijke maat regelen en vroegtijdige 
signalering van radicalisering in jihadi
gezinnen of extreme groeperingen. 
Zij willen een speciaal traject voor 
veroordeelde terroristen die na het 
uitzitten van hun straf nog steeds 
radicale opvattingen aanhangen.  
De asielaanvraag of verblijfs vergunning 
moet ingetrokken kunnen worden indien 
er sprake is van radicalisering. Haatzaaien 
en groeps beledigingen worden sneller en 
strenger bestraft en ook het verheerlijken 
van geweld en terrorisme wordt straf
baar. De PVV beschrijft een aanpak 
bestaande uit het preventief vastzetten 
van jihadisten of zij die daarmee 
sympathiseren. Groen Links zet in op de 
aanpak van witwas praktijken om 
terreur  acties mee te bekostigen. Ook 
intelligence en inter nationale samen
werking speelt hierin een belangrijke rol. 

Het is voor D66 belangrijk dat de politie 
met sociale instanties en gemeenten 
samenwerkt aan het versterken van 
positieve veiligheid, bijvoorbeeld op het 
gebied van leefbaarheid. Hierbij moet 
vroegtijdige preventie van criminaliteit 
en radicalisering de kerntaak zijn en 

Vroegtijdige preventie van  
criminaliteit en radicalisering  

is onze kerntaak
D66

vertrouwen de basis om radicalisering 
een halt toe te roepen. Samen met 
gemeenten, wijkagenten, jongeren
werkers, docenten en hulpverleners wil 
D66 radicalisering vroegtijdig signaleren 
en de negatieve gevolgen voor het 
individu en de samenleving tot een 
minimum beperken. Nederlandse 
kinderen van ISstrijders in Syrische 
kampen worden naar Nederland gehaald 
om verdere radicalisering te voorkomen. 

De VVD trekt het Nederlanderschap van 
alle Nederlandse uitreizigers (mannen en 
vrouwen) in zodat zij in het belang van 
onze nationale veiligheid niet kunnen 
terugkeren. Dit kan sinds 2017 voor 
mensen met een dubbele nationaliteit, 

maar de VVD is tegen een betere 
behandeling voor terroristen met alleen 
de Nederlandse nationaliteit. Daarvoor 
willen ze het verdrag tegen stateloosheid 
aanpassen naar de oor spronkelijke versie, 
die een uit zonderings clausule voor 
terroristen bevatte. Daarbij wordt ingezet 
op betere screening aan de 
buitengrenzen. Stopzetten van consulaire 
dienst verlening (zoals het verlenen van 
een paspoort) aan Nederlandse 
uitreizigers, zolang intrekking van het 
Nederlander schap nog niet is geregeld. 
Ook her stellen ze de situatie dat de 
Nederlandse nationaliteit vervalt 
wanneer mensen vrijwillig in vreemde 
krijgsdienst treden. Dit breiden ze uit 
met mensen die zich aansluiten bij een 
terroristische organisatie. Lokale 
berechting van Syriëgangers. Daarbij 
steunt de VVD de Koerdische 
strijdgroepen in Syrië, ook als dat op 
gespannen voet staat met het 
volkenrechtelijke verbod op inmenging in 
een ander land. Verhoging van de straf   
maat voor deelname aan een terroristische 
organisatie. Dit trekken ze gelijk met 
medeplichtigheid aan moord. Zo blijven 
terroristen langer vastzitten. Bij een 
veroordeling voor dit misdrijf is 
ontneming van het Nederlanderschap 
ook mogelijk. 

De definitie voor deelname aan een 
terroristische organisatie verruimt de 
VVD. Internationale samenwerking bij de 
bestrijding van terreur en islamitisch 
terrorisme. Nederland neemt daarbij het 
voortouw om in deze strijd op te trekken 
met gelijkgestemde landen. Minimum
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straffen voor terroristische misdrijven en 
oorlogsmisdrijven. Onder toezichtstelling 
en zo nodig levenslang in de gaten 
houden van jihadisten die vrijkomen uit 
detentie. De Wet Langdurig Toezicht 

Aansturing van moskeeën en 
andere organisatiesuit het 

buitenland staan we niet toe
SP 

maakt dit al mogelijk bij gewelds en 
zedendelinquenten. Daarnaast kunnen 
geradicaliseerde jihadisten ook (een vorm 
van) TBS opgelegd krijgen. Actief vervol 
gings beleid van het Openbaar Ministerie 
bij uitingsdelicten (zoals opruiing, 
haat zaaien, discriminatie of bedreiging) 
door extremistische predikers. Zo maakt 
de VVD duidelijk dat haatimams in strijd 
met de wet handelen als zij onverdraag
zaamheid en haat verspreiden. Nederland 
zet zich boven dien actief in voor een 
Europese zwarte lijst met extremistische 
predikers die Europa niet in mogen. 
Verbieden van genootschappen die, in de 
rechtsvorm van een kerkgenootschap, 
een bedreiging vormen voor onze 
openbare orde en de democratische 
rechtsorde ondermijnen. Voorkomen dat 
mogelijke terroristen en extremisten 
Europees en Nederlands grondgebied 
bereiken via extra investeringen in de 
Marechaussee om de grenzen beter te 
bewaken, en (inter)nationaal sterker op 
te kunnen treden. Groen Links investeert 
in opvoedings ondersteuning, onderwijs, 
jeugd en jongerenwerk en jeugdzorg en 

de samenwerking daarvan met de politie. 
Juist bij kleine vergrijpen, zodat voor
komen wordt dat jongeren in de geor
ganiseerde criminaliteit belanden of 
radicaliseren. De SP beschermt ons vrije 
en democratische land tegen organisaties 
die haat zaaien en geweld prediken, 
waaronder extreemrechtse groeperingen 
en extreme salafisten. Ronselaars en 
haatpredikers worden uit ons land 
geweerd of vervolgd. Financiering van 
politieke en religieuze organisaties 
vanuit het buitenland staan we niet toe. 
Dat geldt ook voor de aansturing van 
moskeeën en andere organisaties vanuit 
het buitenland. 

Georganiseerde, ondermijnende 
criminaliteit
De georganiseerde, ondermijnende 
criminalteit richt zich vooral op de 
drugs productie en handel en cyber
criminaliteit. Alle partijen gaan hierop in. 
CDA komt met een Deltplan Onder
mijning en wil hier 400 miljoen euro voor 
reserveren en zoekt de samenwerking 
nationaal en internationaal. Alle 
relevante partijen – van politie tot 
banken, van gemeenten tot het bedrijfs
leven – worden betrokken in een 
gezamenlijke, meerjarige aanpak, waarin 
repressie en preventie centraal staan en

De aanpak van georganiseerde 
criminaliteit vraagt om een 

Deltaplan
CDA

regellasten voor bedrijven en instellingen 
kritisch worden meegewogen. Deze 
partij, evenals VVD en Groen Links vragen 
meer aandacht voor mensenhandel en 
kinderporno. Het CDA vergroot de 
alertheid, stimuleert burgerinitiatieven 
op het gebied van veiligheid en helpt 
ondernemers in het voorkomen van 
witwassen of dienst verlening aan 
criminelen. De mogelijk heden van politie 
en justitie om over en weer informatie te 
delen met burgers en bedrijven worden 
vergroot. De VVD verwijst verder onder 
meer naar de aanpak van ondermijnende 
activiteiten op vakantieparken. D66 en SP 
gaan in op ongewenste financiering 
vanuit het buitenland om de Nederlandse 
democratie te ondermijnen tot aan 
ondermijning van het lokale bestuur.  
D66 geeft aan met meer repressie het 
drugs probleem niet op te gaan lossen. 
Onder de noemer ‘coalition of the willing’ 
gaat D66 intensiever (internationaal) 
werken aan het drugsbeleid. D66 steunt 
dan ook de versterking van Europol, 
Eurojust, en het Europees Openbaar 
Ministerie. Drugsgerelateerde crimina
liteit zoals productie en handel vraagt 
om een harde bestrijding. Maar stap één 
is wat betreft de partij een realistisch 
drugsbeleid, met een 

We ontmoedigen drugsgebruik, 
maar we criminaliseren 

gebruikers niet
SP

gereguleerde markt waar dat kan. 
Voorlichting, preventie en testbeleid van 
drugs is hierbij nodig. De teelt en de 
verkoop van softdrugs voor de Neder
landse markt gaat de SP reguleren en 
legaliseren. Zo kunnen ze drugs
criminaliteit tegengaan en de veiligheid 
van drugs beter controleren. Drugs
gebruik ontmoedigen ze, maar 
gebruikers criminaliseren ze niet. 

Prostitutiebeleid en mensenhandel
Het CDA treedt streng op tegen seksueel 
misbruik, intimidatie en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, waarbij geen 
sprake is van vrijwilligheid. De mis
standen en mensenhandel in de 
prostitutie moeten harder aangepakt 
worden. Het CDA wil scherpe maat
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regelen tegen de uitbuiting van vrouwen, 
ook in de vergunde prostitutie. Om de 
misstanden en mensenhandel in de 
prostitutie beter te kunnen aanpakken is 
de partij voor de invoering van een model 
gebaseerd op gelijkheid met als doel de 
bescherming van de prostituee. De 
leeftijdsgrens voor prostitutie moet 
verhoogd naar 21 jaar en ze pleiten voor 
een pooierverbod en verzwaren de 
verantwoordelijkheid van klanten. 
Daarnaast moeten uitstapprogramma’s 
en andere vormen van integrale hulp
verlening beschikbaar zijn om 
prostituees een betere toekomst te 
bieden. Het CDA wil een speciaal 
programma om een einde te maken aan 
de spilfunctie die ons land heeft in de 
productie en handel in kinderporno. Ook 
willen ze een betere samenwerking met 
buurlanden om internationale netwerken 
op te rollen. 

Veilig Publieke Taak
VVD, CDA en SP gaan in op het onderwerp 
Veilig Publieke Taak (VPT). Betere 
bescherming van agenten, hulpverleners, 
gecertificeerde beveiligers en andere 
mensen die een publieke taak uitoefenen 
door ervoor te zorgen dat mensen die 
geweld tegen hen plegen of hen ernstig 
bedreigen altijd een gevangenisstraf 
krijgen. Het CDA geeft aan vierkant 
achter onze hulpverleners te staan. Zij 
verdienen respect en waardering voor de 
belangrijke rol die zij hebben in onze 

samenleving. Geweld, agressie en 
intimidatie worden op geen enkele 
manier geaccepteerd: wie hulp  
verleners belaagt wordt hard gestraft. 
En ook de SP geeft aan dat geweld tegen 
hulpverleners altijd en direct bestraft 
moet worden. Veelplegers gaan verplicht 
een cursus ‘sociaal gedrag’ volgen. 
Hulpverleners krijgen meer steun bij het 
verwerken van traumatische ervaringen.

Fraude
Fraude komt in bijna alle plannen naar 
voren. Het gaat dan om de aanpak van 
uitkeringsfraude, frauderende zorg
aanbieders, creditcardfraude en het 
versturen van spooknota’s. De VVD zet in 
om vooral de bescherming van de 
consument centraal te stellen en de 
privacy van fraudeurs minder mee te 
wegen. Misdaad mag niet lonen, daarom 
gaat de SP meer geld afpakken van 
veroordeelde criminelen. De politie, het 
OM en de FIOD krijgen meer capaciteit 
om crimineel geld vaker op te sporen.

Nederland kan geen 
verzorgingsstaat  

én immigratieland zijn
pvv 

Met witteboordencriminelen wordt niet 
meer geschikt, deze criminelen gaat de 
SP voortaan financieel plukken en hard 
straffen. De winsten van frauderende 

bedrijven zullen worden afgepakt en hun 
vergunningen worden ingetrokken. Er is 
sprake van massale fraude en misbruik 
met de bijstand zo geeft de PVV aan. 
Zoals een fors aantal Turken en 
Marokkanen die profteren van onze 
uitkeringen en ondertussen volop huizen 
en appartementen bezitten in het land 
van herkomst. Deze fraudeurs komen 
daar vaak ongestraft mee weg. Het laat 
zien dat Nederland niet een verzorgings
staat kan zijn en ook een immigratieland. 
De PVV geeft aan dat er gekozen moet 
worden. De PVV kiest 100% voor het 
beschermen van de Nederlandse 
verzorgingsstaat. 

Informatieveiligheid en 
informatiepositie
Hoewel de behoefte aan informatie en 
vroegsignalering (informatiepositie) in 
ieder plan aan de orde komt, is deze het 
duidelijkste daar waar het gaat om de 
aanpak van georganiseerde criminaliteit 
met name cybercriminaliteit (CDA, D66, 
SP, VVD), de samenwerkingsketen tussen 
zorg en veiligheid (VVD) en radicalisering 
(CDA, VVD, GL, D66). De VVD pleit verder 
voor meer aparte locaties waar 
informatie vrijelijk gedeeld mag worden 
tussen de partners in de aanpak tegen 
onder meer drugscriminaliteit. Een 
betrouwbare en dienstbare overheid in 
Europa in de bestrijding van grensover
schrijdende criminaliteit, cybercrime, 
mensenhandel en terrorisme. D66, CDA 
en VVD benoemen in hun verkiezings
programma’s het belang van informatie
uitwisseling. Voor D66 is is dit een van de 
speerpunten om georgani seerde 
criminaliteit aan te pakken onder de 
noemer van een digitale datastrategie. 
Ook kiezen zij voor een volwaardige 
Europese inlichtingen en veiligheids
dienst. De onderlinge samen werking en 
informatie uitwisseling in de keten wordt 
versterkt en de capaciteit voor inter
nationale opsporing en justitiële 
samen werking in Europees verband 
wordt uitgebreid. Zij zorgen dat politie 
en justitie altijd over de juiste 
bevoegdheden beschikt. 

Het CDA meldt dat de burgemeester over 
een goede informatiepositie moet 
beschikken. Daarom nemen ze maat
regelen tegen grote techbedrijven als die 
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algoritmes gebruiken die eenzijdige 
informatievoorziening creëren. Sociale 
media mogen geen vrijplaatsen zijn voor 
bedreiging en intimidatie. Een 
‘CommissieDigitalisering’ moet de 
politiek adviseren over de maat
schappelijke gevolgen van technolo
gische ontwikkelingen en voorstellen 
doen voor aanvullende burgerrechten in 
het digitale tijdperk. Voor deze goede 
informatiepositie is het eveneens van 
belang dat er goed gekeken wordt naar 
de mogelijkheden binnen de Wet 
Gegevensverwerking Samen werkings
verbanden (WGS). Deze moet toegerust 
zijn om de partners binnen het integrale 
samenwerkingsverband onder RIEC/LIEC 
vlag voldoende ruimte te geven om niet 
alleen casusgericht, maar ook 
thematisch gericht te kunnen werken. 
Het CDA zorgt voor weerbaarheid en 
autonomie van onze digitale netwerken. 
Ze zien er op toe dat de bedrijven die ze 
beheren zich voldoende inspannen om 
invloeden en bedreigingen van statelijke 
actoren of cybercriminelen af te wenden. 
De overheid moet ze hierbij helpen door 
beschikbare informatie over cyberrisico’s 
ook met hen te delen. Het Digital Trust 
Center moet daartoe worden versterkt. 
Met het bedrijfsleven worden bindende 
afspraken gemaakt om de weerbaarheid 
tegen criminele invloeden te vergroten 
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en de poortwachtersfunctie bij kwetsbare 
branches te versterken. Het CDA 
benoemt fake news, cybercrime, digital 
profiling, spionage en ongewenste 
beïnvloeding welke vragen om een 
actieve bescherming en regulering. 
Waarden als privacy, rechtvaardigheid, 
menselijke waardigheid en een grond
recht als huisrecht komen in het gedrang 
als de grote techreuzen ongehinderd hun

Er komt meer regulering als  
het gaat om fake news, 

cybercrime, digital profiling, 
spionage en ongewenste 

beïnvloeding 
CDA

gang kunnen gaan. Een inhaalslag is 
nodig om de zeggenschap over het 
digitale domein terug te claimen en te 
voorkomen dat alleen commerciële 
belangen bepalen hoe onze digitale 
toekomst er uit zal zien. De VVD zet in op 
versterking van de samenwerking tussen 
de overheid en het bedrijfsleven om 
vitale infrastructuur zoals het betalings
verkeer te beschermen tegen steeds 
agressievere cyberaanvallen. De overheid 
moet samen met organisaties die vitale 
infrastructuur beheren, de minimale 

beveiligingsstandaarden verhogen. Ook 
versterkt de VVD diensten zoals het 
Nationaal Cyber Security Centrum, het 
Defensie Cyber Security Centrum en de 
inlichtingendiensten om de digitale 
slagkracht en weerbaarheid te vergroten. 
Een veilige digitale leefomgeving is 
belangrijk. Daarom werkt de Nederlandse 
overheid niet mee aan het introduceren 
of in stand houden van kwetsbaarheden 
in digitale producten en diensten. 
Bedrijven die de maatschappij in gevaar 
brengen door hun ITproducten of 
diensten onvoldoende tegen misbruik te 
beveiligen, worden daarvoor verant
woordelijk gehouden. De Nederlandse 
overheid investeert in defensieve 
capaciteiten om vitale infrastructuur te 
beschermen tegen cyberaanvallen.

Ambtelijke en bestuurlijke veiligheid
De SP geeft aan dat een weerbare 
samenleving begint met het besef en de 
verantwoordelijkheid dat de integriteit 
van politieke partijen cruciaal is voor het 
vertrouwen in de democratie. Daarom 
maken ze politieke partijen minder 
afhankelijk van giften en maken ze 
financiering van partijen transparanter. 
Alle grote giften aan politieke partijen 
moeten openbaar en herleidbaar zijn. 
Donaties van buiten de Europese 
Economische Regio zijn verboden, net als 
donaties van organisaties of stichtingen 
wiens geldschieters nu ook al uitgesloten 
zijn voor directe donaties.
De VVD vraagt meer openheid van politici 
en bestuurders over een strafrechtelijk 
verleden. Voor hun aantreden moeten zij 
openheid geven over onherroepelijke 
veroordelingen tot een vrijheidsstraf of 
een geldboete van ten minste de tweede 
categorie. Volksvertegenwoordigers 
verliezen hun mandaat bij een veroor
deling tot een celstraf hoger dan  
4 maanden. De VVD versterkt de 
kwaliteit van wetgeving en de 
democratische controle door het 
parlement. Daarvoor willen ze een betere 
ondersteuning en een uitbreiding van het 
onderzoeks budget van de Eerste en 
Tweede Kamer. In de Tweede Kamer 
wordt de Commissie voor de Rijks
uitgaven in ere hersteld en het grond
wettelijk recht op inlichtingen wordt 
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expliciet vastgelegd als een recht op een 
document, als daar specifiek om wordt 
gevraagd. Uitsluiting van overheids
subsidies van organisaties in binnen en 
buitenland wier bestuurders zich 
schuldig maken aan haatzaaien of 
discriminatie – zoals antisemitisme of 
haat tegen LHBTI’ers. 

De SP geeft aan dat bestuurders en 
toezichthouders van bedrijven en 
organisaties die publieke diensten 
uitvoeren hoofdelijk aan sprakelijk 
worden gesteld en gestraft bij fraude, 
corruptie of bij een ernstig falen. Aan het 
gegraai door bestuurders in de publieke 
sector maken zij een einde. De inkomens 
en vergoedingen aan de top van alle 
bedrijven die worden betaald met 

belastinggeld of waar de overheid te hulp 
schiet mogen niet hoger zijn dan die van 
de ministerpresident. Politieke partijen 
dienen onafhankelijk te zijn en mogen 
zich niet afhankelijk maken van 

Bestuurders en toezichthouders 
van bedrijven/organisaties  

die publieke diensten uitvoeren 
worden hoofdelijk aansprakelijk 

bij fraude, corrupte of  
ernstig falen 

SP

sponsoren die op deze wijze invloed 
kopen. Partijen moeten daarom volledige 
openheid geven over alle giften. De SP 

wil een verbod op sponsoring door 
bedrijven en op financiering vanuit het 
buitenland. Bestuurders moeten 
openheid geven over al hun contacten 
met lobbyisten.  
De partij bestrijdt ondermijning van het 
bestuur door criminelen. Ondernemers 
die streven naar winst krijgen geen kans 
meer in de zorg. Ze willen stoppen met 
de aanbestedingen, ook voor de 
gemeentelijke zorgtaken. Voor alle zorg 
gaat een verbod gelden op winst uit
keringen en bestuurders mogen niet 
langer financiële belangen hebben in de 
bedrijven die door de eigen zorginstelling 
worden ingehuurd. We stoppen het 
gegraai. Zorgbestuurders en consultants 
mogen voortaan niet méér verdienen dan 
de ministerpresident. D66 investeert het 
extra geld dat ze beschikbaar stellen voor 
de politie en het OM in de aanpak van 
nieuwe vormen van criminaliteit, zoals in 
effectieve bestrijding van ambtelijke 
corruptie.


