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Aan de  

Minister-president 
Fractievoorzitters politieke partijen 
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 
Vaste commissie voor Defensie 
Vaste commissie voor Financiën  

 
Leusden, 15 november 2017 
 
Geachte dames en heren, 
Visie en samenhang op het gebied van veiligheid. Daaraan ontbreekt het in het 
Regeerakkoord 2017-2021, 'Vertrouwen in de toekomst'. Tot die conclusie komt  
de Coalitie voor Veiligheid (vakbonden en beroepsorganisaties in de sector  
veiligheid) na het lezen daarvan. De Coalitie voor Veiligheid vindt het tijd dat er  
voor eens en altijd werk wordt gemaakt van toekomstbestendig veiligheidsbeleid. 
Dat er extra geld uitgetrokken wordt voor veiligheid, is een goede zaak en hard  
nodig. Daarmee kan na jaren van bezuinigingen worden begonnen met het  
repareren van de sector. Maar wij constateren tegelijkertijd dat het vooral gaat  
over versterking van de afzonderlijke veiligheidsorganisaties; wat ontbreekt is  
richting, samenhang en daarmede sturing. 
 
Centrale sturing en samenhang 
De Coalitie voor Veiligheid wijst erop dat de verschillende veiligheidsdisciplines in 
belangrijke mate afhankelijk zijn van elkaar. Ze hebben baat bij elkaars kennis, 
trainingsmogelijkheden en gezamenlijke analyses van veiligheidsproblemen. Het  
kabinet had een begin kunnen maken met een meer centrale sturing. Bovendien  
zijn interne- en externe veiligheid diep verweven. 
Voor een goed beeld van de veiligheidssector raadt de Coalitie voor Veiligheid het  
nieuwe kabinet aan om meer en beter te luisteren naar de behoeften van zijn  
mensen in het veld. Militairen, politiemensen, justitiemedewerkers,  
brandweermensen en boa’s weten waar onze zwaktes liggen en welke risico’s we  
lopen. Of het nu gaat om nieuwe dreigingen, onderbemensing of tekorten aan  
materieel: begin het herstel van de veiligheidssector met hun inzichten. 
 
Veiligheidsvisie 
De Coalitie voor Veiligheid wijst ook op de verantwoordelijkheid die de regering  
heeft om te zorgen voor een toekomstbestendig veiligheidsbeleid. Het belang van  
veiligheid is nu evident en valt niet te ontkennen. We hebben te maken met  
internationale spanningen en criminaliteit die zichzelf steeds vernieuwen. Maar  
ook wanneer we in rustiger vaarwater komen, is het belangrijk om scherp te  
blijven. De recente historie bewijst dat veranderingen zich in luttele jaren kunnen  
voordoen maar vooral niet te voorspellen zijn. Herinnert u zich de bezuinigingen  
op de AIVD en MIVD, deze werken in de professionaliteit nog steeds door.  
Datgene wat beschermt wat we liefhebben, moeten we te allen tijde overeind  
houden. 
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Begin 2016 stelde de Coalitie voor Veiligheid al een Investeringsagenda Veiligheid  
op.  
Deze werd, in de aanloop naar de verkiezingen, aangeboden aan de lijsttrekkers  
van politieke partijen. Hierop volgde een visie op veiligheid. Beide documenten,  
waarin wij nadrukkelijk aandacht vragen voor de noodzaak tot samenwerking in de  
hele veiligheidsketen en de (financiële) investeringen die daarvoor nodig zijn, vindt  
u nogmaals als bijlagen bij deze brief. Zij hebben aan actualiteit, ook na het  
verschijnen van 'Vertrouwen in de toekomst' niets ingeboet. 
 
Tenslotte 
Herstel van de veiligheid zal niet vanzelf gaan: de sector zal van ver moeten komen  
om te herstellen wat is afgebroken. Het is belangrijk dat het kabinet Rutte III zich  
realiseert dat daar tijd overheen gaat. Met een financiële impuls staat niet alles  
meteen weer op de rails.  
En wij vragen indringend uw aandacht voor onze centrale boodschap; investeer in  
centrale sturing, samenwerking en innovatie op veiligheidsgebied. De Coalitie voor 
Veiligheid is graag bereid om daarover nader met u van gedachten te wisselen. 
 
Hoogachtend, 
Namens de voorzitters 
 

 
 
Gerrit van de Kamp – voorzitter ACP 
 
Caroline Bonekamp – voorzitter VMHP 
Geert Priem – voorzitter ANPV 
Richard Gerrits – voorzitter BOA –ACP 
Michael Sijbom – voorzitter LOPV 
Rosa Jansen – voorzitter NVvR 
Marcel Smit – voorzitter Justitievakbond Juvox 
Marcel Dokter - voorzitter VBV 
Jean Debie – voorzitter VBM 
Ruud Vermeulen – voorzitter NOV 
Marc de Natris – voorzitter KVMO 
Albert van der Smissen – voorzitter NCF 
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