
De VVD wil dat iedere Nederlander zich vrij en 
veilig voelt. Met kansen op een goede baan. 
Vandaag en in de toekomst. Maar de wereld om ons 
heen is instabiel. In deze wereld vergroten we onze 
veiligheid en welvaart door in Europa samen te 
werken. 

Het is in Europa niet altijd makkelijk om met 
zoveel landen tot de juiste besluiten te komen. 
Om effectiever samen te werken zijn twee 
dingen nodig: focus en lef. 

Focus op thema’s die belangrijk zijn, zoals veiligheid 
en migratie. Focus betekent ook dat Europa zich 
richt op grensoverschrijdende uitdagingen en zich 
niet bemoeit met dingen die landen zelf kunnen 
regelen. Ook is focus ruimte geven aan bedrijven, 
bijvoorbeeld om met nieuwe ideeën duurzamer te 
produceren.

Om in Europa dingen voor elkaar te krijgen is lef 
vereist. Lef om ambitieuze doelen te stellen en 
daarin fors te investeren, zoals in de nieuwste 
technologieën. Maar ook lef om landen aan te 
pakken die zich niet aan afspraken houden. En lef 
om coalities te bouwen, zoals de VVD deed bij de 
EU-Turkije deal om de asielinstroom onder controle 
te krijgen. 

De VVD brengt focus en lef in Europa. Zodat iedereen 
in Nederland zich vrij en veilig kan voelen. 

Focus en lef



Nationale veiligheidsdiensten
en defensie versterken, en
intensiever samenwerken om
ons te beschermen in een
instabiele wereld

Overeenkomsten sluiten over
opvang in de regio met
landen in Afrika en het
Midden-Oosten

Gedoe en belemmeringen voor
ondernemers wegnemen, om
sneller te kunnen groeien

Ambitieus doel voor CO2-
reductie op Europees niveau,
landen bepalen hoe dit te
realiseren

Groots investeren in
veelbelovende 
doorbraaktechnologieën,
zoals kunstmatige intelligentie

Zorgen dat lidstaten
financiën op orde brengen en
dat banken risico’s verder
terugbrengen

Europese instellingen
beperken zich tot kerntaken
en besparen kosten

Uitgereisde IS-strijders aan de
buitengrens tegenhouden,
nationaliteit afnemen en
ongewenst verklaren

Wie niet in Europa mag
blijven sneller terugsturen

Inkomenssubsidies in landbouw
vervangen door investeringen in
duurzame en innovatieve
productiemethoden

Fors investeren in de beste
ideeën van bedrijven voor
lagere CO2-uitstoot en
hergebruik van grondstoffen

Internetgebruikers kunnen
zelf bepalen wat er met hun
data gebeurt

Landen aanpakken die
financiële afspraken niet
nakomen, via een strenger
fonds dat controleert en
sancties kan opleggen

Grote verschuivingen in de
begroting van oude naar
nieuwe prioriteiten

FOCUS LEF

1. VEILIGHEID

2. MIGRATIE

3. HANDEL EN
    ONDERNEMEN

4. DUURZAME
    ECONOMIE

5. DIGITALISERING

6. EURO EN
    FINANCIËN

7. BRUSSEL EN
    INSTITUTIES


