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Highlights nieuwe coalitieakkoord rond gezondheid, duurzaamheid en innovatie  
 
Met de publicatie van het nieuwe coalitieakkoord, is HollandBIO in de passages rond gezondheid, 
duurzaamheid en innovatie gedoken. In dit document vind je de highlights per thema. In de bijlage 
hebben we een langere lijst aan mogelijk relevante passages in het coalitieakkoord opgenomen.  
 
Gezondheid 
Als het gaat om gezondheid en preventie, valt op dat de coalitiepartijen allereerst inzetten op de 
versteviging van pandemische paraatheid en het versterken van de publieke gezondheidszorg met 
uiteindelijk 300 miljoen per jaar. Vanuit HollandBIO zetten we ons ervoor in dat de nieuwe regering 
daar ook het verbeteren en versterken van het Nederlandse vaccinstelsel onder schaart, in lijn met de 
adviezen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.  
 
Rond geneesmiddelen is een gedeeltelijke voorzetting van de eerdere koers te zien, met 
prijsonderhandelingen over dure, nieuwe geneesmiddelen die wordt uitgebreid naar alle 
geneesmiddelen met verwachte jaarlijkse uitgaven boven 10 miljoen euro. Deze maatregel moet de 
komende jaren een besparing van 165 miljoen euro opleveren, al vallen daar ook onderhandelingen 
over dure medische technologie onder. Ook de hoofdlijnenakkoorden met afspraken over uitgaven in 
onder andere ziekenhuizen komen weer terug, al volgt nadere uitwerking daarvan pas in 2023. 
 
Andere opvallende zaken op het gezondheidsdomein zijn onder andere de investeringen van 100 
miljoen euro per jaar in onderzoek naar en de aanpak van Alzheimer, obesitas en kanker, zowel ten 
behoeve van volwassenen als van kinderen. Daarnaast komen ook data- en gegevensuitwisseling, 
vroegdiagnostiek en voorzichtige stappen in de richting van grotere ruimte op medisch-ethisch vlak 
(waaronder onderzoek met embryo’s en pre-implantatie genetische diagnostiek) aan de orde. 
 
Duurzaamheid 
Voor het thema duurzaamheid zijn meerdere onderwerpen in het coalitieakkoord van belang. Zo is er 
aan de ene kant veel aandacht voor verduurzaming van de industrie, bijvoorbeeld door in te zetten op 
biogrondstoffen en een circulaire economie. Zo gaat de coalitie extra investeren in onderzoek en 
innovatie van klimaatneutrale technologieën met een fonds voor klimaat en stikstof ter grootte van 60 
miljard euro.  
 
Op landbouwgebied komt naar voren dat innovatie een grote rol kan spelen bij het versnellen van de 
benodigde verduurzaming. Ook komt het bevorderen van innovatie en precisielandbouw naar voren 
als manieren waarop geïntegreerde gewasbescherming nog breder plaats kan vinden. In beide punten 
ziet HollandBIO aanknopingspunten voor innovaties uit moderne plantenveredeling via bijvoorbeeld 
CRISPR-Cas, al is dit punt minder duidelijk geformuleerd dan in het vorige regeerakkoord.  
 
Innovatie en ondernemerschap 
Het nieuwe coalitieakkoord bevat allerlei passages en handvatten die goed aansluiten bij de inbreng 
en ideeën die HollandBIO de afgelopen tijd heeft geagendeerd en die mogelijk een bijdrage kunnen 
leveren aan de uitdagingen in de sector. Dat komt onder andere tot uiting in de ambitie om de 
financieringskloof te dichten voor start-ups en MKB, en het opkrikken van de Nederlandse uitgaven 
aan R&D richting de Lissabondoelstelling (3%, tegenover 2,19% nu). Dit doet de nieuwe coalitie onder 
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meer door het instellen van een fonds waarin zij in totaal 5 miljard euro investeert gedurende 10 
jaar.  Ook wil de coalitie innovatieve start- en scale-ups steunen.  
 
Wat daarnaast opvalt, is dat de nieuwe coalitie de pijlers kennis en innovatie in het Nationaal 
Groeifonds gaat versterken. De infrastructuurprojecten komen onder het Mobiliteitsfonds te vallen, 
waardoor er meer geld in pot blijft voor kennis en innovatie. Een andere aanzienlijke verschuiving, is 
dat de richting in het missiegedreven innovatiebeleid wordt omgebogen naar onder andere 
sleuteltechnologieën, digitalisering en circulaire economie. Wat dit betekent voor een huidig thema 
als ‘gezondheid en zorg’ is nog de vraag. Meer aandacht voor duurzame innovaties is natuurlijk mooi 
nieuws, maar we houden in de gaten of innovaties op gezondheidsvlak hier kind van de rekening van 
worden. 
 
Tenslotte is ook de ambitie voor het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven een opsteker 
voor de nabije toekomst, al staat of valt het succes natuurlijk bij de nadere invulling en uitwerking. De 
coalitie wil met een duidelijke strategie komen tot een ‘maakindustrie’ die vooroploopt. Dat houdt in 
dat de regering wil voorzien in goed opgeleid personeel en het aanpakken van het tekort aan technisch 
en praktisch opgeleide werknemers. Maar ook door een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat, 
een gelijk speelveld en bescherming te bieden tegen oneerlijke concurrentie van buiten Europa.   
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BIJLAGE: Overzicht relevante passages regeerakkoord per thema 
 
De beleidsterreinen waar de biotech sector een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren, spelen een 
hoofdrol in de introductietekst van de nieuwe coalitie. Klimaat, gezondheid en investeren in 
toekomstige welvaart – in het onderstaande komen deze thema’s prominent naar voren. 
 
Gezondheid (Hoofstuk 6, vanaf bladzijde 32) 
Gezondheid is voor iedereen van groot belang. Dat realiseren we ons des te meer door de coronacrisis. 
Iedereen moet zeker zijn van passende en betaalbare zorg: jong of oud, nu en in de toekomst. Ons 
zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit, omdat we willen dat iedereen die zorg nodig heeft, daar 
toegang tot heeft. Onze zorg is van hoog niveau en het stelsel staat niet ter discussie, maar 
verbeteringen in het stelsel zijn nodig. Mensen maken zich zorgen, of de zorg van morgen nog wel 
geleverd kan worden en of deze betaalbaar blijft. Daar moeten we werk van maken. We willen de zorg 
voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar houden. Dat vraagt van de politiek goede en 
stevige keuzes en hervormingen, die tijd kosten en waarbij passende zorg de norm is. 
 
Coronacrisis 

- Wij gebruiken de lessen uit de coronacrisis, zoals het belang van samenwerking, ontschotting 
en nieuwe (digitale) werkvormen, en maken ons klaar voor toekomstige gezondheidscrises 
door versterking van de pandemische paraatheid. Dit betekent een (Europese) inzet op o.a. 
onafhankelijkheid voor genees- en hulpmiddelen. Ook versterken we de publieke 
gezondheidszorg. 

 
Preventie 

- We maken bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen. We 
bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de BTW op groente en fruit 
naar 0% kunnen verlagen. 

- We investeren extra in onderzoek naar en de aanpak van Alzheimer, obesitas en kanker, zowel 
ten behoeve van volwassenen als van kinderen. 

 
Gezondheidsstelsel (‘cure’ en ‘care’) 

- Passende zorg is de norm. Dat betekent dat zorg bewezen effectief is en we overbehandeling 
voorkomen. We verbeteren en verbreden de toets op het basispakket op basis van een kader 
voor passende zorg. Er wordt ook gekeken naar bewezen (kosten)effectiviteit in de Wet 
langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. We 
verbeteren en verbreden de toets op het basispakket op basis van een kader voor passende 
zorg. Er wordt ook gekeken naar bewezen (kosten)effectiviteit in de Wet langdurige zorg (Wlz), 
Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. 

- We vergroten de grip op stijgende zorgkosten van dure genees- en hulpmiddelen en willen dat 
deze tegen een eerlijke prijs op de markt komen. We zetten in op transparantie in prijsopbouw 
en -onderhandeling mede door Europese samenwerking. 

- Iedereen blijft eigenaar van de eigen gezondheidsgegevens. Gegevens- en datauitwisseling 
tussen patiënt/cliënt en aanbieder en aanbieders onderling wordt, conform privacywetgeving, 
verbeterd waarbij uniformiteit noodzakelijk is. Een goed functionerende persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO) voor patiënten is het einddoel. 
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- Voor transformatie naar passende zorg, de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en afremmen 
van perverse prikkels hebben ook medisch-specialistische bedrijven een verantwoordelijkheid. 
Indien bij deze medisch-specialistische bedrijven onvoldoende verbetering optreedt binnen 
twee jaar zal er regelgeving komen zodat alle medisch specialisten in loondienst gaan. Daartoe 
wordt regelgeving voorbereid. 

 
Uit de financiële bijlage bij het regeerakkoord (vanaf bladzijde 5) 

- De sturing op effectieve zorg in het basispakket wordt versterkt. Hiertoe wordt grootschalig 
geïnvesteerd in effectiviteitsonderzoek. De capaciteit en bevoegdheden van uitvoerders en 
toezichthouders worden uitgebreid om te borgen dat de vertaalslag van onderzoeksresultaten 
naar de praktijk wordt gemaakt.  

- De prijsonderhandelingen over dure, nieuwe geneesmiddelen worden uitgebreid naar alle 
middelen met verwachte jaarlijkse uitgaven boven 10 miljoen euro. Voor dure hulpmiddelen 
en medische technologie wordt na analyse van de verwachte effecten de keuze gemaakt 
tussen centrale prijsonderhandelingen of inzet op gecoördineerde inkoop.  

- De gegevensuitwisseling in de zorg wordt gestandaardiseerd. Er wordt gekeken naar de meest 
doelmatige modaliteit. 

- Met alle zorgsectoren in de Zvw wordt een integraal hoofdlijnenakkoord afgesloten voor de 
periode vanaf 2023 (de huidige akkoorden lopen tot en met 2022). Hierin worden afspraken 
gemaakt over zorginhoud en de budgettaire kaders. De zorginhoudelijke afspraken zien in 
ieder geval op het substantieel terugdringen van regeldruk, verminderen van 
ongecontracteerde zorg, substitutie, samenwerking en gepast gebruik.  

 
Medisch-ethische vraagstukken 

- We stellen de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en 20-wekenecho voor alle vrouwen zonder 
kosten beschikbaar. Onderdeel van de prenatale screenings is voldoende tijd voor ‘counseling’, 
reflectie en voorlichting over de mogelijkheden van leven met een beperking.  

 
Embryowet 
Over onderwerpen die de embryowet raken wordt door de coalitiepartijen verschillend gedacht. Ze 
raken aan de wens om ernstige ziektes te voorkomen en aan de beschermwaardigheid van het leven.  

- Op basis van de derde evaluatie van de Embryowet (2021) zal het kabinet de Embryowet op 
onderdelen aanpassen, waaronder de aanpassing van de definitie van embryo met 
inachtneming van de ontwikkeling op het gebied van ‘embryo-like structures’ (ELS) en het 
reguleren van twee typen mens/dier combinaties die thans buiten het bereik van de 
Embryowet vallen. De Gezondheidsraad wordt om advies gevraagd ten aanzien van de 
wenselijkheid en aanvaardbaarheid van het opschuiven van de veertiendagengrens in de 
embryowet. Ook nemen we deel aan de dialoog over kiembaanmodificatie in Europees 
verband.  

- De fracties van D66 en VVD zullen twee initiatiefvoorstellen voorbereiden. Dit betreft ten 
eerste een initiatief over pre-implantatie genetische diagnostiek bij dragers van ernstige 
erfelijke afwijkingen die zich in volgende generaties kunnen voordoen. Daarnaast worden de 
eerste stappen gezet tot aan wetsbehandeling met een initiatiefwet die het verbod op het 
doen ontstaan van embryo’s voor andere doeleinden dan het laten ontstaan van een 
zwangerschap, onder voorwaarden en na goedkeuring van het onderzoek door de CCMO 
(Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek), opheft. Met het oog op beide 
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wetsvoorstellen starten initiatiefnemers een uitgebreide adviesronde en zullen zij de 
uitkomsten hiervan betrekken bij het maken van de wetgeving. 

 
Duurzaamheid (Hoofdstuk 2, vanaf bladzijde 6) 
Klimaatverandering is dé uitdaging voor onze generatie. Goed klimaatbeleid biedt kansen om een 
duurzame en sterke economie op te bouwen en nieuwe banen te creëren. We maken Nederland klaar 
voor de toekomst – klimaatneutraal, fossielvrij en circulair – met een schone energievoorziening en 
groene industriepolitiek. Nederland is een welvarend land dat in de transitie naar een groene economie 
tot de kopgroep in Europa wil behoren. Zoals onze voorouders gezamenlijk binnenwateren inpolderden 
en Deltawerken bouwden, zo slaan wij nu de handen ineen om te bouwen aan een groene toekomst. 
Wij willen ons maximaal inspannen om ons land en onze planeet leefbaar en bewoonbaar te houden. 
Daarom ook streven we de klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 graad van het Klimaatakkoord van 
Parijs na en willen we biodiversiteit versterken. Dit kabinet wil huishoudens en gemeenschappen, 
bedrijven en coöperaties en dorpen en steden in staat stellen deze duurzame omslag te maken. We 
zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen, de vervuiler betaalt en dat niemand achterblijft. Zo doen we 
recht aan de aarde, aan volgende generaties en aan elkaar.  

- Nederland wil koploper in Europa zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Om 
uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpen we het doel voor 2030 in de Klimaatwet aan 
tot tenminste 55% CO2 reductie. We committeren ons hard aan dit doel en zullen indien nodig 
extra stappen zetten om dit te realiseren. Om dit doel ook zeker te halen, spreken we af om 
ons in het beleid te richten op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60% in 2030. 

- Een klimaat- en transitiefonds van €35 mrd voor de komende 10 jaar, aanvullend op de huidige 
Subsidieregeling Duurzame Energie SDE++, helpt om de benodigde energie-infrastructuur 
(elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan te leggen, de groene industriepolitiek te 
verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving te verduurzamen . 

- Na vaststelling van het “Fit for 55”-pakket door de Europese Unie (EU) wordt het klimaatbeleid 
herijkt aan de hand van de verwachte effecten op CO2-uitstoot en de betaalbaarheid voor 
huishoudens en het mkb. 

 
Industrie en bedrijfsleven  
De industrie van de toekomst draait op schone energie en op biogrondstoffen en maakt circulaire 
producten. Het is onze ambitie in de kopgroep te zitten van deze transitie naar een groene industrie. 
Daarvoor is een groene industriepolitiek nodig. Dat is een aanpak van wederkerigheid tussen 
overheden, bedrijfsleven en samenleving. Niet op basis van vrijblijvendheid, maar op basis van stevige, 
bindende maatwerkafspraken zorgen we ervoor dat de Nederlandse industrie in Europa en wereldwijd 
de duurzame norm stelt. Daarmee versterken we het vestigingsklimaat en behouden we duurzame 
werkgelegenheid voor Nederland. 

- We gaan in de industrie de ambitie verhogen. In principe kijken we bij de hogere nationale 
ambities eerst naar reductie in de ETS-sectoren, naast onze ‘Fit-for-55’ verplichtingen. 

- De prikkels voor verduurzaming worden versterkt door het verhogen van de marginale heffing 
bovenop de prijs in het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Om zekerheid te creëren 
wordt een oplopende bodemprijs voor de ETS-prijs geïntroduceerd, bij voorkeur in 
samenspraak met de ons omringende landen. Een eventuele financiële meeropbrengst van de 
marginale heffing en de oplopende bodemprijs vloeit terug in het klimaatfonds voor 
verduurzaming van bedrijven. 
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- Er wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van klimaat neutrale technologieën. De 
nadruk ligt daarbij op grote samenhangende programma’s die ook bijdragen aan het 
betaalbaar houden van de energietransitie. Er komt een ambitieus klimaatdoel voor de 
circulaire economie en een uitvoeringsprogramma. De overheid neemt hier een voorbeeldrol 
in. We zorgen voor een betere aansluiting tussen klimaatbeleid en circulariteit. 

 
Landbouw, natuur en stikstof 
In Nederland leven we in een van de meest vruchtbare, maar ook dichtbevolkte delta’s ter wereld met 
een landbouwsector van wereldfaam. We willen onze unieke natuur beschermen, het verlies van 
biodiversiteit herstellen en perspectief bieden aan de agrarische sector. We investeren de komende 
jaren fors in een duurzame landbouw en in een robuust natuurareaal, om weer tot een balans te komen. 

- We brengen natuur en landbouw in balans door de transitie naar kringlooplandbouw voort te 
zetten op het terrein van voer, mest, bodem, pacht, dierenwelzijn en daarbij behorende 
innovaties. 

- We stimuleren nieuwe verdienmodellen zoals ‘bio-based’ bouwmaterialen, ‘carbon credits’ en 
stikstofbinding. 

- Een Nationaal Programma Landelijk Gebied pakt de uitdagingen in de landbouw en natuur aan 
met een transitiefonds waarin tot 2035 cumulatief €25 miljard beschikbaar komt. 

- We versnellen de doelstellingen in de wet stikstofreductie en natuurverbetering van 2035 naar 
2030, waarmee dit in lijn komt met het advies van het adviescollege Stikstofproblematiek 
(commissie-Remkes), waarbij alle sectoren hun evenredige stikstofbijdrage leveren. Ook in 
Europees verband zet het kabinet zich in voor stikstofreductie. 

- In de gebiedsgerichte aanpak kunnen extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering en 
verplaatsing helpen bij versnelling van verduurzaming in de landbouw.  

- We intensiveren de ingezette omslag naar geïntegreerde gewasbescherming door het stellen 
van tussendoelen, bevorderen van innovatie en precisielandbouw, stimuleren van groene 
alternatieven en loskoppelen van verkoop en advies. 

- Samen met ketenpartijen en de Autoriteit Consument en Markt maakt de overheid bindende 
afspraken om de positie van de boer in de keten te versterken. Van supermarkten verwachten 
we transparantie over de wijze waarop hun gehele assortiment aantoonbaar duurzaam en 
diervriendelijk wordt, inclusief duurzaam inkoopgedrag en een eerlijke prijs voor boeren. We 
onderzoeken op welke wijze een bijdrage van de consument aan de verduurzaming van de 
landbouw vormgegeven zou kunnen worden. 

- In de glastuinbouw is veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire 
productie van hoogwaardige producten. We creëren de randvoorwaarden om de 
glastuinbouw verder te verduurzamen en koploper te laten zijn in energiezuinige, circulaire 
producten. 

 
Innovatie (Hoofdstuk 4, vanaf bladzijde 21; Hoofdstuk 5, vanaf bladzijde 28; Hoofdstuk 7, vanaf 
bladzijde 37) 
Sterker hoger en wetenschappelijk onderwijs 

- We zetten koers naar een kenniseconomie waarbij we, in lijn met de Lissabondoelstelling, 
investeren in vrij en ongebonden onderzoek en ontwikkeling. Dit doen we onder meer door 
het instellen van een fonds waarin we in totaal €5 miljard investeren gedurende 10 jaar.  

 
Ondernemende, innovatieve en eerlijke economie 
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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. 

- 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 
voor onderzoek 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 drie grote transities: klimaat en 
energie, digitalisering en sleuteltechnologieën, en de circulaire economie. 

 
Overige relevante onderwerpen en passages 
 
Europese Unie 

- Nederland neemt een leidende rol om de EU slagvaardiger, economisch sterker, groener en 
veiliger te maken. Daarbij werkt Nederland intensief samen met gelijkgezinde landen en waar 
nodig vormen we kopgroepen om tot oplossingen te komen, bijvoorbeeld op de gebieden 
klimaat, migratie, veiligheid, handel en het tegengaan van belastingontwijking. We voeren EU 
richtlijnen uit. 
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- We zetten in op open strategische autonomie van de EU en stimuleren innovatiekracht en 
slimme industriepolitiek. Zo worden we leidend in digitalisering en nieuwe technologieën. 

- We zetten in op digitale dienstenbelasting, vliegtaks, CO2-grensheffing en minimum tarief 
voor winstbelasting om oneerlijke concurrentie tussen lidstaten te voorkomen. Deze worden 
in principe nationaal geïncasseerd. Ook werken we samen tegen belastingontduiking. 

- We spannen ons in om besluitvorming in de EU transparanter te maken voor burgers en 
nationale parlementen. Daarbij willen wij resultaten en toegevoegde waarde van EU-beleid 
zichtbaarder maken. We verankeren dit in een Europawet. 

 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

- Nederland voert een actief handelsbeleid, waarbij handels- en investeringsverdragen (zoals 
CETA) een belangrijk instrument zijn. Bij deze verdragen zetten we in op hoge standaarden 
voor eerlijke productie, mensenrechten, voedselveiligheid, duurzame groei en klimaat . 

- Tegelijkertijd beschermen we onze ondernemers tegen ongewenste investeringen en 
oneerlijke concurrentie. We ondersteunen ondernemers en het mkb om in de wereld 
succesvol te zijn. We vergroenen onze handelsinstrumenten in lijn met de uitkomsten van de 
akkoorden van Parijs en Glasgow. 

- We verhogen de uitgaven aan Ontwikkelingssamenwerking (OS) met structureel €500 miljoen 
richting de internationale norm en besteden deze extra uitgaven aan het wereldwijde 
vaccinatieprogramma COVAX, het helpen van ontwikkelingslanden met een groene doorstart 
in klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, en voor opvang in de regio (evt. als onderdeel van 
bredere migratieafspraken). 
We ontwikkelen een Nederlandse ‘Global Health’ strategie en zetten in op de uitbanning van 
HIV in het kader van de seksuele en reproductieve rechten en gezondheid (SGRG) en TBC in 
2030. 


