Groene economie

Leven lang leren

Integraal PGB

WIFI in de trein

Verantwoording:
Bij deze analyse van de verkiezingsprogramma’s is gekeken welke concrete
maatregelen partijen op het onderwerp digitale innovatie voorstellen.
Maatregelen zijn hier letterlijk weergegeven, op de volgorde zoals
verwoord in het programma.
De toekomst van onze economie is groen. De verantwoordelijkheid voor
economie, klimaat en energie moeten onder één bewindspersoon vallen.
Daarom komt er een ministerie voor Klimaat en Duurzame Economie.
Er komt een Groene investeringsbank die de marktsector stimuleert om
samen met de overheid meer te investeren in grote groene projecten en
innovatie.
De ontwikkeling van nieuwe technologie laten we niet alleen aan de markt
over. De overheid werkt samen met kapitaalverschaffers, universiteiten en
innovatieve bedrijven om technologische ontwikkeling te stimuleren en de
economie te vergroenen. Groene start-ups krijgen de kans om de markt in
beweging te zetten
We richten de groene industriepolitiek op de ontwikkeling van de circulaire
economie. We hervormen het topsectorenbeleid en richten het subsidie- en
investeringsbeleid op grote maatschappelijke vraagstukken. De overheid
stimuleert onderzoek, innovatie en toepassing van grond stoffenbesparing
en hergebruik. Nederland pleit voor een ambitieus Europees actieplan
circulaire
economie en het vastleggen van normen voor grondstoffenhergebruik en
productvoorschriften. Binnen de Europese
Unie ijvert
Nederland
ervoor dat bedrijven geen grondstoffen gebruiken waarvan de winning of
productie verbonden is met conflicten, uitbuiting,
landroof of grote milieuschade (p. 10)
We hervormen de financiële sector zodat deze de
samenleving
weer dient en de overgang naar een duurzame economie versnelt.
Banken, verzekeraars en pensioenfondsen worden beoordeeld op hun lange
termijn vooruitzichten, waaronder de milieu- en sociale risico’s die zij lopen
met bijvoorbeeld investeringen in
de
fossiele
industrie.
Financiële
innovaties
moeten gericht zijn
op
duurzame
economische investeringen waardoor kapitaal beschikbaar komt voor
groene start-ups en duurzame bedrijven (p. 11)
We stimuleren levenslang leren en ontwikkeling en gaan laaggeletterdheid
tegen, ook op latere leeftijd. Alle werknemers krijgen een individueel
scholingsbudget. Deze scholingsrechten
worden door werkgevers
gefinancierd. (p. 30)
We zorgen voor meer eigen regie in de zorg. De vrijeartsenkeuze blijft
behouden. Het persoonsgebonden budget (PGB) wordt ook mogelijk in de
Zorgverzekeringswet. Er komt een integraal PGB voor mensen die
ondersteuning krijgen bij zorg, participatie, scholing en wonen. (p. 32)
Er komt extra treincapaciteit, meer treinen op drukke trajecten en beter
onderhoud van spoor en treinen. De trajecten waar treinen in hoge
frequentie gaan
rijden, worden verlengd tot buiten de
Randstad.
Zo
wordt de
flessenhals
bij
Ravenstein opgelost met een spoorverdubbeling waardoor zuidoost
Nederland goed verbonden is met de rest van Nederland. In stedelijke
gebieden komen tramlijnen en treinen met een metrodienstregeling. Er
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komen meer nachttreinen buiten de Randstad, beter treinvervoer bij grote
evenementen en snellere treinverbindingen met Duitsland en België.
In de trein kun
je
werken, mede dankzij snelle en
veilige wifi
en stopcontacten. (p. 48)
Bij de bestrijding van terrorisme komt de nadruk te liggen op het verzamelen
van inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance in
plaats van massasurveillance. De veiligheidsdiensten zetten geen ‘sleepnet’
in om grootschalig communicatie af te tappen. Zij publiceren jaarlijks het
aantal taps dat zij hebben geplaatst. Nederland maakt zich sterk voor betere
uitwisseling van informatie tussen veiligheidsdiensten, betere
samenwerking tussen opsporingsdiensten
binnen de Europese
Unie en
een
strengere
vuurwapenrichtlijn
die de handel en het bezit van vuurwapens terugdringt (p. 53)
Privacy is het uitgangspunt bij bouw en beheer van alle
gegevensbestanden. De overheid geeft openheid over het gebruik van big
data en profilering. De overheid ziet toe op een veilig en privacyvriendelijk ontwerp van apparaten die met het internet verbonden zijn en
op bescherming van persoonsgegevens die via het internet der dingen
worden verzameld.
Grondrechten gelden ook op het internet. Het briefgeheim in de Grondwet
wordt uitgebreid tot een communicatiegeheim. De bewaarplicht voor
telecom- en internetgegevens wordt
Definitief afgeschaft. In plaats daarvan krijgen opsporings-en
veiligheidsdiensten de mogelijkheid om gegevens van verdachte personen
te laten bewaren en, met toestemming van de rechter, te bekijken. (p. 54)
Ook bij cyber security worden grondrechten gerespecteerd. De beveiliging
van de computersystemen van (semi-)overheidsinstellingen wordt aan
periodieke audits onderworpen. De overheid bevordert kennis en gebruik
van veilige encryptie, zonder achterdeurtjes. (p. 54)
Nederland maakt zich sterk voor een open en neutraal internet, ook
binnen de Europese
Unie. Hyperlinken en embedden blijven vrij. Er
komt een
einde aan geoblocking zodat programma’s ook in het
buitenland toegankelijk zijn. Binnen de Europese
Unie zet Nederland
zich
in voor afschaffing van het downloadverbod. (p. 55)
Regelgeving voor civiele drones beschermt de persoonlijke levenssfeer,
alsmede de veiligheid van het luchtruim en bewoond gebied. Hulp- en
opsporingsdiensten gebruiken de door drones verzamelde informatie
slechts voor het doel waarvoor de vlucht is uitgevoerd (p. 55)
Bij de bestrijding van terrorisme komt de nadruk te liggen op het
verzamelen van inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale
surveillance in plaats van massasurveillance. De veiligheidsdiensten zetten
geen ‘sleepnet’ in om grootschalig communicatie af te tappen. Zij
publiceren jaarlijks het aantal taps dat zij hebben geplaatst. Nederland
maakt zich sterk voor betere uitwisseling van informatie tussen
veiligheidsdiensten, betere samenwerking tussen opsporingsdiensten
binnen de Europese Unie en een strengere vuurwapenrichtlijn die de
handel en het bezit van vuurwapens terugdringt (p. 56)
De
regering ijvert voor grotere openbaarheid in de Europese
Unie via
een
transparantere wetgevingsprocedure, meer
toegang tot documenten, grotere openbaarheid van Eurotoppen en
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Eurogroeptoppen. De Europese Wet openbaarheid van bestuur moet
worden verbeterd. (p. 60)
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