
Versterking economische veiligheid door middel van publiek-private samenwerking
 Kennis vergaren over sensitieve technologie en versterking van technologisch

leiderschap in sectoren als halfgeleiders, telecom, energie en defensie-industrie
 Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames zal ongewenste
investeringen en samenwerkingsverbanden voorkomen
Verdere samenwerking met Amerikaanse Trade & Technology Council

Speerpunten voor 2023

€1,6 mld budget voor nieuwe indienronde (Q1) van
het Nationaal Groeifonds in 2023
Een nieuwe aanpak voor een beter
vestigingsklimaat voor startups

€ 6,6 mln extra voor EZK-inzet op
cybersecurity, oplopend naar € 16,1 mln in
2027. Geld gaat o.a. naar meer publiek-
private kennisuitwisseling
Defensie zet de komende jaren 400 FTE
cyberspecialisten in, waarvan 75 FTE wordt
toegewezen aan het Defensie Cyber
Commando
BZK investeert richting 2027 bijna € 6 mln in
de Rijksbrede interne cyberveiligheid

Extra geld voor
internationale
samenwerking, o.a. voor
gezamenlijke inkoop van
nieuwe ondersteunende
capaciteiten 
Defensie investeert in
Research & Technology
voor bestendigere publiek-
private samenwerkingen

Nederland behaalt de 2% NAVO-
norm in 2024, door € 5 mld
structureel meer beschikbaar te
stellen
Defensie start in 2023 met
veertig materieelprojecten met
een waarde boven de € 25 mln 
 

EZK, OCW en SZW presenteren het
Actieplan Groene & Digitale Banen om het
tekort aan technici aan te pakken
Een open Defensie-personeelsmodel biedt
de mogelijkheid personeel te delen tussen
krijgsmachtonderdelen en civiele
werkgevers
Implementatie Digital Markets Act en
Digital Services Act om de macht van big
tech in te perken

https://hague.company/expert ise/technologie/

Welke impact hebben de begrotingsplannen op uw
organisatiedoelstellingen? Hague helpt u graag verder om de kansen en
bedreigingen te analyseren en daarop strategisch in te spelen.

 

pack@hague.company
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Strategische autonomie
Meer grip op kennisveiligheid 

Veel aandacht
cybersecurity

 J&V, BZK, EZK & Defensie zetten hun

geld op cyber

Digitalisering
 Actieplan voor meer technici

Defensie in de lift
Meer geld voor Europese samenwerking

 

Kabinet wil strategisch
industriebeleid

 Nieuwe ronde voor Nationaal Groeifonds  

https://hague.company/expertise/technologie/

