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Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief wil ik u uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek naar een 
nieuw op te richten economische veiligheidsloket. De Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) zal dit onderzoek uitvoeren. 

Aanleiding 
Geopolitiek, economie en veiligheid raken steeds meer met elkaar verweven. 
Hierdoor worden bedrijven steeds meer geconfronteerd met statelijke dreigingen 
die mogelijke economische veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Het Ministerie 
van Economische Zaken is benieuwd naar het soort vragen dat bedrijven hebben 
op het gebied van economische veiligheid en de behoeften van bedrijven aan een 
mogelijk loket. 

Doel Expertise- en Adviesloket Economische Veiligheid 
Het doel van dit loket is om hulp te bieden aan degenen die binnen bedrijven die 
te maken hebben met internationale vraagstukken en daarbij kansen en risico's 
tegen elkaar moeten afwegen. Het loket zal in verbinding staan met alle relevante 
onderdelen van de Rijksoverheid en de sectororganisaties. Op die manier 
garandeert het loket één toegangspunt voor alle vragen over economische 
veiligheid. 

RVO-enquête 
Om de behoeften en wensen voor het loket in kaart te brengen, is RVO gevraagd 
om een kortlopend inventariserend onderzoek ('quick scan') uit te voeren onder 
bedrijven uit verschillende sectoren. Voor deze inventarisatie zou ik u willen 
vragen om de bijgevoegde vragenlijst in te vullen en binnen twee weken terug te 
sturen naar RVO. 

Voor de verdere communicatie over de inventarisatie kan direct contact worden 
opgenomen met Laura Platenkamp (laura.platenkamp@rvo.nl). 

Ik wil u bij voorbaat hartelijk danken voor uw deelname aan deze inventarisatie. 
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