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Kamervragen Van Haga 

Aanleiding 
Het lid Van Haga (Groep Van Haga) heeft op 27 juni 2022 Kamervragen gesteld 
aan de Ministers van JenV, van BZ, van Defensie en van BZK over het direct of 
indirect volgen van politiek geëngageerde burgers op de social media en het 
mogelijk plegen van censuur. Hierbij ontvangt u de beantwoording. 

Geadviseerd besluit 
• Aan SBZK: Akkoord gaan met het verzenden van de beantwoording van 

deze Kamervragen door u en de minister van Justitie en Veiligheid, mede 
namens de minister van Defensie.  

• Aan MBZK: Kennisnemen van bijgevoegde beantwoording. 

Kern 
Kamervragen Van Haga 

• Update 14/09: MDef heeft aangegeven de vragen niet mede namens te 
sturen, dit is verwijderd uit de aanbiedingsbrief. Daarnaast heeft JenV een 
aanvulling gedaan bij de beantwoording van vraag 4, over gesprekken 
met online platformen. De beantwoording gaat tegelijkertijd voor een 
definitief akkoord naar MJenV. 

• De vragen zijn gesteld aan de ministers van JenV, BZ, Def en van BZK. 
Aangezien de beantwoording voor het grootste deel is gedaan door BZK 
en JenV ondertekenen deze bewindspersonen de brief. Geen van de 
vragen lag op het terrein van BZ. Def heeft slechts 1 vraag beantwoord 
maar zag geen aanleiding om de beantwoording mede namens te sturen. 

• De beantwoording gaat namens SBZK aangezien ze betrekking hebben op 
online platformen en eerdere vragen die door SBZK beantwoord zijn. 
MBZK ontvangt de vragen ter informatie vanwege haar gedeelde 
verantwoordelijkheid op het desinformatie dossier. 

o De beantwoording van de eerdere vragen van het lid Van Haga 
zijn bijgevoegd in bijlage 1. Deze vragen gingen over het volgen 
van burgers online, het ontkrachten van desinformatie en 
afspraken met online platformen. 

• De vragen gaan o.a. in op WOB-document 279135 uit het WOB verzoek 
over Covid-19. Dit betreft een uitwerking in tabelvorm van een table top 
excercise van de interdepartementale werkgroep (IWG) desinformatie, die 
besproken is in het directeurenoverleg desinformatie.  
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o Deze table top excercise vond plaats op 14 mei 2020. Het doel ervan 
was om op basis van een aantal thema’s en narratieven 
handelingsperspectieven vanuit de IWG te formuleren voor de aanpak 
van desinformatie in relatie tot COVID-19.  

o Het betrof hier een inventarisatie van mogelijke opties. De acties zijn 
niet door de IWG uitgevoerd. Het ministerie van VWS heeft op het 
gebied van Covid-19 een desinformatie aanpak ontwikkeld, waar zij 
ook de Kamer in meerdere brieven over heeft geïnformeerd. VWS heeft 
recentelijk vragen beantwoord over haar denktank desinformatie, naar 
deze beantwoording wordt verwezen.  

• Vragen 1, 3 en 5 t/m 12 zijn door BZK beantwoord. Deze hebben 
betrekking op de EU-inzet op desinformatie, gesprekken met online 
platformen over desinformatie, het Directeurenoverleg Desinformatie, en 
het table top excerice document.  

• Vraag 2 is door Def beantwoord. Deze heeft betrekking op de NAVO inzet 
op desinformatie. 

• Vragen 4 en 13 t/m 16 zijn door JenV i.s.m. de Nationale Politie 
beantwoord. Deze hebben betrekking op een huisbezoek aan een burger 
in Enschede. 

Toelichting 
• SBZK heeft op 15 juli 2022 een uitstelbericht aan de Kamer verzonden, 

omdat er meer tijd nodig was vanwege de omvang van de vragen en de 
benodigde interdepartementale afstemming tijdens het zomerreces. 

• Naar aanleiding van het eerdergenoemde WOB document, zijn er ook bij 
BZK twee Woo verzoeken ingediend die vragen om alle communicatie van 
de Interdepartementale Werkgroep Desinformatie met techbedrijven over 
Covid-19 van 01-10-2019 t/m 01-03-2022.  

o Vanwege het formaat wordt dit Woo-verzoek in delen behandeld. 
Het eerste deel zal binnen enkele weken gepubliceerd worden. 

o In dit Woo-verzoek zal alle communicatie met techbedrijven over 
desinformatie rondom Covid-19 openbaar gemaakt worden. 

Bijlagen 
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