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Kamerbrief Informatie speciale portals sociale media 

platformen 

Aanleiding 

• De VKC Binnenlandse Zaken heeft besloten u te verzoeken de Kamer 

uiterlijk 22 december te informeren over de vraag of de Nederlandse 

regering toegang heeft tot enerzijds de portal van Meta of Twitter waarin 

direct desinformatie gemeld kan worden. 

• SBZK heeft toegezegd de Kamer te informeren over de inzet van 

wetgeving op desinformatie door Australië en toepasbaarheid in 

Nederland. 

Geadviseerd besluit 

Akkoord geven op het verzenden van de Kamerbrief aan de Tweede Kamer. 

Kern 

Op 9 december 2022 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken besloten 
MBZK en SBZK te verzoeken de Kamer te informeren over de vraag of de 
Nederlandse regering, net zoals de regeringen van Nieuw-Zeeland en de 
Verenigde Staten, toegang heeft tot enerzijds de portal van Meta waarin direct 

desinformatie gemeld kan worden, en anderzijds vergelijkbare faciliteiten die door 
grote online platforms zoals Twitter worden aangeboden. 

 
Over dit onderwerp heeft MBZK op 2 december 2022 twee sets Kamervragen van 
het lid Van Houwelingen (FvD) beantwoord (zie bijlage). In de Kamerbrief wordt 
dan ook verwezen naar deze beantwoording en gebruik gemaakt van dezelfde 
tekst. Centraal daarbij is dat het ministerie van BZK geen toegang tot een portal 
van Meta of Twitter heeft waarin direct desinformatie gemeld kan worden. Wel 
heeft het ministerie van BZK de status van “trusted flagger” bij Meta, Google, 

Twitter, TikTok en Snapchat.  
 
Daarnaast wordt de brief gebruikt om een toezegging van SBZK aan de Kamer af 
te doen rondom een onderzoek naar de inzet van wetgeving op desinformatie 
door Australië en toepasbaarheid in Nederland. De tekst hiervoor was eerst 
opgenomen in de Kamerbrief Rijksbrede Strategie effectieve aanpak van 

desinformatie, maar is daar uit geschrapt om de brief in te korten. Deze tekst is 
afgestemd met CZW. 

Toelichting 

N.v.t. 
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 
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