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Ministerie van Defensie 
 
Plein 4 
MPC 58 B 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
www.defensie.nl 
 
 
 

 
 
 
 

Onze referentie 
BS2020024548 

Afschrift aan 
de Voorzitter van de Eerste  
Kamer der Staten-Generaal 
Binnenhof 22 
2513 AA Den Haag 
 
 
Bij beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermelden. 

 

 

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Verhoeven (D66) 
inzake delen inloggegevens vergadering EU defensieministers (ingezonden op 25 
november 2020 met kenmerk 2020Z22695) 
 
 
DE MINISTER VAN DEFENSIE 
 
 
 
Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten 
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Onze referentie 
BS2020024548 
 

 

2020Z22695 

Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de minister van Defensie over het delen 
van inloggegevens van een geheime vergadering van EU defensieministers 
 
1. Kunt u de metadata (EXIF inclusief datum en tijd van de opnames en 
van de laatste bestandswijzigingen) delen van de originele foto’s te zien 
in de tweet waarin zij deelneemt aan de (digitale) Raad met Europese 
defensieministers? 
 
2. Kunt u ook de metadata van de oorspronkelijk foto (waar de url met 
inlogcode zichtbaar was) die te zien was in de inmiddels verwijderde 
tweet delen? 
 

Beide foto’s zijn 20 november jl. bij mij thuis gemaakt, tijdens de ministeriële 
bestuursraad van het Europees Defensieagentschap (EDA SB), die voorafgaand 
aan de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) Defensie plaatsvond. 
 
De foto waarop het laptopscherm te zien is, heeft er toe geleid dat de journalist 
van RTL zich toegang kon verschaffen tot de RBZ Defensie. Dit was mogelijk 
doordat de EDA SB en RBZ Defensie via dezelfde VTC-verbinding plaatsvonden. 
Deze foto is, zoals ik ook in het vragenuurtje van 24 november jl. aangaf, door 
mijzelf gemaakt, om 09:23 uur.   
 
De andere foto, de foto waarop ik zelf ben te zien, is door mijn echtgenoot 
gemaakt om 09:37 uur.   
 
 


