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Rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie 

Aanleiding 

Op dinsdag 20 december is de Kamerbrief Rijksbrede strategie effectieve aanpak 

van desinformatie besproken in de RBJ. Besloten werd om de brief als hamerstuk 

te agenderen in de MR van 23 december. Bij akkoord in de MR kan de brief aan 

de Eerste en Tweede Kamer worden verzonden. 

Geadviseerd besluit 

Akkoord geven om, bij akkoord van de MR, de Kamerbrief Rijksbrede strategie 

effectieve aanpak van desinformatie te verzenden aan de Eerste en Tweede 

Kamer, mede namens MJenV en SOCW. 

Kern 

• In de Kamerbrief staat het effect van desinformatie op het open publieke 

debat centraal. De verspreiding van desinformatie uit binnen en 

buitenland kan het publieke debat verstoren, leiden tot onrust en 

onzekerheid en zelfs een ontwrichtend effect hebben op onze samenleving 

als geheel en op het leven van individuele mensen daarin.  

• Een effectieve aanpak van mis- en desinformatie vraagt om een 

Rijksbrede strategie waarin de waarden en grondrechten van onze 

rechtsstaat, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers, 

voorop staan.  

• Daarin blijft het uitgangspunt dat het bestempelen van desinformatie als 

zodanig en factchecken primair geen taak is van overheden. Wanneer de 

nationale veiligheid, volksgezondheid, maatschappelijke en/of 

economische stabiliteit in het geding is, kan de overheid wel optreden en 

desinformatie tegenspreken. 

• Met de strategie wordt verdere invulling gegeven aan de aangekondigde 

acties in de hoofdlijnenbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) en de Werkagenda Waardengedreven 

Digitaliseren van de staatssecretaris voor Digitalisering en 

Koninkrijksrelaties. 

• In de kamerbrief wordt de noodzaak voor het hernieuwen van de 

Rijksbrede aanpak van desinformatie toegelicht aan de hand van een 

analyse van het vraagstuk. Daarna worden de nieuwe Rijksbrede 

strategie, en de rollen van de verschillende departementen daarin, 

uiteengezet. 
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Toelichting 

• De verzendversie van de Kamerbrief wijkt inhoudelijk niet af van de RBJ-

versie. Wel is nog een laatste check gedaan op spelling en voetnoten. 

• De Kamerbrief is interdepartementaal afgestemd met JenV, OCW, 

Defensie, EZK, VWS en BZ en is via de CBJ en RBJ aan de MR verzonden. 

• Met het verzenden van de brief worden verschillende toezeggingen 

afgedaan. 

o Toezegging (205042) SBZK zegt komt binnen een aantal weken 

met een brief aan de Tweede Kamer over het tegengaan van de 

verspreiding van desinformatie. 

o Toezegging (204739) MBZK zegt een brief toe aan de Eerste 

Kamer over de aanpak van desinformatie 

Politieke context 

Het vervolg van de aanpak van desinformatie wordt benoemd in het 

coalitieakkoord. Naast de coalitiepartijen is er ook bij andere partijen in het 

parlement aandacht voor desinformatie. In de context van een debat over 

Oekraïne vroeg de PvdA bijvoorbeeld naar acties die op het gebied van 

desinformatie ondernomen worden. Onder andere de fracties van PVV, FvD en de 

Groep van Haga hebben eerder vragen gesteld over desinformatie, waarbij er veel 

aandacht is voor vrijheid van meningsuiting.  

Financiële/juridische overwegingen 

De in de conceptbrief genoemde maatregelen moeten worden uitgevoerd binnen 

de huidige bestedingsruimte van betrokken ministeries.  

Communicatie 

Op de website van de rijksoverheid zal een nieuwsbericht over de Kamerbrief 

worden gepubliceerd. Daarnaast wordt een pagina over desinformatie ingericht op 

digitaleoverheid.nl. Na het reces zal meer aandacht aan de Kamerbrief en 

desinformatie worden besteed op de sociale mediakanalen van BZK. Tot slot 

wordt de brief vertaald in het Engels voor internationale verspreiding. 

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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