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Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de nadere vragen gesteld door de leden 
van de FVD- fractie d.d. 1 april 2020, over de Europese Commissiemededeling 
inzake de bestrijding van online-desinformatie. 
  
  
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
drs. K.H. Ollongren 
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De leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, Economische Zaken 
en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Binnenlandse Zaken en de 
Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning hebben op 11 
februari 2020 mijn brief besproken d.d. 9 december 2019 waarin ik antwoord op 
vragen over de Europese benadering voor de bestrijding van 
online-desinformatie1. De leden van de FVD-fractie hebben naar aanleiding van 
mijn antwoord de volgende nadere vragen.  
 
De leden constateren dat de interpretatie “naar behoren geïnformeerd te worden” 
die de minister van BZK in haar brief aangeeft, lijkt te zijn dat staten een garantie 
moeten geven over de betrouwbaarheid van de informatie die op de markt (en op 
het internet) te vinden is. Dat is echter een taak die geen enkele staat naar 
behoren kan vervullen en bovendien een ambitie die de democratische, op 
vrijheid van expressie gebaseerde, staat zou veranderen in een totalitaire staat 
die alle informatie zou moeten controleren. De FVD-fractieleden vragen dan ook 
hoe zich dit verhoudt tot de expliciete tekst van artikel 10, eerste lid, van het 
EVRM, die luidt: “Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht 
omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of 
denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig 
openbaar gezag en ongeacht grenzen.”2 
 
De leden van de FVD-fractie constateren voorts dat indien het door de Europese 
Commissie genoemde “recht van burgers op feitelijke, objectieve en betrouwbare 
informatie” slechts is gegrondvest op de in de brief van de minister van BZK 
genoemde zinsnede in een vonnis van het EHRM3, deze opvatting van de 
Europese Commissie de fractieleden van FVD zorgen baart. De FVD-fractieleden 
hebben daarom ook de volgende vragen: Deelt u de zorg van de FVD- 
fractieleden? Bent u met de FVD-fractieleden van mening dat de Europese 
Commissie niet op basis van de genoemde interpretatie van ‘rechten’ ten taak 
heeft nepnieuws tegen te gaan? Bent u bereid om via de geëigende kanalen de 
Europese Commissie erop te wijzen dat haar interpretaties en gedachtelijn onjuist 
zijn? Bent u bereid om de Europese Commissie te vragen uitdrukkelijk te 
bevestigen dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, maar dat het 
“recht van EU-burgers op feitelijke, objectieve en betrouwbare informatie” niet 
bestaat en ook onwenselijke consequenties zou hebben wanneer dit langs 
rechterlijke weg wordt gecreëerd? Deelt u de mening van de fractieleden van FVD 
dat dit recht ook onmogelijk kan worden gegarandeerd zonder vérgaand ingrijpen 
in de vrijheid van meningsuiting? Deelt u de mening van de fractieleden van FVD 
dat in een democratie, gebaseerd op algemeen kiesrecht, nationale overheden én 
de Europese Commissie het uitgangspunt moeten hanteren dat burgers zelf heel 
goed in staat zijn om de waarde en juistheid van informatie te beoordelen? 
 
 
 
 
 

 
1 Kamerstukken I 2019/20, 34 970, H.   
2 Cursivering is toegevoegd door fractieleden van FVD.   
3 EHRM 26 april 1979, ECLI:NL:XX:1979:AC6568, NJ 1980, 146 (Sunday Times/Verenigd 
Koninkrijk).   
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Ik dank de leden van de FVD- fractie voor hun inbreng.  
 
De leden van de FVD-fractie vragen aan mij hoe de interpretatie van “naar 
behoren geïnformeerd te worden” zich verhoudt tot de expliciete tekst van artikel 
10, eerste lid, van het EVRM, die luidt: “Een ieder heeft recht op vrijheid van 
meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid 
om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging 
van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. 
 
Zoals ook aangegeven in het recent gepubliceerde rapport van het Instituut voor 
Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam naar het huidige 
juridisch kader voor de verspreiding van desinformatie houdt het recht op vrijheid 
van meningsuiting zowel in dat de staat bepaalde beperkingen niet mag opleggen, 
als dat de staat positieve verplichtingen heeft om burgers in staat te stellen hun 
vrijheid van meningsuiting te kunnen uitoefenen4. Het IViR noemt in deze context 
transparantieverplichtingen voor politieke advertenties. Transparantie kan immers 
helpen om potentiële verstoring van het publieke democratische debat inzichtelijk 
te maken, evenals de financiering van betaalde politieke content. Deze inhoudelijk 
neutrale maatregelen krijgen van het IViR de voorkeur uit het oogpunt van 
subsidiariteit en proportionaliteit in verband met de vrijheid van meningsuiting. 
Het kabinet stelt bij de aanpak van desinformatie de waarborging van de vrijheid 
van meningsuiting uit artikel 10 EVRM en artikel 7 Grondwet centraal. In haar 
aanpak focust het kabinet daarom op transparantie over de herkomst en 
verspreiding van informatie. De democratische samenleving en het 
maatschappelijk debat functioneren niet zonder een goed geïnformeerd publiek. 
Dit betekent dus echter in geen geval dat het kabinet inzet op het verwijderen 
van informatie of het vanuit overheidswege beoordelen van informatie. De 
overheid kan in het geval dat desinformatie ervoor zorgt dat de nationale 
veiligheid, politieke, maatschappelijke en/of economische stabiliteit in het geding 
is, deze desinformatie wel actief tegenspreken. Dit is ook een uitgangspunt voor 
Nederland in alle contacten in Europees verband. Burgers moeten daarbij ook 
toegang hebben tot officiële overheidsinformatie. Het belang van toegang tot 
tijdige en betrouwbare informatievoorziening is nu tijdens de COVID-19 crisis 
zichtbaar. In deze wereld waar informatie zich razendsnel verspreidt, is het tijdig 
controleren op feitelijke (on)juistheid lastig. Burgers blijven hierbij zelf 
verantwoordelijk voor het op waarde schatten van informatie. De Rijksoverheid 
helpt burgers daar bij door betrouwbare informatie te verstrekken over het virus 
via officiële kanalen. Ik verwijs dan ook naar de websites van de Rijksoverheid en 
het RIVM hiervoor. Deze positieve inspanning om het publiek naar behoren te 
informeren intervenieert dus niet in de vrijheid van meningsuiting. 
 
De leden van de FVD-fractie hebben vragen over de «interpretatie van rechten»  
van de Europese Commissie. Zij vragen of ik de mening deel dat de Europese 

 
4 Van Hoboken, et al. (2019). De verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de 
regulering van politieke advertenties. Instituut voor Informatierecht (IViR), Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam. Bijlage bij Kamerstukken 2019/2020, 
30821, nr.112 
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heeft nepnieuws tegen te gaan.  Daarnaast vragen de leden aan te geven of ik 
bereid ben om via de geëigende kanalen de Europese Commissie erop te wijzen 
dat haar interpretaties en gedachtelijn onjuist zijn. Zij vragen of ik bereid ben de 
Europese Commissie te vragen uitdrukkelijk te bevestigen dat de vrijheid van 
meningsuiting een groot goed is, maar dat het “recht van EU-burgers op feitelijke, 
objectieve en betrouwbare informatie” niet bestaat en ook onwenselijke 
consequenties zou hebben wanneer dit langs rechterlijke weg wordt gecreëerd? 
Ook vragen de leden of ik de mening deel dat dit recht ook onmogelijk kan 
worden gegarandeerd zonder vérgaand ingrijpen in de vrijheid van 
meningsuiting?  
 
Het kabinet is van mening, zoals ook gesteld in de eerdere beantwoording, dat 
het door de Europese Commissie genoemde «recht van EU-burgers op feitelijke, 
objectieve en betrouwbare informatie» ziet op informatie over of transparantie 
over de herkomst en verspreiding van informatie.  
Ik ben van mening dat het juridisch verbieden van bepaalde informatie, alleen op 
grond van het feit dat de informatie onjuist of misleidend is, zonder aanvullende 
eisen, zoals het schaden van iemands reputatie of de rechten van een ander, 
moeilijk te rijmen valt met het recht op vrijheid van meningsuiting. Een algemeen 
verbod op de verspreiding van desinformatie of niet-objectieve informatie is niet 
verenigbaar met de internationale normen voor beperkingen van de vrijheid van 
meningsuiting. Dit wordt ook bevestigd door de juristen van het IViR in het eerder 
genoemde rapport. Een dergelijk recht voor de overheid of de EU-instellingen om 
desinformatie te verwijderen louter gebaseerd op het feit dat de informatie onjuist 
of misleidend is bestaat momenteel dus niet en dergelijke voorstellen zullen een 
rechterlijke toetsing naar verwachting niet doorstaan. Ik zal dit rapport en haar 
conclusies ook delen met de Europese Commissie.  
Daarbij heeft Nederland in het kader van de huidige corona crisis samen met een 
aantal andere EU-lidstaten een publieke verklaring uitgegeven waarin het belang 
van de inachtneming van deze fundamentele waarden bij het bestrijden van de 
coronacrisis wordt onderstreept. Het kabinet is van mening dat inbreuken op 
grondrechten ter bestrijding van COVID-19 en de mis- en desinformatie die 
hiermee gepaard gaat altijd proportioneel, subsidiair, tijdelijk en niet 
discriminerend moeten zijn en met respect voor fundamentele waarden: 
democratie, rechtstaat en mensenrechten. Ook de Europese Commissie heeft 
aangegeven noodwetgeving op deze punten in alle lidstaten te zullen monitoren 
en wijst daarbij op de verantwoordelijkheid van alle lidstaten de democratische en 
mensenrechtennormenbeginselen beginselen van de rechtsstaat, democratie en 
grondrechten van de EU te waarborgen.   
 
Daarnaast benadrukt de Europese Commissie in haar Actieplan tegen 
desinformatie de vrijheid van meningsuiting als kernwaarde5. Dat onderstreept 
Nederland ook in Europees verband. Daarnaast onderkent de Commissie net als 
de Nederlandse overheid ook dat het adresseren van desinformatie een 
gezamenlijke inspanning vraagt van alle betrokken actoren, zoals 
internetdiensten, maatschappelijke organisaties, media en politieke partijen. 
Zoals aangegeven in het BNC-fiche over dit Actieplan van de Europese Commissie 

 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52018JC0036  
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van de bewustwording en maatschappelijke veerkracht.6 Hierbij horen onder 
andere maatregelen van de Commissie ter ondersteuning van het werk van 
onafhankelijke media en kwaliteitsjournalistiek, waarmee de Commissie ook 
bijdraagt aan de positieve verplichting de vrijheid van meningsuiting te 
waarborgen door het waarborgen van een pluralistische democratisch debat. 
 
Tot slot, vragen zij of ik de mening deel dat in een democratie, gebaseerd op 
algemeen kiesrecht, nationale overheden én de Europese Commissie het 
uitgangspunt moeten hanteren dat burgers zelf heel goed in staat zijn om de 
waarde en juistheid van informatie te beoordelen? 
 
Zoals aangegeven in de beleidsinzet bescherming democratie tegen desinformatie 
is het uitgangspunt van het kabinet dat burgers zelf informatie op waarde 
schatten7. De overheid kan hen middelen aanreiken waarmee zij dit kunnen 
(blijven) doen. Het kabinet stimuleert daarom mediawijsheid en ondersteunt 
initiatieven in het maatschappelijk middenveld. Ook de Europese Commissie zet in 
op het stimuleren van mediawijsheid van burgers, o.a. door de organisatie van de 
Europese week van de mediawijsheid, zoals benoemd in het eerder genoemde 
actieplan. 

 
6 Kamerstukken II 2018/2019, 22112, nr. 2760 
7 Kamerstukken II 2019/2020, 30821, nr.91 


