Bijdrage: Jan Middendorp, Tweede Kamerlid VVD
Debat: Kiesrecht / Desinformatie en Digitale inmenging
Datum: Woensdag 19 februari 2019, Tweede Kamer, ’s-Gravenhage
Bewindspersonen: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren

Vrijheid van meningsuiting, vrije pers en eerlijke verkiezingen zijn een groot goed. Want ja, we
moeten samenwerken in Europa maar als soeverein land moeten we zelf integriteit van onze
verkiezingen veilig stellen, daarbij heeft de overheid een rol.

1 De Europese Commissie heeft een sanctiesysteem tegen staatshackers bij verkiezingen sinds mei.
Hebben we daar in Nederland ook een systeem voor? Hoe is de verdeling van verantwoordelijkheden
tussen de lidstaten en de Unie op dit terrein? Zijn we nu op dit moment afhankelijk van EU voor het
waarborgen van onze electorale processen? Hoe verloopt het onderzoek naar de gebeurtenissen
online bij de provinciale staten / Europese verkiezingen? De minister heeft in vorig AO aangeven dat
zij niet alleen wetenschappelijke research gaat gebruiken maar ook data van bijvoorbeeld de
diensten ?

2 Goed dat de minister uitslagen in opendata-formaat mogelijk gaat maken. Wil de minister kijken of
er andere gebieden zijn waar technologie ten goede in het stemproces kan worden ingezet? De VVD
heeft in ieder geval al een idee: om stembureaus makkelijker vindbaar / toegankelijk te maken maakt
Open State Foundation online databases met daarin stembureaus. Mooi initiatief. Dit soort
initiatieven zijn geholpen door transparantie. Kan de minister onderzoeken of ze de verplichting voor
gemeente om locaties stembureaus bekend te maken kan vervroegen zodat er meer tijd is om met
die informatie mooie digitale toepassingen te maken ? Ik denk ook direct aan de VerkiezingsApp in
Libanon waar ik bij het vorige AO over sprak.

3 Ik heb schriftelijke vragen gesteld met collega van Gent over de Twitter blok van Geert Wilders.
Mag Twitter beslissen welke collega van ons geblokt wordt? Zo ja, hoe vaak gebeurd dat eigenlijk?
Volgens de VVD moeten we ons gewoon aan de huidige wetten houden. En kan de rechter bij
onduidelijkheid uitkomst brengen. Wie is de scheidsrechter over vrijheid van meningsuiting online ?
Wat de VVD betreft is dat niet de overheid maar ook niet de aandeelhouder van een techbedrijf. Dus
hoe verhoudt zich dat allemaal tot vrijheid van meningsuiting, en wil zij daar mee omgaan ?

4 We moeten kritisch zijn op de grote techbedrijven want die hebben zomaar enorme macht
gekregen. Facebook topman Zuckerberg heeft in een opiniestuk in maart gezegd dat zij wachten op
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heldere goede regels en dat ze beleidsmakers informatie willen geven. Zij heeft aangeboden
beleidsmakers te informeren. Hoe kijkt de minister tegen dat aanbod aan ?
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NB: de spreektekst kan afwijken van de gesproken tekst tijdens het debat
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