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Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers en eerlijke verkiezingen zijn een groot goed die
beschermd moeten worden. De vreselijke terreurdaad tegen een Franse leraar vorige
week laten dat weer eens zien.

We moeten Nederland weerbaar maken tegen hacken van politici, misbruik van social media
en (buitenlandse) digitale inmenging. Dat moet nu immers de verkiezingen op 17 maart 2021
eraan komen.

Ik heb steeds ingezet op het bestrijden van vormen van digitale inmenging door samen te
werken in Europa maar vooral ook met kennisopbouw, slagkracht in Nederland zelf.

#1 Social media | Na Lubach zijn de eerste social media kanalen op zwart gegaan. We
mogen niet afhankelijk worden van BigTech. Er zijn concrete en goede voorstellen om
algoritmen te fixen en de vrijheid van meningsuiting online te beschermen! Mijn voorstel
voor MENSELIJKE GRIP OP ALGORITMEN* lag 1.5 jaar bij het kabinet en het is goed dat het
kabinet in reactie daarop 10 dagen terug heeft aangekondigd een onderzoek naar
algoritmen en toezicht op algoritmen te gaan doen en een brede publieke agenda over
algoritmen te gaan opstellen.

#2 Social media en verkiezingen | De Wet politieke partijen zal pas na de volgende
verkiezingen door de Kamer gaan. Onze voorstellen voor transparantie over politieke
advertenties online die gisteren zijn aangenomen zullen wel voor de verkiezingen uitgevoerd
moeten worden. Ik wil de minister daarom vragen hoe ze dat handen en voeten gaat geven
in de beperkte tijd tot de verkiezingen.

#3 “Desinformatie” | Over leugens/desinformatie op internet is al lang veel te doen en leidt
vaak tot verwarring . De discussies over “nepnieuws” is ook overgeslagen naar de gewone
wereld omdat boekwinkels tijdschriften met onzin erin verkopen. Zolang deze niet oproepen

tot geweld of anderszins de wet overtreden en het blijft bij onzin, vallen die toch onder de
vrijheid van ondernemen en de vrijheid van meningsuiting. Is de minister dat met mij eens?
Het is natuurlijk wel opletten geblazen in deze tijd van grote onzekerheid. Daarom moeten
we wel zeker stellen dat er geen sprake is van buitenlandse beïnvloeding of financiers. Wil
de minister daar de kamer over te informeren?

#4 Algoritmen | Het kabinet heeft gelukkig vorige week het Duitse model om social media te
reguleren afgewezen. Dat is goed want het mag niet uitlopen op een BigTech censuur. Zelfs
Lubach was teleurgesteld dat direct na zijn uitzending social media-kanalen op zwart gingen:
“dat was niet de bedoeling” zag ik op zijn twitter account. Wijze les denk ik ook voor ons als
politici. We moeten die algoritmen fixen maar slim. Ik wil de minister dus vragen om de
taskforce Algoritmen nog voor de formatie begint te laten rapporteren over de VVD
voorstellen om algoritmen transparanter te maken en de vrijheid van meningsuiting online
te beschermen.

#5 Hack & Leack | Er zijn inmiddels flink wat voorbeelden in het buitenland waar politici
gehackt werden en de gestolen informatie strategisch verspreid via internet op cruciale
momenten in politieke campagnes. In juli werden twitter accounts van Wilders gehackt
nadat hij eerder geblokkeerd werd. Heeft de minister alles in werking gezet om de
cyberveiligheid van de komende verkiezingen te garanderen?

#6 Europa | Ik vraag de minister tot slot scherp te zijn op het Europees Actieplan
Democratie. Daar kunnen voorstellen uit voort komen die indruisen tegen onze vrijheid van
meningsuiting of de manier waarop onze democratie georganiseerd is.

* https://janmiddendorp.nl/wp-content/uploads/2019/05/35212-2-Initiatiefnota-van-hetVVD-lid-Middendorp-Menselijke-grip-op-algoritmen-PDF.pdf
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