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Nota uitstelbrief TikTok 

Aanleiding 

In het Commissiedebat van 15 februari jl. heeft u toegezegd nader onderzoek te 

doen naar het gebruik van TikTok door ambtenaren bij de overheid, en dit te 

verwerken in de antwoorden op eerder gestelde Kamervragen door D66 van 2 

februari. Voor de eerste drieweken termijn die afloopt op 23 februari, is deze 

verwerking niet meer haalbaar. Daarom wordt nu een uitstelbrief voor de 

Kamervragen voorgesteld. 

Geadviseerd besluit 

1) Akkoord met verzending uitstelbrief zoals bijgevoegd 

2) Kennisnemen van update over het proces. 

Kern 

• De brief informeert de Kamer dat naar aanleiding van het debat van 15 

februari jl. de Kamervragen van Dekker-Abdulaziz (D66) niet in de eerste 

termijn van drie weken, die afloopt op 23 februari, zullen worden beantwoord. 

Uitstel is noodzakelijk, omdat de benodigde informatie nog wordt gegenereerd 

door CIO Rijk samen met andere overheidsorganisaties. Uitstel van de 

beantwoording met drie weken is daarmee noodzakelijk.  

• Op basis daarvan zal in afstemming met de CI(S)O’s en verantwoordelijke 

beleidsdepartementen een positie over gebruik TikTok door Rijksambtenaren 

worden ingenomen. 

• De Kamer zal over het traject worden geïnformeerd in de beantwoording op 

de Kamervragen voor de zes wekentermijn van 16 maart. 

Toelichting 

In het debat op 15 februari is door de Commissie Digitale Zaken gevraagd naar 

een standpunt over gebruik TikTok door (Rijks)ambtenaren. U heeft toen gewezen 

op de eerder gestelde vragen door Dekker-Abdulaziz (D66), en aangegeven in de 

beantwoording daarop nader in te gaan. De beantwoording kan hierdoor niet voor 

de eerste deadline van 23 februari worden verzonden. Via de uitstelbrief 

informeert u de Kamer dat u beantwoording daarom uitstelt tot 16 maart. 

 

Zie nadere toelichting onder ‘Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden.’ 
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Politieke context 

De toezegging volgt uit het debat op 15 februari over inzet en data-ethiek binnen 

de rijksoverheid. 

Financiële/juridische overwegingen 

De uitstelbrief heeft geen financiële of juridische consequenties. 

Uitvoering 

De uitstelbrief heeft geen effect op uitvoering. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

Uitzonderingsgrond WOO: informatie die de staatsveiligheid kan schaden. 

 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 
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