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Van dgOBDR 

 

TER AKKOORD  
 

Nota actief openbaar 
Ja 
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Beantwoording Kamervragen lid Van Haga (Groep Van 
Haga) over de inmenging van de Rijksoverheid in het 
publieke debat coronacrisis en censureren kritische 
burgers 

Aanleiding 
Op 30 december 2022 heeft het lid Van Haga (Groep Van Haga) Kamervragen 
gesteld aan de ministers van VWS, Defensie en BZK over de inmenging van de 
Rijksoverheid in het publieke debat over de coronacrisis en het censureren van 
kritische burgers. 

Geadviseerd besluit 
Akkoord geven op de verzending van de beantwoording van de Kamervragen door 
de ministers van BZK en VWS, mede namens de ministers van JenV en Defensie. 

Kern 
 

• De vragen gaan met name over de “desinformatie-organisatie”. Vanwege 
de coördinerende verantwoordelijkheid van MBZK op beleid tegen 
desinformatie heeft BZK de coördinatie van de beantwoording opgepakt. 

• Over veel vragen is de Kamer al eerder geïnformeerd. De antwoorden 
bevatten daarom veel verwijzingen naar eerdere Kamerbrieven en 
Kamervragen. 

• De set bevat o.a. vragen over onwettelijk handelen van de overheid en 
verantwoordelijk houden van verantwoordelijken. Hier wordt afstand van 
genomen in de beantwoording. 

• In het antwoord op vraag 2 wordt benadrukt dat deze Kamervragen zijn 
gesteld op basis van een artikel dat een vertekend beeld geeft van de 
werkelijkheid. Het betreffende bericht lijkt mede geconstrueerd te zijn op 
basis van informatie uit verschillende Wob-verzoeken, die in een 
verschillende context zijn samengesteld door verschillende 
departementen. Uit deze opbrengst wordt vervolgens selectief geciteerd, 
de berichten worden niet in de volledige context geplaatst, meningen en 
aannames worden als feiten gepresenteerd en vervolgens worden 
conclusies getrokken. 

• Dezelfde passage is recentelijk gebruikt door de ministers van JenV, VWS 
en Defensie in Antwoorden Kamervragen over WOB-documenten met 
betrekking tot de invloed van de NCTV op het coronabeleid. Deze vragen 
van het lid Van Haga waren gesteld n.a.v. een artikel op dezelfde website. 
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Onze referentie 
2023-0000072923 
 

Datum 
2 februari 2023 

Proces 
• Op 16 januari is er namens MBZK een uitstelbericht verstuurd aan de 

Kamer. 
• Vanuit BZK hebben DenB, CZW en de AIVD meegeschreven. 
• Interdepartementaal zijn de vragen afgestemd met VWS, JenV, Defensie,  

en OCW. 
 

Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Aanbiedingsbrief en 
beantwoorde Kamervragen 
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