
Geachte mevrouw Ollongren,

Bits of Freedom begrijpt dat u gemeenten verzoekt om, als zij kiezers willen informeren over 

de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, gebruik te maken van de informatie 

van de Referendumcommissie.1 U geeft aan dat het niet de bedoeling is dat gemeenten zelf 

informatie over de wet (laten) opstellen en aan kiezers ter beschikking stellen. Dat vinden we

een bijzonder verstandig advies.

We nemen aan dat u de gemeenten dit vraagt omdat u het belang van neutrale, volledige en 

juiste informatie vanuit de overheid over het referendum van groot belang acht. Het is 

immers complexe materie en een gebalanceerde beschrijving maken is lastig. We 

ondersteunen uw oproep aan de gemeenten dan ook van harte. De informatie van de 

Referendumcommissie is neutraal, volledig en juist.2

Daarom verzoeken we u om de teksten ook over te nemen op de websites van álle overheids-

instanties en dan met name die van de Rijksoverheid, de AIVD en de MIVD.3 Gegeven de korte 

aanlooptijd naar het referendum, verzoeken we u om deze wijziging binnen één week na 

ontvangst van deze brief door te voeren. We kunnen het ons niet voorstellen dat u, gegeven 

het belang van neutraal, volledig en juist overheidscommunicatie bezwaar zult hebben. 

Mocht u ons verzoek toch weigeren, dan verzoeken we u om een deugdelijke motivering voor 

deze beslissing te geven. Vanzelfsprekend zijn we graag bereid om ons verzoek nader toe te 

lichten, mocht daartoe behoefte bestaan.

Met vriendelijke groet,

Rejo Zenger, namens stichting Bits of Freedom

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/01/24/nieuwsbrief-8-gemeenteraadsverkiezingen-en-
referendum-21-maart-2018

2 https://www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017 (zoals geraadpleegd d.d. 29 januari 2018)

3 Een kopie van deze brief is verzonden aan de Minister van Defensie.
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