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Betaalde promotie van niet-aanvaard beleid: go or
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Kopie aan

Verzoek
Aan de VoRa wordt het volgende gevraagd: een voorlopig standpunt over
betaalde promotie van niet-aanvaard beleid, specifiek op het platform
Face book.

Meer dan de helft van de mensen gebruikt social media zoals Facebook en Twitter
als nieuwsbron, zo blijkt uit recente onderzoeken. Voor jongeren tot 25 jaar zijn
social media zelfs de belangrijkste bron van nieuws. Voor overheidsorganisaties is
het dus van groot belang om online zichtbaar te zijn via directe, eigen kanalen.
We zien echter dat het steeds lastiger wordt om als kanaal van de Rijksoverheid
overeind te blijven in de continue strijd om aandacht in het social
medialandschap. Dat geldt met name voor Facebook, waar deze notitie zich op
toespitst.
Betaalde promotie belangrijker
Een belangrijke reden waardoor het lastiger wordt om gehoord en gezien te
worden op social media en Facebook in het bijzonder, is het toenemende belang
van betaalde promotie. Andere actoren die zich in hetzelfde speelveld bevinden,
zoals Kamerleden, politieke partijen en ngo’s, maken op brede schaal gebruik van
de mogelijkheden om te adverteren op de online platforms.
Politieke partijen promoten hun pagina’s bij verschillende doelgroepen, en gaan
nu vaak zo ver om zich te richten op mensen met bepaalde voorkeuren of
interesses die passen bij het gedachtegoed van die partij. Een bekend voorbeeld Is
Klaas Dijkhoff, die zich met behulp van bepaalde promotie richtte op
Facebookgebruikers die geïnteresseerd waren in Geert Wilders.
In verkiezingstijd is het inzetten van betaalde promotie op social media voor
politieke partijen een belangrijke prioriteit in de besteding van het
campagnebudget. Volgens onderzoek van onder meer RTL Nieuws naar de
campagne rond de laatste gemeenteraadsverkiezingen reserveren partijen
ongeveer de helft van hun budget voor online promotie.
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Nieuwsbericht RTL Nieuws, 16-03-2018

Politici massaal op je tijdlijn: budget
onlinecampagnes fors verhoogd

1

Wie op Facebooic kijkt, kon nauwelijks moer om de reclames van politici heen.
Politieke partijen hebben hun budget voor onlinereclame flink verhoogd, blijkt
uiteen rondgang von RTLNieuws.
--------

-

----

Het algoritme verandert...
Op Facebook wordt betaalde promotie bovendien nog bepalender door een recente
wijziging in het algoritme. Het algoritme maakt een selectie van alle berichten van
personen, organisaties en bedrijven die je volgt en bepaalt de volgorde waarin
deze te zien zijn in je tijd lijn. De tijdlijn is de lijst met berichten die je ziet als je
Facebook opent waar je doorheen kunt scrollen. Facebook heeft afgelopen jaar de
keuze gemaakt om via het algoritme hogere prioriteit te geven aan berichten van
individuele gebruikers (je persoonlijke Facebookvrienden) en minder aan pagina’s
van bedrijven, organisaties en politici.
Hoewel het niet expliciet benoemd wordt, lijkt Facebook toe te werken naar een
betaalmodel voor dit soort niet-privé pagina’s. Via betaalde promotie kunnen
beheerders van deze pagina’s er namelijk voor zorgen dat ze opgestuwd worden
In het algoritme, waardoor ze toch beter kunnen doordringen tot de tijdlijnen van
Individuele gebruikers.
...het bereik daalt
Het gevolg van deze wijziging in de praktijk is dat het bereik van de
Rijksoverheid-pagina’s daalt. Belangrijk om op te merken Is dat het bereik niet
gelijk is aan het aantal mensen dat een bepaalde pagina volgt. Want niet iedereen
die de pagina volgt, krijgt ook automatisch een bericht van die pagina te zien in
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de tijdlijn als ze Facebook openen. Dat is namelijk afhankelijk van de prioriteit die
het algoritme er aan geeft. En met de recente wijziging van het algoritme is juist
de positie van o.a. Rijksoverheidspagina’s in die pikorde gedaald.
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Voor bijvoorbeeld de pagina’s van de minister-president en het Koninklijk Huis
betekent het concreet dat, ondanks extra inspanningen, de berichten nog maar
gezien worden door gemiddeld een kwart van de volgers, een halvering ten
opzichte van een jaar terug. Het doorsnee bereik is daarmee een stuk lager dan
voorheen en ook de uitschieters die ontstaan als volgers het bericht delen of
liken zijn afgevlakt. Kortom, we zijn steeds minder zichtbaar voor de mensen
die onze pagina’s volgen, en daarmee verliezen we contact met een deel van een
doelgroep die we ook via andere kanalen moeilijk weten te bereiken.
—

—

Facebook blijft belangrijk medium
Dat is zorgelijk, want Facebook is een belangrijke pijler onder de online
communicatie van de Rijksoverheid. Bijna alle departementen hebben corporate
accounts en de meeste bewindspersonen maken gebruik van hun eigen,
persoonlijke kanaal. Facebook is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de dominante
factor in het social-medialandschap. Inmiddels maken 7,6 miljoen Nederlanders
dagelijks gebruik van Facebook, ten opzichte van Iets meer dan 1 miljoen
dagelijkse Twitteraars. Daarmee is Facebook nog ruim twee keer zo groot als
andere platforms, zoals Linkedln en Instagram.
Uit: Nationale Social Media Onderzoek 2018, Newcom Research & Consultancy
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De afgelopen maanden heeft het platform Facebook wel onder een vergrootglas
gelegen, met name door het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. In de
VoRa Is hierover gesproken en Is vastgesteld dat hoewel er niet lichtzinnig met
de aantijgingen tegen Facebook moet worden omgesprongen een rijksbrede ban
van dit kanaal momenteel niet proportioneel is.
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-

-

Minister Dekker heeft in een Kamerbrief van 25 mei jI. aangegeven met Facebook
en andere platforms in gesprek te gaan over hun verantwoordelijkheid, maar nog
geen aanleiding te zien verdere consequenties te trekken. “Facebook heeft een
groot bereik en is daarom voor overheidscommunicatie een belangrijk medium”,
aldus de minister. Kortom, Facebook blijft een kanaal waar we als Rijksoverheid
op In moeten blijven zetten.
Betaalde promotie: aanvaard versus niet-aanvaard beleid
De Rijksoverheid maakt momenteel al volop gebruik van betaalde promotie op
Facebook, maar het gaat daarbij uitsluitend om communicatie over beleid dat door
het parlement is aanvaard. Denk aan de massamediate campagnes die de
Rijksoverheid voert (BOB, NIX18, etc.). De Uitgangspunten
Overheidscommunicatie bieden hier alle ruimte toe. Zo wordt in uitgangspunt 10
beschreven:

‘Indien het gaat om door het parlement aanvaard beleid heeft men de vrijheid om
binnen de kaders van rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van
overheidsgelden het maximaal noodzakelijke aan communicatie in te zetten
De vraag die nu in de VoRa voorligt, is of de mogelijkheid gecreëerd moet worden
om onder voorwaarden ook betaalde promotie in te zetten voor niet-aanvaard
beleid. Concreet gaat het dan om o.a. berichten over een belangrijk besluit van de
ministerraad, de kabinetsplannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden of de
presentatie van een regeerakkoord. De Uitgangspunten Overheidscommunicatie
stellen aanvullende eisen aan communicatie over niet-aanvaard beleid:

•De communicatie moet feitelijk en zakelijk zijn, niet focussen op de
bewindspersoon, de fase van het beleidsproces moet worden aangegeven en de
communicatie moet propot-tioneel zijn, d. w.z. ze mag niet grootschaliger zijn, dan
die van andere partijen die zich betrokken voelen bij de besluitvorming over het
voorgestelde regeringsbeleid.’
Vooral het proportionaliteitspunt vraagt aandacht. In de regel leidt dit ertoe dat
departementen zeer terughoudend zijn met betaalde communicatie. Tegelijkertijd
kan het proportionaliteitscriterium ook omgekeerd gelden. Als politieke partijen en
andere spelers op sociale media vol op het orgel gaan, dreigt de Rijksoverheid
het onderspit te delven.
Prangend voorbeeld was de campagne rond het Wiv-referendum, waarbij politieke
partijen, belangenorganisaties en ngo’s op uitgebreide schaal hun boodschap via
betaalde promotie op social media verspreidden. Daardoor raakte het geluid van
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@minister-president en andere overheidskanalen op dit onderwerp
ondergesneeuwd.
Voorbeelden van de online campagne rond de Wiv (links: GroenLinks, rechts: Bits
of Freedom)

WORD JIJ
STRAKS
WAKKER IN

HET SLEEPNj

Jouw info
hoort niet in
een sleepnat

Stern2l

maart TEGENl
Bij het sloepwetrcf.reridum

4

BITS

OÇ
FRES DOM

eenbeterewet.nl

Duidelijke kaders vaststellen
Het is begrijpelijk dat voor de Rijksoverheid strikte kaders gelden, zeker wat
betreft niet-aanvaard beleid. Het gaat om belastinggeld én de Rijksoverheid moet
potentiële tegenstanders niet wegblazen simpelweg omdat de buidel groter is. De
Rijksoverheid zal In dit opzicht terecht onder een vergrootglas liggen. Maar feit is
dat het speelveld verandert en dat de meeste spelers zich aan de nieuwe
werkelijkheid hebben aangepast. Het Is gerechtvaardigd de vraag te stellen of de
Rijksoverheid gebruik moet (mogen) maken van de mogelijkheden dle de sociale
media bieden. Meerdere departementen overwegen de inzet van betaalde
promotie voor niet-aanvaard beleid al, bijvoorbeeld rond Prinsjesdag.
Om te voorkomen dat we op verschillende plekken binnen de Rijksoverheid het
wiel gaan uitvinden, departementen individueel gaan experimenteren of dat er
‘ongelukken’ gaan gebeuren met vormen van betaalde promotie die niet wenselijk
zijn, Is het goed om In VoRa-verband een duidelijk kader op te stellen waarbinnen
betaalde promotie op Facebook eventueel mag worden Ingezet. Dat kader kan
vallen binnen een spectrum van helemaal geen betaalde promotie op Facebook tot
aan het toestaan van betaalde promotie in de breedste zin van de mogelijkheden.
Hoe werkt betaalde promotie?
Om dat kader vast te stellen Is het van belang eerst te kijken naar welke
mogelijkheden er zijn. Betaalde promotie kan op Facebook op veel verschillende
manieren ingezet worden. Het eerste onderscheid dat gemaakt kan worden Is:
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een specifiek bericht promoten (dat bericht onder de aandacht brengen in de
tljdlijnen van gebruikers) or een pagina als geheel onder de aandacht te brengen
(met de mogelijkheid om die te gaan volgen).

Voorbeelden van hoe specifieke ge5ponsorde berichten eruit zouden kunnen zien
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gesponsorde berichten verschijnen bij willekeurige gebruikers In de tijdlijn dle de
pagina nog niet volgen) of gerichte promotie op een bepaalde doelgroep
(gebaseerd op leeftijd, geografische locatie, hobby’s, etc.). De vraag hierbij is dus
of je al dan niet een specifieke doelgroep wil bereiken. Overigens wordt altijd bij
een gesponsord bericht vermeld dat het gaat om betaalde promotie
(“gesponsord”) en is voor iedereen te achterhalen op welke kenmerken je
geselecteerd hebt (zie voorbeeld 2).
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Voorbeeld 2: Een gesponsord bericht van 066 (links) waarbij in het menu (rechts)
te zien is waarom de betreffende persoon dit bericht te zien kreeg. Overigens is
het ‘targeten’ op bijzondere persoonskenmerken zoals seksuele voorkeur voor de
Rijksoverheid vanzelfsprekend uit den boze.
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Daarnaast is het ook mogelijk om betaalde promotie te beperken tot alleen de
gebruikers die de betreffende pagina al volgen. Doel hiervan is om ervoor te
zorgen dat een groter deel van de mensen die de pagina al volgt ook
daadwerkelijk het bericht te zien krijgt in de tijdlijn. Voordeel is dat niemand een
bericht ‘opgedrongen’ krijgt van een kanaal waarin hij/zij niet geinteresseerd is.
Ze hebben immers in een eerder stadium aangegeven het kanaal te willen volgen.
Omgekeerd worden zo echter ook geen nieuwe mensen bereikt, waardoor deze
vorm van promotie minder geschikt is voor pagina’s die nog weinig volgers
hebben.
De bedragen die ingezet worden voor betaalde promotie hoeven niet per se heel
groot te zijn om effect te sorteren. Ter indicatie: met het kanaal van de ministerpresident (ruim 100.000 volgers) kan een bedrag van enkele honderden euro’s al
voldoende zijn om tienduizenden extra volgers te bereiken. De bedragen zijn
echter sterk afhankelijk van de grootte van het kanaal en de manier waarop de
betaalde promotie ingezet wordt. Maar globaal geldt: hoe meer geld ingezet
wordt, hoe meer mensen bereikt worden.

Op welke kanalen?
Als betaalde promotie ingezet wordt, dan moet er ook gekeken naar worden naar
de kanalen waar dat instrument voor gebruikt wordt. Binnen de Rijksoverheid Is er
immers een grote verscheidenheid aan Facebookpagina’s. Zo hebben vrijwel alle
departementen in ieder geval een corporate kanaal, waarop berichten geplaatst
worden namens het ministerie. Alleen het ministerie van Algemene Zaken is
hierop een uitzondering: er bestaat geen Algemene Zaken-kanaal, maar alleen
een Miriister-Presidentaccount dat gebonden is aan het ambt (dus in die zin ook
een semi-corporate account).
Andere bewindspersonen hebben wel volop persoonlijke accounts, waarop zij
berichten plaatsen als bewindspersoon en politicus. Een voorbeeld van een actief
account is ©HugodeJongeVWs, waarop hij berichten plaatst als minister van VWS
maar ook als partijpoliticus. De vraag is, kortom, op welke kanalen kan betaalde
promotie ingezet worden: alleen op corporate accounts of ook op persoonlijke
kanalen van bewindspersonen? (zie voorbeelden van typen accounts op volgende
pagina)
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V.l.nr.: voorbeelden van een corporate, semi-corporate en persoonlijk account

Ministerie van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
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presidentØ

1

Onze referentie
4022130

Hugo de Jonge
@hu9OdeiongeVWS

ministerpresIdent
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iminSZW

Op welke momenten en welk budget?
Als de keuze is gemaakt voor welke vormen van betaalde promotie ingezet
kunnen worden en op welke kanalen, dan is het vervolgens zaak te kijken naar de
precieze invulling. Zijn er logische momenten waarop betaalde promotie ingezet
kan worden? Moet het gaat om beeldbepalende, kabinetsbrede zaken, zoals rond
Prinsjesdag, besluiten van de ministerraad, etc.? En daarmee samenhangend, hoe
vaak kan betaalde promotie ingezet worden? En wat is het budget dat daarbij
past?
Kortom, het invullen van het kader vergt het beantwoorden van aantal vragen in
meerdere stappen:
De fundamentele vraag: mag de Rijksoverheid betaalde promotie voor
niet-aanvaard beleid inzetten?
2. Mag de Rijksoverheid betaalde promotie inzetten op Facebook bij niet
aanvaard beleid?
3. Zo ja, welke vorm van promotie?
a. Gericht op mensen die de kanalen nog niet volgen, en zo ja,
willekeurig of gedifferentieerd naar doelgroepen;
b. Promotie van een specifiek bericht of juist van het kanaal in het
algemeen;
c. Alleen gericht op mensen die het kanaal al volgen.
4. Op welk soort kanaal kan betaalde promotie ingezet worden?
1.
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Alle kanalen, van corporate accounts tot persoonlijke accounts
(dle ook door de bewindspersoon zelf beheerd worden);
b. Alleen corporate accounts;
c. Alleen corporate accounts en persoonlijke accounts dle ambtelijk
beheerd worden.
5. Op wat voor soort momenten kan betaalde promotie Ingezet worden en
wat is de frequentie waarin het Ingezet kan worden?
a. Allerlei momenten, ook van werkbezoeken, speeches, etc.
b. Alleen kablnetsbrede, beeldbepalende zaken, bijvoorbeeld rond
Prinsjesdag, besluiten ministerraad, etc.
6. Wat is een verantwoord budget dat Ingezet kan worden voor betaalde
promotie?
a.

Onze referentie
4022130

Voorkeursvariant
Door deze stappen te doorlopen ontstaat er een concreet kader voor het al dan
niet inzetten van betaalde promotie op Facebook. Gezien de huidige
ontwikkelingen en het belang van het platform Facebook In het communiceren
met moeilijk bereikbare doelgroepen, lijkt het gebruik van betaalde promotie
noodzakelijk, ook bij niet-aanvaard beleid.

De voorkeursvariant zou kunnen zijn om de betaalde promotie te richten op
mensen die het kanaal al volgen (zodat niemand ongevraagd berichten
opgedrongen krijgt), ingezet op corporate of semi-corporate accounts (zodat
persoonlijke profilering van bewindspersonen zoveel mogelijk voorkomen wordt),
op kabinetsbrede, beeldbepalende momenten (om wlldgroei te voorkomen), met
een beperkt budget. Overigens werkt deze variant beter voor kanalen dle al veel
volgers hebben (zoals @mlnlster-presldent) en minder voor kanalen dle juist op
zoek zijn naar meer volgers.
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Uitgangspuntencasus: Betaalde promotie
op de sociale media bij niet-aanvaard beleid

Kopie aan

Gevraagd
De VoRa wordt gevraagd een standpunt in te nemen:
1.

Inzake de inzet van betaalde promotie bij niet-aanvaard beleid op de
corporate én bewindspersonenka nalen;

2. Inzake de voorgestelde randvoorwaarden voor deze inzet;
3.

Inzake het benutten van de onderzoekscommunlty van DPC om onderzoek
uit te laten voeren naar hoe burgers tegenover betaalde promotie staan en
of ‘sponsored/gesponsored’ voldoende duidelijk maakt dat sprake is van
betaalde promotie;

4.

Over een evaluatie van de inzet van betaalde promotie bij aanvaard en
niet-aanvaard beleid op de sociale media in 2020

Inleiding
De Rijksoverheid zet voor zover bekend geen betaalde promotie in op de sociale
media bij niet-aanvaard beleid. Tegelijkertijd staan de ontwikkelingen in het sociale
medialandschap niet stil. Zo heeft Facebook in 2018 bijvoorbeeld belangrijke
wijzigingen aangebracht In het algoritme waardoor berichten van individuele
gebruikers (Facebook-vrienden) een prominentere plaats krijgen in de tijdlijn dan
berichten van bedrijven, maatschappelijke organisaties en politici. Hierdoor is het
organisch bereik op Facebook afgenomen. Mede daardoor zoeken steeds meer
maatschappelijke organisaties, politieke partijen en Kamerleden hun toevlucht tot
adverteren door middel van online microtargeting om hun doelgroepen te bereiken.
Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat berichten van de Rijksoverheid soms
ondergesneeuwd dreigen te raken in het ‘sociale mediageweld’.
—

—

In het licht van deze ontwikkelingen heeft de VaRa op 6 september 2018 gesproken
over de mogelijkheden om de inzet van betaalde promotie te verruimen en een
principebesluit genomen om betaalde promotie bij niet-aanvaard beleid onder nader
te bepalen voorwaarden toe te staan.
Reikwijdte van notitie
De VaRa heeft gevraagd om een nadere uitwerking van de criteria waaraan
betaalde promotie zou moeten voldoen. Het VoRa-secretariaat heeft de criteria
i.s.m. de Adviesgroep Online Communicatie (AOC) in deze notitie uitgewerkt. Het
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gaat hierbij uitsluitend om promotie van sociale media berichten, niét de promotie
van kanalen. Daarmee wordt immers al snel de schijn gewekt dat belastinggeld
wordt ingezet om het aantal volgers of vrienden te vergroten. Zo kreeg
burgemeester Krikke van Den Haag eind 2018 veel kritiek (‘schaamteloze
zelfpromotie’) te verduren toen zij betaalde berichten plaatste waarin Instagram
gebruikers werden aangespoord haar te volgen.’

4060162

paulinekrikke
Gesponsord

Ç2QV
paulinekrikko Benieuwd naar mijn werkzaamheden
als burgemeester van Den Haag? volg mij en... neef

Uitgangspunten Overheidscommunicatie vormen het kader
De Uitgangspunten Overheidscommunicatie gelden ook bij de inzet van betaalde
promotie onverkort, Vooral Uitgangspunt 3 (Overheidscommunicatie gaat over
beleid en organisatie), Uitgangspunt 5 (In relatie tot beleidsfase) en UItgangspunt
10 (Proportionaiiteit) moeten worden betrokken bij de definitieve standpuntbepaling
van de VoRa.
Uitgangspunt 10 (‘Proportionaliteit’)
In Uitgangspunt 10 (‘Proportionaiiteit’) vinden we zowel een
begrenzing van betaalde promotie bij niet-aanvaard beleid.

rechtvaardiging als een

‘www.ad.nlfden-haag/pvv-over-Instagram-advertertle-krIkke-schaamteloze-zelfpr0moUe»a529cC7a/
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Het Uitgangspunt ‘Proportionaliteit’ biedt de ruimte om binnen de kaders van
rechtmatigheid en doelmatigheid het maximaal noodzakelijke aan communicatie
in te zetten bij aanvaard beleid. Ook voor de inzet van betaalde promotie bij nietaanvaard beleid bestaat enige ruimte, zij het dat deze gebonden is aan een
belangrijke beperkende voorwaarde:
—

—

De communicatie moet in redelijke verhouding staan tot de mogelijkheden van andere
spelers in het maatschappelijk krachten veld en ‘overkili’ moet worden vermeden (...)
de Rijksoverheid moet niet zoveel middelen inzetten dat een wanverhouding ontstaat
ten opzichte van de (financiële) mogelijkheden van de andere partijen

De wijdverbreide inzet van betaalde promotie door maatschappelijke organisaties,
politici en politieke partijen kan dus worden gezien als rechtvaardiging om op min
of meer gelijke voet gebruik te maken van de mogelijkheden die betaalde promotie
biedt (‘omgekeerde proportionaliteit’). Een illustratie hiervan is de communicatie
rondom het referendum over de Wiv in 2018. Politieke partijen,
belangenorganisaties, politici en ngo’s gingen onder andere via betaalde promotie
op de sociale media — ‘vol op het orgel’ waardoor de boodschap van @minpres en
andere overheidskanalen ondergesneeuwd raakte.
—

WORD JIJ
STRAKS
WAKKER IN
HET_SLEEPN4%

Jouw 010
facet n.et ei
een iieepn.t
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Uitgangspunt 3 ‘Overheidscommunicatie gaat over beleid en organisatie’
Uitgangspunt 3 (‘Overheidscommunicatie gaat over beleid en organisatie’) schrijft
voor dat overheidscommunicatie niet wordt gericht op persoonlijke ‘imagobuilding’

Onze referentie
4060162

van bewindspersonen en andere overheidsfunctionarissen.

De communicatie van de Rijksoverheid Is altijd gericlu opde inhoud van het beleid,
en in dat verband tevens op het functioneren van de overheid als zodanig Besvinds
personen zullen zelf terughoudendheid betrachten wanneer sprake Is van het gebruik

van

,.,,,,. ..,

i

Zij treden nimmer op In betaalde niassainediale ainpagnes,

zoals teleisiespores.

Overheidscommunicaue dient over beleid en organsate te gaan en wordt niet gericht op
persoonlijke irriagehuilding’ van bewindspersoneri en andere overheidsfunccioriarissen.
nser ui eij ing. e
Heta r
toegestaan dat bwindspersonen flgureren in betaalde roassamediale campagnes.
voorichtingskanalen wordt op di p1nttewhoudendheid betracht.
oPve:en
-

Ook bij het eigen rnediagebrurk van de overheidsvootlichting riclusief het uitgeven
van eigen periodieken is het noodzakelijk, dat de gekozen vorm geen lading krijgt die
niet in overeenstemming is met de u tgangspunten van de overheidscomrnurricatie.
wat niet wegneemt dat de bewrndspersonen wel herkenbaar moeten zijn voor de eigen
organisatie
—

—

Kortom, Zolang de berichten niet zijn gericht op imagebuilding van de
bewlndspersonen lijkt er op het eerste gezicht geen belemmering te bestaan voor
betaalde promotie bij niet-aanvaard beleid. De omcirkelde passages kunnen echter
bij strikte interpretatie wel degelijk worden gezien als een beletsel voor de inzet
van betaalde promotie op de sociale media. Communicatie via de sociale
mediakanalen van de bewindspersonen kan immers worden gezien als een vorm
van massamediale communicatie. Als daarbij gebruik wordt gemaakt van betaalde
promotie zou dit dus gezien moeten worden als een vorm van betaa!de
massamediale communicatie, waarvoor een verbod geldt (‘Zij treden nimmer op in
betaalde massamediale campagnes’).
—

-

Figurerend in een massamediale campagne?
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De hamvraag is natuurlijk of deze passages (‘Zij treden nimmer op in betaalde
massamediale campagnes’ en ‘Op eigen voorlichtingskanalen wordt op dit punt
terughoudendheid betracht’) letterlijk moeten worden genomen of vooral in de tijd
moeten worden geplaatst waarin de Uitgangspunten op schrift werden gesteld.
Destijds hadden de passages immers vooral betrekking op een verbod op het
figureren van bewindslieden in betaalde massamediale televisiecampagnes omdat
zij bewindslieden wél over die mogelijkheid beschikten, maar politieke partijen en
politici niet of nauwelijks. In het geval van betaalde promotie op sociale media is
tegenwoordig veel meer sprake van een gelijk speelveld en kunnen deze passages
misschien minder letterlijk worden opgevat.

Onze referentie
4060162

Uitgangspunt S ‘In relatie tot de beleidsfase’
Het laatste en voor deze casus belangrijkste uitgangspunt dat bij de
standpuntbepaling moet worden betrokken is Uitgangspunt 5 (‘In relatie tot de
beleidsfase’).
-

>

-

Aan de door de overheid genancierde communicatie rond nog niet door het
parlement aanvaard beled worden stringente eisen gesteld. De communicatie moet
feitelijk en zakelijk zijn, niet focussen op de bewindspersoon, de fase van het
beleidsproces moet worden aangegeven en de communicatie moet proportioneet zijn,
d.w.z. ze mag niet grootschaliger zijn, dan die van andere partijen die zich betrokken
voelen bij de besluitvorming over het voorgestelde regeringsbeleid (flexibele respons).

In Uitgangspunt 5 worden alle eisen opgesomd die aan betaalde communicatie over
niet-aanvaard beleid worden gesteld:
-

-

-

-

de
de
de
de

communicatie moet niet focussen op de bewindspersoon (zie UP3);
communicatie moet feitelijk en zakelijk zijn;
communicatie moet proportioneel zijn (zie UP 10);
fase van het beleidsproces moet worden aangegeven
2

Hoewel de Uitgangspunten Overheidscommunicatie dus geen beletsel vormen voor
betaalde promotie bij niet-aanvaard beleid, geven ze niet op alle vragen antwoord.
Mag betaalde promotie bijvoorbeeld worden Ingezet op de persoonlijke kanalen van
bewindspersonen (zie bijlage 1)? Biedt omgekeerde proportionaliteit voldoende
houvast om te bepalen of betaalde promotie kan worden ingezet of moeten er
grenzen worden gesteld aan de bedragen die jaarlijks voor betaalde promotie
mogen worden uitgegeven? Welke berIchten lenen zich voor betaalde promotie en
welke niet?

De expliciete wijze waarop deze eis in de uitgangspunten Overheidscommunicatie is opgenomen strookt
niet goed met de gangbare praktijk op sociale media. Er is doorgaans weinig redactionele ruimte om de
status van de informatie or de fase van het beieiclsproces zo expliciet te omschrijven. Op de sociale media
volstaat het als uit de informatie blijkt wat de status van de informatie (voornemen, besiuit, staand
beieid) is.
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Randvoorwaarden voor betaalde promotie bij niet-aanvaard beleid
Bij de inzet van betaalde promotie moet per geval een afweging worden gemaakt of
de inzet is toegestaan. Daarbij gelden onderstaande randvoorwaarde, waarvan 2 en
3 deels voortvloeien uit de Uitgangspunten Overheidscommunicatie.
Vanzelfsprekend gelden ook de AVG-regelgeving en eerder gemaakt afspraken over
de aanwezigheid van de Rijksoverheid op de sociale media
.
3
1)FeItelljk en zakelijk: het beleid moet centraal staan
Voor betaalde promotie komen zakelijke en feitelijke berichten in aanmerking dle
gaan over het beleid of de kerntaken van het departement. Ook berichten waarin
burgers worden oproepen tot vormen van participatie of dialoog denk aan een
oproep tot deelname aan internetconsuitatie lenen zich in beginsel voor betaalde
promotie. Ludieke inhakers, feilcitatieberichten voor sporters e.d. daarentegen niet.
Tegelijkertijd mag duidelijk zijn dat niet altijd gemakkelijk een onderscheid is te
maken. Bij twijfel geldt terughoudendheid als uitgangspunt.
—

—

2)Geen promotie van kanalen, alleen promotie van berichten
Betaalde promotie kan op Facebook en andere sociale media op verschillende
manieren worden ingezet. In het begin van de notitie is al aangegeven dat
promotie van sociale media kanalen nooit is toegestaan. Met betrekking tot het
promoten van berichten kan daarnaast een onderscheid worden gemaakt tussen:
•

promotie van berichten zodat deze in de tijdlijn van de eigen
volgers/vrienden prominenter zichtbaar worden;

•

promotie van berichten zodat deze in de tijdlijn van willekeurige gebruikers
terechtkomen die het sociale medlakanaal van de bewindspersoon of
departementen niet volgen;

De eerste variant van betaalde promotie Is zonder twijfel het minst kwetsbaar. De
volgers en vrienden van het kanaal hebben in het verleden immers de keuze
gemaakt het kanaal te willen volgen, maar als gevolg van de wijziging in het
algoritme van Facebook zien zij de berichten nu minder snel in hun tijdlljn
verschijnen.
3)Promotle van berichten op bewindspersonenkanalen uitsluitend
toegestaan bij berichten dle uit hoofde van het ambt worden geplaatst
Binnen de Rijksoverheid bestaat een grote verscheidenheid aan sociale media
pagina’s. Zo hebben vrijwel alle departementen In ieder geval een corporate kanaal,
waarop berichten geplaatst worden namens het ministerie. De meeste
bewindspersonen (uitzonderingen: @minpres op Facebook, Twitter en Instagram,
@ministerBlok op Twitter en @WBI-loekstra op Twitter) maken vooral gebruik van
persoonlijke accounts, waarop zij berichten plaatsen als bewindspersoon, maar
soms ook als partijpoliticus. De vraag is op welke kanalen betaalde promotie mag

‘De Rijksoverheid op sociale media’ (Piatonummer 3998099), vastgesteld In de voRa van 19 april 2018
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worden ingezet: alleen op corporate accounts en ambtelijk ondersteunde kanalen of
ook op persoonlijke kanalen van bewindspersonen?
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Er is geen reden om betaalde promotie op privékanalen zonder meer niet toe te
staan. In de brief ‘Ambtelijke bijstand in het kader van een verkiezingscampagne’
van minister Donner van BZK (29 april 2011) vinden we de bouwstenen voor het
toestaan van betaalde promotie, mits de berichten uitsluitend betrekking hebben op
zijn activiteiten als bewindspersoon en niet als partijpoliticus:
‘Dit betekent dat de spreekbeurten die een minister tijdens een verkiezingscampagne houdt,
voor een groot deel overeen zullen komen met de spreekbeurten die hij in andere tijden
pleegt te houden, Echter niet helemaal, want hij zal er uit de aard der zaak ook partijpolitieke
opmerkingen of passages in willen verwerken voor zover hij daar ruimte voor ziet. Twee
vragen kunnen nu rijzen voor de ambtenaren aan wie gevraagd wordt een bijdrage te leveren
aan de voorbereiding van een dergelijke toespraak. De eerste vraag is of het enkele feit dat
de spreekbeurt wordt gehouden op een partijbijeenkomst of anderszins in het kader van de
verkiezingscampagne en dus mede met als doel om stemmen te winnen voor de politieke
partij waartoe de minister behoort, voor de ambtenaar iets moet uitmaken. De tweede vraag
is of van de ambtenaar ook gevraagd kan worden om suggesties te doen voor de meer
partijpolitieke opmerkingen of passages. Het antwoord op beide vragen is ontkennend. Juist
omdat een minister als hij in het openbaar spreekt altijd ook als minister spreekt, moet hij bij
de voorbereiding van zijn spreekbeurten altijd aanspraak kunnen maken op deskundige
ambtelijke ondersteuning, ongeacht het publiek en ongeacht het kader waarin de spreekbeurt
plaatsvindt. Die ondersteuning dient dus bij verkiezingsbijeenkomsten dezelfde te zijn als In
andere gevallen. Voor de meer partijpolitieke passages dle een minister eventueel in zijn
spreekbeurt wil opnemen, dient hij echter zelf te zorgen, eventueel met hulp van zijn politiek
assistent of van anderen binnen zijn politieke partij. Als deze taakverdeling consequent wordt
aangehouden, blijven de verhoudingen zuiver, Voor bewindspersonen betekent dit dat van
hen mag worden verwacht dat zij zich rekenschap geven van de aard van het beroep dat op
ambtenaren kan worden gedaan

Als we de inzet van ambtenaren min of meer gelijkstellen aan de inzet van
belastinggeld, is betaalde promotie dus toegestaan mits het uitsluitend wordt
ingezet voor berichten die de bewindspersoon uit hoofde van zijn ambt plaatst en
niet als partijpoliticus.
4)Terughoudend met betaalde promotie in verkiezingstijd
In verkiezingstijd is het inzetten van betaalde promotie op sociale media voor
politieke partijen een belangrijke prioriteit in de besteding van het
campagnebudget. Vanuit de Rijksoverheid geldt echter dat in verkiezingstijd
extreem terughoudend moet worden omgegaan met betaalde promotie, al was het
maar om de schijn te voorkomen dat de verkiezingscampagne van de
bewindspersonen met belastinggeld wordt gefinancierd.
5)Uudgetplafond è 50.000 euro per jaar per kerndepartement
Het omgekeerde proportionaliteitsbeginsel betekent dat op basis van de
hoeveelheid betaalde inzet van andere partijen idealiter per geval een afweging
moet worden gemaakt of betaalde promotie kan/mag worden ingezet. Als andere
—

—
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partijen ‘vol op het orgel’ gaan op bepaalde onderwerpen en de Rijksoverheid zich
geconfronteerd ziet met spelers die rijkelijk gebruikmaken van betaalde promotie
waardoor berichten van deze spelers vaker en hoger in de tijdiijn verschijnen dan
de berichten van de Rijksoverheid, ontstaat meer ruimte om middels betaalde
promotie onze doelgroepen te bereiken. Het hoofddoel van de communicatie van de
Rijksoverheid is voldoen aan het recht van de burger op informatie van de
Rijksoverheid (Uitgangspunt 1, Recht op Communicatie). Betaalde promotie kan in
het licht van bovengenoemde ontwikkelingen dan ook gezien worden als een
noodzakelijke stap om aan dat recht van de burger te voldoen en als Rijksoverheid
zichtbaar te blijven tussen andere partijen die betaalde promotie op grote schaal
inzetten.

Onze rererentie
4060162

Tegelijkertijd is het de vraag of dit niet vooral een theoretische exercitie is.
Gesponsorde berichten van derde partijen zijn alleen als zodanig herkenbaar op het
moment dat ze zich in de tijdlijn bevinden. Bovendien is het achterhalen van het
daarmee gemoeide budget al helemaal onbegonnen werk. Het voorstel is dan ook
in eerste instantie een budgetplafond van 50.000 euro per kerndepartement in te
stellen om te voorkomen dat slulpenderwijs te veel geld uitgegeven wordt aan
betaalde promotie.
4
Evaluatie
Het voorstel is om de inzet van betaalde promotie bij niet-aanvaard beleid na een
jaar te evalueren, te weten In april 2020. De Adviesgroep Online Communicatie zal
de uitgaven t. b.v. betaalde promotie Inventariseren.

De grens van 50.000 euro i vanzelfsprekend arbitrair, maar dat geldt ook voor de categorisatie van
campagnes klein, middel, groot of de maximaal twinug campagnes die met de Tweede Kamer Is
afgesproken. Een alternatief Is het actief verantwoorden van de uitgaven op Rijksoverheid.nl of
bijvoorbeeld de Jaarevaluatie Campagnes.
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•

Eerder besproken In VoRa

•

Uitkomst: in beginsel ruimte, maar randvoorwaarden zijn nodig

•

VoRa wordt gevraagd expliciet met acht randvoorwaarden in te stemmen
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De Rijksoverheid voldoet in haar conrntunicatle aan her principe van propordonaiuiee

in geval van onderwerpen die controversieel zijn en ofoirdeelsevig rijn aan niaatschap
peiijke discussie en in liet geval van nog niet door het parlement amnvaard beleid
De communicatie staat iii die gevallen in redelijke verhouding tot de mogelijkheden
van andere spelers in her maatschappelijk krachrenveld en mag de werldngvan
onafhankelijke media niet bemoeilijken
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De communicatie staat in die gevalLen in redeLijice verhouding tot de mogelijkheden
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•

Randvoorwaarden opnemen in één A4tje (t.k.n. volgende VaRa)

•

A4tje wordt gedeeld met AOC en gepubliceerd op CommunicatieRijk

•

Departementen die betaalde promotie inzetten delen voornemen met VoRa/AOC

•

Onderzoekscommurilty DPC onderzoekt hoe burgers tegenover betaalde
promotie bij niet-aanvaard beleid staan

•

Evaluatie van pilot (begin 2021)
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Randvoorwaarden en afspraken voor de Inzet betaalde
promotie op sociale media bij niet-aanvaard beleid

Communicatie Algemeen
Regeringsbeleid
Contactpersoon

Randvoorwaarden pilot ‘betaalde promotie bij niet-aanvaard beleid’

Datum
6 februari 2020
Onze referentie

1) Promotie is toegestaan indien sprake is van een ongelijk speelveld
2) Terughoudendheid blijft te allen tijde het uitgangspunt (‘Nee, tenzij’)

4100640
Auteur
Kopie aan

3) Betaalde promotie is uitsluitend toegestaan op de corporate kanalen.’
4) Geen promotie van kanalen, uitsluitend promotie van berichten
2
5) In beginsel geen betaalde promotie tijdens verkiezingscampagnes (‘Comply or explain’)
3
6) Geen gepromote inhakers e.d. bij niet-aanvaard of controversieel beleid
4
7) Bij targetten gelden de regels en afspraken die de Rijksoverheid hiervoor hanteert
8) Budgetpiafond van 25.000 euro per jaar per (kern)departement
Afspraken pilot

•

Departementen dle betaalde promotie overwegen In te zetten delen het voornemen
met de Adviesgroep Online (AOC) en/of bij voorkeur ook met de VoRa

•

De onderzoekscommunlty van DPC onderzoekt hoe burgers tegenover betaalde
promotie bij niet-aanvaard beleid op de sociale media staan

•

In het voorjaar van 2021 vindt een evaluatie van de pilot plaats

1

Bewindslieden l’igureren nimmer in betaalde content, ook niet in gepromote content op corporate
kanalen
2

Deze randvoorwaarde geldt voor Tweede Kamer-, gemeenteraads-, PS-verklezingen en verkiezingen
voor het Europees Parlement. De aftrap van de verkiezingscampagne wordt voor deze pilot uit
praktische overwegingen gezet op drie maanden vôér de verkiezingsdatum.

Betaalde promotie van Inhakers dle worden Ingezet t.b.v. bijvoorbeeld (lnternet)consultatie kn
de uitzondering op de regel vormen
Zie bijlage
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Bijlage: Rijksbrede gedragscode gebruik social media
1)

Geen bijdrage aan profielopbouw = geen plugins op eigen kanalen
Websites van de Rijksoverheid gebruiken geen social plugins en pixels (denk
aan de like-button van Facebook of het embedden van YouTube-video’s). Bij
het delen van een pagina geven overheidswebsites alleen de domeinnaam
van de eigen website mee.

2)

Databestanden overheid worden nooit overgedragen
De persoonsgegevens die de Rijksoverheid verwerkt om informatie te
verstrekken dan wel transacties te doen (bijvoorbeeld aanvraag regelingen of
gestelde vragen) worden
overgedragen aan social media-partijen om
profielen te verrijken.

3)

Informatie Is altijd beschikbaar op overheidskanalen
De Rijksoverheid biedt relevante informatie altijd aan op de eigen websites,
zodat de bezoeker gegarandeerde toegang heeft tot de informatie zonder dat
er persoonsgegevens verwerkt worden. Informatie aanbieden op social media
is aanvullend hierop. Voor het aanbieden van informatie op social media is
het wel mogelijk te variëren in vorm: content, middelen en acties die passen
bij het medium en de doelgroep.

4)

Rijksoverheid altijd direct benaderbaar
Interactie is een kracht van sociale media. De Rijksoverheid biedt de
mogelijkheid tot interactie echter ook altijd aan via eigen kanalen. Dat kan
telefonisch, per mail of via de website. Op deze manier worden
persoonsgegevens niet door een commerciële partij verwerkt.

5)

Geen targeting op bijzondere persoonsgegevens
Targeting op gewone persoonsgegevens zoals leeftijd en locatie is alleen
mogelijk indien niet opgebouwd is door het volgen van surfgedrag
(bijvoorbeeld ‘interesses’). De Rijksoverheid past echter geen targeting toe
op basis van bijzondere persoonsgegevens zoals religie en politieke
voorkeur. Ook niet via kenmerken die indirect te herleiden zijn tot bijzondere
persoonsgegevens.
—

-

—

6)

Verantwoording op eigen websites
Op de eigen website gaat de privacyverklaring in op de eigen
gegevensverwerking en de export van gegevens naar externe
internetbronnen.

Privacyverklaring Ro.nl
Hoe gaat Rijksoverheid.nI om met uw persoonsgegevens?
Pagina 2 van 4

Communicatie Algemeen
Regeringsbeleid
Datum
6 februari 2020

Rijksoverheid.nl gebruikt uw per soonsgegeveris alleen voor het doel arvoor u ze heeft
achtergelaten. Heeft u bijvoorueeld uw noem en adres ingevuld om een brochure te
ontvanqen Dan gebruikt de Rijksoverheid uw gegevens alleen om u die brochure toe te
sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures. Bij het aanvraagformulier staat
vermeld welke gegevens de Rijksoverheid gebruikt en waarvoor
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Bewaren persoonsgegevens
Rijksoverheid nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nudg is voor het doel waarvoor
o ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.
Gegevens wel gebruiken voor opsporing
De Rijksoverheid ken gegevens wel doorgeven voor opsporing ingeval via de site strafbare
feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.
Hoe gaat Rijksoverheid.nl om met export van gegevens?
Deze website draagt niet actief bij aan het delen van uw persoonsgegevens met anderen.
Indien u echter gebruik maakt van de Deel deze pagina’ knoppen, dan bestaat de
mogelijkheid dat het social media kanaal waarop ii deelt, deze als ‘interesse’ aan uw profiel
toevoegt.
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet
besr:herrnirici nensoonsgecieveris (Wbp).

7)

Verantwoording op Facebookpagina’s van de Rjksoverhed
Op de eigen Facebook pagina’s nemen de Rijksoverheidsorganisaties onder
de knop ‘info’ uitleg op over de bijdrage die de Rijksoverheid doet aan de
verwerking van persoonsgegevens door Facebook en het gebruik van deze
gegevens door targeting (adverteren).

Privacyverklaring op FB-pagina’s Rijksoverheid
Deze Facebookpagina ‘Informatie Rijksoverheid’ wordt beheerd door de Rijksoverheid
Facebook verzamelt persoonsgegevens van alle Facebookqebruikers Facebook houdt onder
neer bij welke pagina’s iemand bezoekt en welke advertenties iemand bekijkt. En ook welke
berichten worden geliked en gedeeld. Meer informatie hierover is te vinden op

hJJwww .fecçggj/onivacv/exolenatiQn. Focebonkgebruikers kunnen zelf beperkt
instellen hoe Facehook omgaat met hun gegevens en welke advertenties iemand le zien
krijgt. Ileer informatie hierover is te vinden op
hftps://wwwfcebook,com/ds/reference/?enfrv produçt=acl sertings srree.n.
De Rijksoverheid plaatst op Facebook ook advertenties. Om die advertentes te laten zien
aan de juisl.e doelgroep, maakt de Rijksoverheid gebruik van door Facebook verzamelde
persoonsgegevens. De Rijksoverheid maakt geen gebruik van bijzondere persoonsgegevens.
De Rijksoverheid draagt met deze Facebookpagina bij aan het verzamelen van
persoonsgegevens door Facebocik. Alle informatie op de Facebookpagine Informele
Rijsnverheid’ is ook beschikbaar op https:/Jviww.riiksoverheid,nl. Op deze website worden

gg persoonsgegevens verwerkt (zie
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