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Maatregelen internetdiensten politieke advertenties 

  
Bijlagenummer 1 

Datum 25 september 2020 

Ons kenmerk  

  

  

Internetdienst Definitie politieke advertentie Politieke 

advertenties 

toegestaan in 

Nederland 

Advertentie-

bibliotheek 

Identificatie 

Facebook/ 

Instagram 

Advertenties over maatschappelijke 

kwesties, verkiezingen of politiek: 

 Zijn gemaakt door, namens of over 

een huidige of voormalige politiek 

kandidaat, een politieke figuur, een 

politieke partij of steunbetuigers 

voor de uitkomst van een politieke 

verkiezing; of 

 Houden verband met een 

verkiezing, referendum of 

steminitiatief, waaronder 

campagnes om mensen aan te 

sporen te gaan stemmen of 

verkiezingscampagnes; of 

 Houden verband met 

maatschappelijke kwesties op een 

locatie waar de advertentie wordt 

Ja Ja Tweestapsverificatie van account; verificatie 

identiteit middels officieel identiteitsbewijs, twee 

officiële documenten of notarieel formulier; 

advertenties kunnen alleen geplaatst worden in 

land van verificatie.2 
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geplaatst; of 

 Worden gereguleerd als politieke 

advertentie.1 

Google Search/ 

YouTube 

In de Europese Unie worden advertenties 

voor het volgende beschouwd als 

verkiezingsadvertenties: 

 Een politieke partij, een huidige 

gekozen ambtsdrager of een 

kandidaat voor het Europees 

Parlement. 

 Een politieke partij, een huidige 

ambtsdrager of een kandidaat voor 

een gekozen nationale functie 

binnen een EU-lidstaat. Voorbeelden 

zijn leden van een nationaal 

parlement en direct gekozen 

presidenten. 

 Een referendumvraag waarover kan 

worden gestemd, een 

referendumcampagnegroep of een 

oproep om te stemmen met 

betrekking tot een nationaal 

referendum of een staats- of 

provinciaal referendum over 

soevereiniteit.3 

Ja Ja Verificatie of organisatie binnen de EU in 

aanmerking komt voor verkiezingsadvertenties 

o.b.v. documentatie; verificatie identiteit van 

gemachtigde vertegenwoordiger door o.a. EU-

identiteitsbewijs.4 

Twitter Advertenties die refereren naar politieke 

content, inclusief oproepen voor stemmen, 

verzoeken voor financiële steun en 

Nee n.v.t. n.v.t. 

 

                                                                                                                                                                                                                       
2 https://nl-nl.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005  
1 https://nl-nl.facebook.com/policies/ads/restricted_content/political  
3 https://support.google.com/adspolicy/answer/6014595?hl=nl  
4 https://support.google.com/adspolicy/answer/9211218  

https://nl-nl.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005
https://nl-nl.facebook.com/policies/ads/restricted_content/political
https://support.google.com/adspolicy/answer/6014595?hl=nl
https://support.google.com/adspolicy/answer/9211218
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belangenbehartiging voor of tegen types 

van politieke content worden verstaan 

onder dit beleid. 

 

Politieke content wordt gedefinieerd als 

content dat refereert naar een kandidaat, 

politieke partij, gekozen of toegewezen 

overheidsambtenaar, verkiezing, 

referendum, verkiezingsmaatregelen, 

wetgeving, regelgeving, richtlijn of 

gerechtelijke uitkomst.5 

LinkedIn Politieke advertenties zijn verboden, 

waaronder advertenties die voor of tegen 

bepaalde kandidaten, partijen of 

stemadviezen zijn of die anderszins zijn 

bedoeld om een verkiezingsresultaat te 

beïnvloeden; geldinzameling via 

advertenties voor of door politieke 

kandidaten, partijen, politieke 

actiecommissies of soortgelijke organisaties 

of stemadviezen; en advertenties waarmee 

een gevoelig politiek probleem wordt 

geëxploiteerd, zelfs als de adverteerder 

geen expliciete politieke agenda heeft6. 

Nee n.v.t. n.v.t.  

Snapchat Het Beleid voor Politieke Advertenties geldt 

voor alle politieke advertenties die Snap laat 

zien, waaronder verkiezingsgerelateerde 

advertenties, promotie-advertenties en 

advertenties over politieke kwesties. 

 Verkiezingsgerelateerde 

Ja Ja n.v.t. 

                                                
5 https://business.twitter.com/en/help/ads-policies.html  
6 https://nl.linkedin.com/legal/ads-policy  

https://business.twitter.com/en/help/ads-policies.html
https://nl.linkedin.com/legal/ads-policy
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advertenties zijn onder andere 

advertenties over kandidaten of 

partijen voor openbare ambten, 

wetsvoorstellen of referendums, 

politieke actiegroepen en 

advertenties die mensen aansporen 

om te gaan stemmen. 

 Advertenties over politieke kwesties 

of promotie-advertenties zijn 

advertenties over onderwerpen of 

organisaties die het onderwerp van 

gesprek zijn op lokaal, nationaal of 

internationaal niveau of die van 

maatschappelijk belang zijn. 

Hieronder vallen onder andere 

advertenties over abortus, 

immigratie, het milieu, onderwijs, 

discriminatie en wapens.7 

TikTok Advertenties mogen niet verwijzen naar, 

promoten of zich verzetten tegen een 

kandidaat voor een openbaar ambt, huidige 

of voormalige politieke leider, politieke 

partij of politieke organisatie. Ze mogen 

geen inhoud bevatten die pleit voor een 

standpunt (voor of tegen) over een lokale, 

staats- of federale kwestie van openbaar 

belang om een politiek resultaat te 

beïnvloeden.8  

Nee n.v.t. n.v.t. 

Reddit  Advertenties met betrekking tot 

campagnes, verkiezingen of waarin 

Nee, enkel in de 

Verenigde 

n.v.t. n.v.t. 

                                                
7 https://www.snap.com/nl-NL/ad-policies/political  
8 https://ads.tiktok.com/help/article?aid=6685586866860720134  

https://www.snap.com/nl-NL/ad-policies/political
https://ads.tiktok.com/help/article?aid=6685586866860720134


 

 

Datum 

25 september 2020 

 

Pagina 5 van 5  

politieke donaties worden gevraagd; 

 Advertenties die stemmen of 

kiezersregistratie promoten (het 

ontmoedigen van stemmen of 

kiezersregistratie is niet 

toegestaan); 

 Advertenties die politieke koopwaar 

promoten (bijvoorbeeld producten 

met een ambtsdrager of kandidaat, 

politieke slogans, enz.); 

 Advertenties of 

belangenbehartigingsadvertenties 

die betrekking hebben op 

onderwerpen van mogelijk 

wetgevend of politiek belang of 

geplaatst door politieke 

organisaties9. 

Staten. 

 

                                                
9 https://advertising.reddithelp.com/en/categories/ad-review/reddit-advertising-policy  

https://advertising.reddithelp.com/en/categories/ad-review/reddit-advertising-policy

