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Vanaf vandaag zijn verwijderde twitter berichten van Nederlandse en Europese politici opnieuw

openbaar via Politwoops. Nadat op oudjaarsdag met Twitter een overeenkomst is gesloten, heeft

Open State Foundation weer toegang tot Twitter’s API en kunnen verwijderde tweets van politici uit

25 landen, inclusief Nederland, Frankrijk, Duitsland maar ook van de leden van het Europees

parlement weer worden getoond.

Vanaf vandaag zijn verwijderde twitter berichten van Nederlandse en Europese politici opnieuw
openbaar via Politwoops. Nadat op oudjaarsdag met Twitter een overeenkomst is gesloten, heeft
Open State Foundation weer toegang tot Twitter’s API en kunnen verwijderde tweets van politici uit
25 landen, inclusief Nederland, Frankrijk, Duitsland maar ook van de leden van het Europees
parlement weer worden getoond.

De afgelopen twee maanden hebben gesprekken plaatsgevonden tussen Twitter en digitale
transparantie organisaties Open State Foundation, het Amerikaanse Sunlight Foundation en digitale
rechten organisatie Access Now.

In augustus 2015 blokkeerde Twitter toegang voor Politwoops, een archief van verwijderde twitter-
berichten van politici. Met het akkoord is de toegang van Open State Foundation tot Twitter’s API nu
hersteld en worden de verwijderde berichten van politici in 25 landen en parlementen via Politwoops
opnieuw bewaard en openbaar gemaakt.

Open State Foundation werkt momenteel aan een update van de verschillende landen pagina’s en
heeft de ambitie om Politwoops naar meer landen te brengen in de nabije toekomst.

‘De vorige week bereikte overeenkomst is verwelkomt door journalisten en anderen die overtuigd zijn
dat de wereld meer politieke transparantie nodig heeft’, zegt Arjan El Fassed, directeur van Open
State Foundation. ‘Onze volgende stap is om ons werk voort te zetten waarmee het publiek in staat
wordt gesteld publieke uitspraken van politici te kunnen blijven zien. Onze ambitie is om Politwoops
de komende tijd uit te breiden naar nog meer landen’.

Open State Foundation heeft sinds 2010, Politwoops in tientallen landen gelanceerd. Deze websites

http://politwoops.nl/
http://openstate.eu/
https://blog.twitter.com/2015/holding-public-officials-accountable-with-twitter-and-politwoops
http://politwoops.nl/


zijn vaak gebruikt door journalisten over de hele wereld. Terwijl Politwoops opnieuw wordt gelanceerd
vandaag, heeft Open State Foundation het nu ook mogelijk gemaakt om te zoeken in verwijderde
tweets van politici. Zo kunnen verwijderde tweets worden gefilterd op het moment van verwijdering.
Dit maakt het eenvoudig om typefouten eruit te filteren zonder dat je kunt blijven zoeken in alle
verwijderde twitter berichten van politici.
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"De vorige week bereikte overeenkomst is verwelkomt door journalisten en anderen die
overtuigd zijn dat de wereld meer politieke transparantie nodig heeft. Onze volgende stap is
om ons werk voort te zetten waarmee het publiek in staat wordt gesteld publieke uitspraken
van politici te kunnen blijven zien. Onze ambitie is om Politwoops de komende tijd uit te
breiden naar nog meer landen."
— Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation
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OVER OPEN STATE FOUNDATION

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van
innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of
innovative and creative applications.
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