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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3280
Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister en Staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Google de Android-licentie
voor Huawei intrekt (ingezonden 22 mei 2019).
Mededeling van Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)
(ontvangen 18 juni 2019).
Vraag 1
Kent u de berichten «Exclusive: Google suspends some business with Huawei
after Trump blacklist»1 en de tweet «For Huawei users» questions regarding
our steps to comply w/ the recent US government actions»?2
Vraag 2
Acht u het mogelijk dat in de toekomst het Android-besturingssysteem van
reeds in gebruik zijnde Huawei-telefoons niet langer geüpdatet wordt? Zo ja,
wat zijn de mogelijke gevolgen voor de beveiliging van die telefoons en de
bruikbaarheid daarvan voor Nederlandse consumenten die een dergelijke
telefoon gebruiken? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Schenden Google of Huawei overeenkomsten met Nederlandse consumenten
indien de Huawei-telefoons ten gevolge van het opzeggen van Androidlicentie minder bruikbaar of onveiliger worden? Zo ja, wat kunnen deze
consumenten daartegen doen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Wat kan de Autoriteit Consument en Markt ondernemen tegen Google dan
wel Huawei als blijkt dat de reeds in gebruik zijnde telefoons getroffen
worden door het opzeggen van de Android-licentie?
Vraag 5
Hoe kunnen Nederlandse consumenten die overwegen een Huawei-telefoon
te kopen op de hoogte komen en blijven van de gevolgen van het opzeggen
van de Android-licentie?
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https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-alphabet-exclusive/exclusive-google-suspendssome-business-with-huawei-after-trump-blacklist-source-idUSKCN1SP0NB?utm_medium=
Social&utm_source=twitter
https://twitter.com/Android/status/1130313848332988421?ref_src=twsrc%5Etfw
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Mededeling
Op 22 mei jl. hebben de leden Futselaar en Alkaya (beiden SP) vragen gesteld
over «het ontnemen van toegang van Huawei tot Google-software door de
Verenigde Staten», (kenmerk 2019Z10212). Eveneens op 22 mei jl. heeft het
lid Moorlag (PvdA) vragen gesteld over «het bericht dat Google de Androidlicentie voor Huawei intrekt, (kenmerk 2019Z10214).
Vanwege de benodigde afstemming kunnen deze vragen niet binnen de
gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Ik streef ernaar de
vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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