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Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de 
verkiezingssoftware hackbaar is. Deze vragen zijn op 11 november 2020 
ingezonden met het kenmerk (2020Z21228). Op verzoek van de vaste commissie 
voor Binnenlandse Zaken heb ik de beantwoording van deze vragen betrokken bij 
de reactie op het rapport van de stichting Tegen Hackbare Verkiezingen 
“Verkiezingen en optelcomputers: een oproep tot onafhankelijke controle in het 
belang van betrouwbare verkiezingen”. 
 
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
 
drs. K.H. Ollongren 
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(ingezonden 11 november 2020) 
 
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over het bericht dat de verkiezingssoftware hackbaar is 
 
1. Deelt u de mening dat de verkiezingsprocedure zo veilig mogelijk moet 
verlopen? Zo nee, waarom niet? (1) 
 
2. Bent u het ermee eens dat als de verkiezingssoftware hackbaar blijkt een extra 
controle moet worden ingesteld, zodat de uitslag boven elke twijfel verheven is? 
Zo nee, waarom niet? 
 
3. Bent u bereid toe te zeggen dat het optellen van de stemmen niet alleen 
gebeurt met de verkiezingssoftware, maar ook handmatig wordt uitgevoerd ter 
controle? Zo nee, waarom niet? 
 
4. Kunt u deze vragen beantwoorden voordat een eventuele wetsbehandeling 
plaatsvindt? Zo nee, waarom niet? (2) 
 
  
Antwoord vragen 1 tot en met 4: 
Voor de beantwoording van deze vragen verwijs ik naar mijn reactie op het 
rapport van de stichting Tegen Hackbare Verkiezingen: “Verkiezingen en 
optelcomputers: een oproep tot onafhankelijke controle in het belang van 
betrouwbare verkiezingen”. Deze reactie is gelijktijdig aan uw Kamer verzonden. 
 
 
 
(1) https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/tweede-kamerverkiezingen-
uitslag-hacken/ 
 
(2) Kamerstuk 35590-22 
 


