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Onderwerp : Diginotar certificaten binnen de provinciale organisatie 

Inleiding 
Onlangs is duidelijk geworden dat het bedrijf DigiNotar gehackt is. DigiNotar levert (een 
aanzienlijk deel van de) internetcertificaten waarmee overheden het digitaal verkeer met 
burgers en de gegevensuitwisseling onderling beveiligen. De DigiNotar-certificaten 
garanderen niet meer dat de overheidssites voldoende beveiligd zijn:  
 
Burgers weten niet meer zeker of ze op de juiste site uitkomen, of dat ze doorgeleid worden 
naar een malafide variant waar bijvoorbeeld hun inloggegevens afgevangen worden voor 
illegaal gebruik.  
Browsers (Mozilla, Google en Microsoft) melden aan de bezoeker van de betreffende 
overheidssites dat deze site onbetrouwbaar is, of blokkeren de betreffende site.  
 
Voor de overheid heeft dit een grote impact. Een groot deel van de online dienstverlening is 
namelijk “beveiligd” middels een DigiNotar certificaat.  
 
De Rijksoverheid heeft inmiddels de volgende acties ingezet:  

• minister Donner (Binnenlandse Zaken) heeft verklaard dat de betrouwbaarheid van 
honderden overheidssites momenteel niet valt te garanderen (02-09-2011). 

• De overheidssites worden niet uit de lucht gehaald omdat het internetverkeer dan te 
veel gestoord zou worden. 

• Certificaten van DigiNotar worden snel vervangen door andere certificaten 
• De overheid neemt het beheer van alle certificaten van DigiNotar per direct over 

(hiermee monitort zij of er nog verdere beveiligingsincidenten plaatsvinden tijdens de 
overgangsfase) 

• Decentrale overheden zijn middels een bestuurlijke brief geïnformeerd (04-09-2011, 
zie bijlage).  

• Er vindt interdepartementaal overleg plaats over juridische vraagstukken en termijnen.   
Het IPO heeft een notitie opgesteld waarin een gezamenlijke aanpak wordt opgezet (05-09-
2011, zie bijlage).  
 
DigiNotar certificaten en de provincie Utrecht 
Zoals alle overheden, maken ook de provincies gebruik van DigiNotar certificaten. Soms is 
dit direct (en zijn we zelf eigenaar van het certificaat), soms is dat indirect (en is de 
ketenpartner/landelijke voorziening verantwoordelijk voor het certificaat). De onderstaande 
tabel geeft een overzicht van plaatsen waar sprake is van Diginotar-certificaten. Tevens geeft 
het expliciet voor enkele relevante onderdelen aan dat er geen sprake is van gebruik van 
DigiNotar-certificaten.  
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Onderdeel Diginotarcertificaat?  toelichting 

Website 

www.provincie-
utrecht.nl 

Nee   

Ruimtelijke plannen 
 

Ja, indirect via 
partner/landelijke 
voorziening 

Voor het publiceren ruimtelijke plandocumenten wordt 
gebruik gemaakt van een Diginotar certificaat in de 
landelijke voorziening.  

WION 
 

Ja, indirect Voor de kabel en leidingen (KLIC) wordt een PKI 
certificaat gebruikt voor de uitwisseling bij het Kadaster. 

e-Formulieren 
 

Ja, beperkt  Voor de elektronische dienstverlening in het e-Loket 
wordt op beperkte schaal gebruik gemaakt van 
certificaten (DigiD).  

Regelgeving Ja, indirect De “Regelgeving” wordt in een beveiligde omgeving 
ingevoerd bij landelijke beheerorganisatie.  

Outlook en Webmail 
 

Outlook Nee  
Webmail Nee  

Interne bedrijfsprocessen en ketenprocessen  
 

Elvhis 
 

nee  

Documentum 
 

nee 
 

WKPB 
 

Ja, indirect I.h.k.v. de WKPB levert de provincie gegevens aan aan 
het Kadaster.  
 

GBA 
 

Ja, indirect GBA maakt gebruik van een DigiNotar certificaat. Wij 
zijn hiervan afnemer.  

OLO (landelijk 
omgevingsloket 
online) 

Ja, indirect OLO maakt gebruik van DigiNotar certificaten. 
Landelijk worden DigiNotar certificaten z.s.m. 
vervangen.  

De volgende acties zijn uitgezet door de Provincie Utrecht: 
1. De afdeling INF vervangt de certificaten van DigiNotar zo spoedig mogelijk.  
2. De afdeling INF monitoort of er mogelijk sprake is geweest van 

beveiligingsincidenten.  
3. Alle afdelingen zijn geïnformeerd over te nemen stappen. 
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