
 

 

          
 
MEMO 
 
 
 
datum : 6 september 2011 

aan : de Raad 

van : ons College 

kopie aan : 

onderwerp : PKI Overheidscertificaten 

 

Aanleiding 
Doordat bij het bedrijf DigiNotar onlangs digitaal ingebroken is, is de veiligheid van de 
certificaten van DigiNotar niet meer gegarandeerd. Het gaat daarbij onder andere om het PKI 
overheidscertificaat, de beveiligde toegang voor veel overheidswebsites. Gemeenten gebruiken 
deze certificaten voor de communicatie tussen systemen onderling en met landelijke 
voorzieningen. 
 
Onze situatie 
De gemeente Bergen heeft al haar PKI overheidscertificaten ondergebracht bij GemNet CSP, 
Getronics, VeriSign en Tawthe. Problemen met DigiD en de website hebben zich bij gemeente 
Bergen daarom niet voorgedaan.  
Uit intern onderzoek is gebleken dat zich bij de gemeente geen problemen hebben voorgedaan. 
Op maandagavond 5 september zijn door het ministerie alle huidige DigiD certificaten 
vervangen door certificaten van een andere leverancier zodat deze nu ook landelijk weer veilig 
zijn te gebruiken.  
 
Advies VNG 
De VNG adviseert gemeenten het volgende: 
Doordat het bedrijf DigiNotar onlangs gehackt is, is de veiligheid van de certificaten van DigiNotar niet 
meer gegarandeerd. Het gaat daarbij onder andere om het PKI-Overheid certificaat, de toegang voor veel 
overheidswebsites.  Als u klant bent bij DigiNotar, kan de betrouwbaarheid van de toegang tot uw 
overheidswebsite niet gegarandeerd worden. Dit kan gevolgen hebben voor uw klanten.  
  
De VNG adviseert alle gemeenten dringend om zo snel mogelijk na te gaan of zij klant zijn bij DigiNotar 
en zo ja, om zo snel mogelijk een PKI-certificaat in te kopen bij een andere leverancier: Gemnet, 
Getronics, ESG en Quo Vadis.  
 
Op dit moment wordt door het Nationaal Crisiscentrum onderzocht of andere aanbieders van 
certificaten ook te maken hebben gehad met digitale inbraken.  
 
Conclusie 
Voor de gemeente Bergen heeft het, zoals het er nu naar uit ziet, geen consequenties omdat de 
gemeente zelf geen gebruik maakt van de certificaten van DigiNotar en de PKI certificaten van 
DigiD door het ministerie zijn vervangen door die van een andere leverancier. 
Vandaag worden de bezoekers van de gemeentelijke website hier ook over geïnformeerd. 
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