
 
 

 van Gedeputeerde Staten  
 op vragen van 

 

Antwoord 

 FZ/GS/Alg 

P.V.F.L. Breitbarth (D66) 
(d.d. 1 december 2016) 
 
Nummer 
3247 
 
Onderwerp 
 Onnodig onveilige overheidswebsites 
 
 

 
 
Aan de leden van Provinciale Staten 
 
Toelichting vragensteller 
De Open State Foundation heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de 
beveiliging van overheidswebsites. Het onderzoek laat zien dat minder dan de helft 
van de onderzochte websites geen gebruik maakt van versleuteld internetverkeer, 
terwijl dit wel wordt gezien als een belangrijke norm voor veilig internetten. Onder 
meer de website van de provincie Zuid-Holland wordt in het persbericht van de Open 
State Foundation genoemd als een website die niet op orde is. 
 

1. Is het college bekend met het onderzoek van de Open State Foundation1? 
 
Antwoord 
Het college heeft op 1 december jl. via de pers kennis genomen van het onderzoek.  
De onderzoeksresultaten op de website van de Open State Foundation vermelden dat 
de website van de provincie Zuid-Holland geen https2 verbinding heeft. Deze bewering 
is niet juist.  
 
Al sinds 2006 is het gedeelte van de website waar de bezoeker een transactie met de 
provincie kan aangaan (waarbij ook persoonsgegevens worden ingevuld), alleen via 
een met https beveiligde verbinding bereikbaar. Dit is exact in lijn met wat de Open 
State Foundation ook zelf op haar website vermeldt. Namelijk dat https vooral daar 
van belang is, waar mensen gevoelige (persoons)gegevens versturen naar of 
opvragen bij overheidswebsites. Bijvoorbeeld door een formulier in te vullen of 
documenten te verzenden. Bovendien is op de provinciale website vereist dat de 
bezoeker inlogt via DigiD of eHerkenning3. In de verplichte jaarlijkse DigiD audit wordt 
hierop door een onafhankelijke partij toegezien.  
 

                                                           
1 https://openstate.pr.co/140063-veel-overheid-websites-onnodig-onveilig 
2 Https zorgt voor een veilige en niet manipuleerbare internetverbinding tussen websites en haar 

bezoekers. 
3 eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. 
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Sinds kort (28 november 2016) is ook het openbaar toegankelijke gedeelte van de 
provinciale website alleen via een https verbinding toegankelijk. Naast het bieden van 
extra zekerheid, is de hoofdreden hiervoor het bieden van vertrouwen aan de 
bezoekers dat ze met de echte website van de provincie Zuid-Holland zijn 
verbonden4. Deze wijziging is volgens planning uitgevoerd en is in het onderzoek van 
de Open State Foundation (24 november 2016) niet meegenomen. 
 

2. Is het college bereid voor 1 januari 2017 de website www.zuid-holland.nl en de 
overige websites in beheer bij de provincie zodanig aan te passen dat bezoekers op 
een veilige manier van deze sites gebruik kunnen maken? 
 
Antwoord 
Niet van toepassing. De volledige provinciale website is alleen via een https 
verbinding toegankelijk. 
 

3. Indien het antwoord op vraag 2 nee is: per wanneer kunnen de provinciale websites 
wél veilig worden gemaakt? 
 
Antwoord 
Niet van toepassing. 
 
 
 
Den Haag, 20 december 2016 
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
secretaris,                                    voorzitter, 
 
drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit 

 

 

                                                           
4 De bezoeker kan via het slotje in de adresbalk certificaatgegevens van de server 
opvragen en controleren of hij verbonden is met de provincie Zuid-Holland. 
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