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De jury van de fotowedstrijd was
het snel eens: het krachtige portret
van Leon, een 12-jarige Nederland-
se jongen die geboren werd als
meisje, is de winnaar van de Pride
Photo Award, die de verscheiden-
heid wil tonen binnen de gemeen-

schap van homoseksuelen, biseksu-
elen en transgenders zoals Leon.
De foto van Trea van Drunen is te
zien in Osdorp en in enkele andere
Amsterdamse wijken met een
gemengde bevolking. Juist daar is
nog zendingswerk te verrichten,

blijkt uit een rapport over de
acceptatie van homoseksualiteit
dat het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau vandaag presenteert.
Nederlanders zijn van alle Europea-
nen het tolerantst over homoseksu-
aliteit. Zo er al bezwaren zijn, dan

komen die van orthodox-religieu-
zen, jongeren en niet-westerse
migranten – die bovengemiddeld
vaak in wijken als Osdorp wonen.

NEDERLAND 7 Homo’s in Nederland
het meest geaccepteerd

SCP: Nederland
tolerant voor
homo’s en lesbo’s

Seksuele verscheidenheid in beeld

Donner: Sites nog paar dagen onveilig
!OM start onderzoek naar DigiNotar ! EU-commissaris Kroes pleit voor snellemeldplicht bij hacken

Van onze redactie politiek

Mensen die willen inloggen op een
website van de overheid, moeten nog
steeds goed opletten of ze een ‘slotje’
in beeld krijgen. Als dat het geval is
en er duikt geen bericht op met een
waarschuwing, zei minister Donner
(binnenlandse zaken) gisteravond,
dan mag men ervan uitgaan dat er
geen certificaat van het onbetrouw-
baar gebleken DigiNotar wordt ge-
bruikt en dat de site dus veilig is.
Hoewel zijn departement druk be-

zig is met het beperken van de scha-
de die werd veroorzaakt door een in-
braak bij het digitaal beveiligingsbe-
drijf DigiNotar door Iraanse hackers
afgelopen juli, verwacht de bewinds-
man dat het nog drie tot vier dagen
gaat duren voordat de veiligheid

weer gewaarborgd is. Maar, zei hij op
een persconferentie in een poging
om internettend Nederland gerust te
stellen: “Het is niet riskant om infor-
matie te halen bij de overheidssites.
Alle overheidssites zijn nog even be-
trouwbaar als vorige week.”
Hoewel Donner op dit moment de

prioriteit legt bij het beheersen van
het huidige incident en de gevolgen
daarvan, gaat het Openbaar Ministe-
rie een feitenonderzoek starten naar
de DigiNotar-affaire.
Ook wordt bekeken of het bedrijf

aangesproken moet worden op of
zelfs aansprakelijk moet worden ge-
steld voor de gevolgen. Volgens het
in de arm genomen onderzoeksbu-
reau Fox-IT hield DigiNotar, dat de
betrouwbaarheid van overheidssites
moest certificeren, er zelf oude

software op na en waren wachtwoor-
den gemakkelijk te kraken. Boven-
dien beschikte het systeem van Digi-
Notar niet over antivirusprogram-
ma’s.
Donner benadrukte gisteravond

dat voorzichtigheid is geboden. Een
reeds voorgenomen actualisering
van Microsoft voor Nederlandse in-
ternetgebruikers wordt op verzoek
van de Nederlandse overheid daarom
‘beheerst’ ingevoerd. “Dat geeft orga-

nisaties en bedrijven meer tijd om de
certificaten te vervangen zodat de ge-
plande software-update op een ander
moment zal worden uitgevoerd.”
Het kabinet had in januari net be-

sloten om toe te werken naar één
ICT-beveiligingsorganisatie onder de
verantwoordelijkheid van het minis-
terie van veiligheid en justitie. De Di-
giNotar-affaire wordt ook ‘meegeno-
men’ in de verdere vormgeving van
de zogenoemde nationale Cybersecu-
rity Strategie, die de internetwereld
veiliger moet maken. Het Nationaal
Cybersecurity Centrum zal per 1 ja-
nuari 2012 in werking moeten tre-
den.
Europees Commissaris Neelie

Kroes stelde gisteravond in het tele-
visieprogramma ‘EenVandaag’ dat er
een snelle meldplicht moet komen

voor bedrijven die worden gehackt.
“We moeten absoluut zeker kunnen
zijn dat als zoiets voorkomt, het on-
middellijk gemeld wordt en bij de
goede instanties.” Kroes, die belast is
met de digitale agenda, hoopt op die
manier de veiligheid maar ook het
vertrouwen van de burger in stand te
houden.
De geruchten dat DigiD inmiddels

weer veilig is te gebruiken wilde
Donner gisteravond nog niet officieel
bevestigen. “We zijn nu bezig te
checken of DigiD in alle ketens goed
functioneert. Vandaar dat er vanuit
de overheid nog geen mededelingen
over zijn gedaan”, aldus de bewinds-
man.

VANDAAG 3
Stilhouden van hacken is einde bedrijf

De fundifactor
vanNederland
de Verdieping

Beveiligingsbedrijf
werkte met oude
software, en zonder
antivirusprogramma
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