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Managementsamenvatting

Inleiding
In haar vergadering van 21 juni 2011 heeft de ICCIO de “hoofdlijnennotitie Toegang” vastgesteld. In deze notitie is een visie uitgewerkt op Identity & Access Management binnen de (Compacte)
Rijksdienst en wordt tevens een aanpak op hoofdlijnen beschreven.
De “Doelarchitectuur Toegang” is een verdere uitwerking van de
hoofdlijnennotitie en beschrijft de contouren van een rijksbrede
oplossing voor Identity & Access Management. De doelarchitectuur
is daarmee één van de beslisdocumenten - naast de reeds vastgestelde visie en de nog uit te werken Business Case en Project Start
Architectuur (PSA) - die de basis zullen vormen voor een beslissing
over de start van het realisatietraject van het programma Toegang.
Naar verwachting zal een concept-besluit eind eerste kwartaal 2012
worden voorgelegd aan de ICCIO.
De doelarchitectuur is tot stand gekomen in een intensief traject
waaraan veel deskundigen vanuit de rijksdienst (architecten, Identity & Access Management-specialisten, privacyfunctionarissen,
BVA’s, e.a.) actief hebben bijgedragen. Daarnaast is - voor het
eerst in een dergelijk vroeg stadium - de markt geconsulteerd in de
vorm van een ICT~Marktspiegel. Ook hebben CIO’s van grote Nederlandse bedrijven en instellingen de doelarchitectuur “collegiaal
getoetst”. De inhoudelijke opdrachtgeverrol voor het traject lag bij
de subcommissie Informatiebeveiliging. Daarnaast is ook de subcommissie Architectuur en Standaarden betrokken.
De auteurs willen graag van de gelegenheid gebruik maken om
iedereen die een constructieve bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit stuk daarvoor hartelijk te bedanken.
Samenvatting
De doelarchitectuur start met een beschrijving van de IST-situatie.
Kenmerkend voor de huidige situatie is dat identiteitenbeheer en
beheren van toegangsrechten in essentie (sub-)departementale
fenomenen zijn. Dat resulteert in de praktijk - ondanks het bestaan
van diverse rijksbrede normenkaders - tot een grote mate van diversiteit. Diversiteit in processen en systemen, maar ook diversiteit
in de wijze waarop de relatie met het HRM-domein is vormgegeven.
In de context van een Compacte Rijksdienst - waarin steeds meer
fysieke en informatiediensten een departement overstijgend karakter krijgen - leidt deze departementale benadering tot functionele
beperkingen die steeds meer gaan knellen. De bestaande rijksbrede
Identity & Access Management-voorzieningen, zoals de Rijksdirectory, bieden geen soelaas vanwege de inherente beperkingen die
samenhangen met de departementale systemen waarmee die voorzieningen worden gevoed. Dit leidt tot de conclusie, die ook al in de
hoofdlijnennotitie is geformuleerd, dat de Compacte Rijksdienst het
noodzakelijk maakt om Identity & Access Management als een
rijksbrede ICT-basisvoorziening te implementeren.
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De beschrijving van de SOLL-situatie is onderverdeeld in een aantal
hoofdstukken:

Uitgangspunten en principes

Rijks identiteitenbeheer (als proces)

Federatieve authenticatie

Beveiliging en privacy
De belangrijkste uitgangspunten en principes voor de inrichting van
rijksbreed Identity Management die in het stuk worden geformuleerd zijn:

Iedere persoon (interne medewerker, externe medewerker,
stagiair, etc.) die een werkrelatie aangaat met de rijksdienst
wordt opgenomen in het register “Rijks Identity Management”
(RIdM, spreek uit “Rhythm”).

Ten behoeve van de identificatie wordt aan die persoon bij de
start van de werkrelatie een uniek persoonsnummer toegekend.
Dit Rijks Identificerend Nummer (RIN) fungeert als betekenisloos koppelnummer en is onafhankelijk van een specifieke werkrelatie: personen met meerdere (volgtijdelijke) werkrelaties
hebben slechts één RIN.

Het BSN en andere oorspronkelijke authenticatiegegevens worden alleen gevraagd en gebruikt bij het aangaan of wijzigen van
een werkrelatie, met het doel te verifiëren of de betreffende
persoon al eerder in het register RIdM is opgenomen. Het BSN
is geen noodzakelijke voorwaarde voor het uitgeven van een
RIN (denk bijvoorbeeld aan locale medewerkers op ambassades).

Registratie van nieuwe, gewijzigde of beëindigde werkrelaties in
het register RIdM, gebeurt in opdracht van het lijnmanagement
dat de werkrelatie is aangegaan.

De HRM-administratie (P-Direkt) fungeert als gezaghebbende
bron voor Identity & Access Management.1 Alleen personen die
in de HRM-administratie zijn opgenomen kunnen voorkomen in
het register RIdM.
Laatst genoemde uitgangspunt heeft aanzienlijke consequenties
voor de bestaande HRM-administraties en de rol van P-Direkt. Dit
betreft zowel de processen als het bereik van de registratie. Zo
zullen idealiter ook alle externen in P-Direkt geadministreerd moeten gaan worden. In de huidige situatie geldt dat als regel nog alleen voor externen die een rol vervullen in het HRM-proces.
In lijn met eerdere besluitvorming in de ICCIO is de SOLL-situatie
voor Access Management in dit document beperkt uitgewerkt. In
het ICCIO-jaarplan 2012 is een activiteit benoemd om deze uitgangspunten verder aan te vullen en uit te werken in een visiedocument Access Management. Er wordt ook geen aandacht besteed
aan toegang op machineniveau (M2M) c.q. applicatieniveau (A2A).
Ook dit zal op een later moment uitgewerkt moeten worden.
In dit stadium zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Toegangsbeheer wordt gebaseerd op het principe van federatieve authenticatie, c.q. op rollen, regels en requests. Federatieve
1

Gezaghebbende bronnen zijn hoogwaardige gegevensbronnen, met expliciete garanties
wat betreft de kwaliteit van de gegevens en wat betreft het gebruik dat van die gegevens
kan worden gemaakt.
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authenticatie wordt toegepast binnen de rijksdienst, alsmede
voor het beheren van toegang tot informatiediensten van respectievelijk aan organisaties buiten de rijksdienst. Het toegangsbeheer wordt ingericht op basis van open standaarden.
Handelingen met voorzieningen van het Rijk zijn te herleiden tot
een verantwoordelijke persoon.
Alleen personen die zijn opgenomen in het register RIdM krijgen
toegang tot de kernvoorzieningen van het Rijk.

In het hoofdstuk Rijks identiteitenbeheer wordt nader ingegaan op
de relevante processen door middel van een aantal platen. De plaat
op pagina 20 schetst het identiteitenbeheer op hoofdlijnen. Uit de
plaat kunnen de volgende uitgangspunten worden afgeleid:

De intake2 van nieuwe medewerkers vindt plaats in het HRMdomein. Onderdeel van het intakeproces is het toekennen van
een (nieuw of reeds eerder uitgegeven) uniek persoonsnummer
(het RIN).

Vanuit het HRM-domein als gezaghebbende bron worden gegevens over personen en hun werkrelatie(s) met het Rijk geleverd
aan het register Rijks Identity Management. Personen/werkrelaties kunnen niet in RIdM worden opgenomen als ze
niet in HRM voorkomen.

Toegangsbeheer voor rijksmedewerkers tot departementoverstijgende voorzieningen (zoals het Rijks Inkoopportaal)
wordt ingericht met RIdM als bron. Niet-rijksmedewerkers kunnen via het aangaan van een federatie toegang tot deze voorzieningen krijgen.

Toegangsbeheer tot specifieke departementale systemen en
voorzieningen blijft vooralsnog een departementale verantwoordelijkheid. Departementen kunnen daartoe een eigen IdMomgeving handhaven, die dan wel gevuld wordt (voor wat betreft de rijksbreed afgesproken gegevensset) door RIdM.
In het hoofdstuk (Federatieve) Authenticatie wordt een functioneel
model beschreven voor de inrichting van federatieve authenticatie
als preferent mechanisme om toegangsbeheer in te richten. Het
model is generiek toepasbaar voor verschillende situaties:

Toegang van rijksmedewerkers tot voorzieningen binnen het
Rijk;

Toegang van derden tot voorzieningen binnen het Rijk;

Toegang van rijksmedewerkers tot voorzieningen van derden.
Voor legacy applicaties die slechts een interne focus kennen en niet
buiten het Rijk beschikbaar hoeven te worden gesteld, kan nietfederatieve authenticatie (via Kerberos) als afwijking worden toegestaan. Om interoperabiliteit te kunnen waarborgen is het essentieel
om te kiezen voor open standaarden zoals SAML, PKI-Overheid en
XACML.
In een versnellingskamersessie met verschillende experts vanuit de
rijksdienst zijn de belangrijkste risico’s van de geschetste oplossingsrichting op het gebied van informatiebeveiliging en privacy in
kaart gebracht. Dat heeft geleid tot een top 10+1 van risico’s op het
gebied van organisatie, techniek en het verandertraject van IST
2

Voor uit dienst en andere relevante triggers zijn naar analogie ook gestandaardiseerde processen ingericht.
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naar SOLL. Deze risico’s en de te nemen maatregelen worden beschreven in het hoofdstuk Beveiliging en privacy.
Het laatste hoofdstuk van deze doelarchitectuur beschrijft het transitiepad voor identiteitenbeheer van IST naar SOLL. Daartoe is om
te beginnen een aantal uitgangspunten geformuleerd:

De winkel moet open kunnen blijven tijdens de verbouwing.

Het transitieproces moeten kunnen omgaan met tempoverschillen tussen departementen.

Om de kosten van het transitieproces te beperken wordt inzet
op het maximaal benutten van departementale capaciteit, hergebruik en waar mogelijk “slim” samenwerken en faciliteren.
Deze uitgangspunten sluiten een big-bang scenario de facto uit.
Het geschetste transitiepad kent een tweetal fasen. Fase 1 behelst
het inrichten - binnen het HRM-domein3 - van het proces uitgifte
van het Rijks Identificatie Nummer (RIN), het toevoegen van het
RIN aan de departementale IdM-omgevingen en het inrichten van
het register RIdM. De doorlooptijd van deze fase wordt indicatief
geschat op een jaar.
Fase 2 omvat de daadwerkelijke transformatie naar rijksbreed identiteitenbeheer en - daarop volgend - de centrale ontsluiting van
departementoverstijgende voorzieningen via het geschetste federatieve model. Dit transformatieproces zal zeker een aantal jaren in
beslag nemen. De eerste jaren zal de basis moeten worden gelegd
door het implementeren van de processen en systemen voor het
rijksbrede identiteitenbeheer. Als dat op orde is kan het federatieve
toegangsbeheer worden geïmplementeerd.

3

Bedoeld zijn de beheerprocessen binnen P-Direkt alsmede de decentrale HRMprocessen bij de deelnemende departementen.
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Inleiding

Aanleiding
In haar vergadering van 21 juni 2011 heeft de ICCIO de “hoofdlijnennotitie Toegang” vastgesteld. In deze notitie is een visie uitgewerkt op Identity & Access Management binnen de (Compacte)
Rijksdienst. In de hoofdlijnennotitie wordt tevens een aanpak op
hoofdlijnen beschreven. Het opstellen van een doelarchitectuur is
een van de eerste stappen in die aanpak.
Dit rapport beschrijft de “Doelarchitectuur Toegang” en zal richtinggevend zijn voor de verdere aanpak van het project en de te kiezen
inhoudelijke oplossingsrichting.
Voorafgaand proces/verantwoording
De eerste aanzet voor het rapport “Doelarchitectuur Toegang” is
gegeven tijdens een tweedaagse werkconferentie, 20 en 21 juni
2011, in Scheveningen. Deelnemers waren een vijftiental architecten en IdM-deskundigen vanuit de rijksdienst4. De deelnemers zijn
deels geselecteerd vanuit de bestaande netwerken voor Identity &
Access Management (IAM) en de Rijkspas, en voor een ander deel
geworven via een oproep via het Platform rijksarchitecten. De uitkomsten van de tweedaagse zijn op 5 juli voorgelegd en besproken
met een “tegenleesgroep”4. Deze tegenleesgroep heeft een aantal
bruikbare suggesties en aanvullingen ingebracht. Voor het overige
kon men zich vinden in de uitkomsten van de tweedaagse.
Half augustus is een schrijfgroep van start gegaan met de uitwerking van de uitkomsten tot een volwaardig rapport. Eerdere conceptversies van dit rapport zijn voorgelegd aan de ICCIOsubcommissies Informatiebeveiliging en Architectuur en Standaarden. Daarnaast zijn conceptversies gedeeld binnen het Platform
rijksarchitecten en besproken in o.m. het IdM-projectleidersoverleg
en de expertgroep Rijkspas. Op 29 november 2011 is de doelarchitectuur bovendien voorgelegd aan een 16-tal leveranciers via een
zgn. ICT~Marktspiegel. De resultaten van deze laatste consultatie
zijn als bijlage 2 bij dit rapport opgenomen. Vertegenwoordigers
van 13 bedrijven, daartoe uitgenodigd door het CIO Platform Nederland, hebben op 31 januari 2012 de doelarchitectuur “collegiaal
getoetst” aan hun praktijk.
De definitieve versie van dit rapport is op 25 januari 2012 vastgesteld door de ICCIO.
Rationale rijksbreed IAM-stelsel
Het programma Compacte Rijksdienst is een uitwerking van de doelen die dit Kabinet heeft geformuleerd ten aanzien van het functioneren van de (rijks-)overheid en heeft tot doel de rijksoverheid
kleiner en krachtiger te maken. Daartoe wordt de bedrijfsvoering
van de rijksoverheid efficiënter gemaakt en wordt er gewerkt aan
het clusteren van onderling vergelijkbare uitvoerende en handhavende taken gericht op eenzelfde doelgroep (los van het beleidster4

De deelnemerslijst van de tweedaagse werkconferentie en de tegenleesgroep is
opgenomen in bijlage 1.
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rein). Deze uitgangspunten zijn richtinggevend voor de I-strategie
van het Rijk.
Met de I-strategie wordt beoogd een rijksbrede informatieinfrastructuur (I-infrastructuur) te ontwikkelen. Deze Iinfrastructuur omvat de ICT-infrastructuur, de informatiehuishouding en de besturing daarvan. Het gaat daarbij om generieke kaders, diensten en producten die, in het kader van standaardisatie en
hergebruik, beschikbaar worden gesteld aan alle organisaties binnen
de rijksdienst.
Voor het ontwikkelen van de rijksbrede I-infrastructuur is het noodzakelijk een goed beeld te hebben van wat de rijksdienst de komende jaren nodig heeft. Het “informatiehuis” van het Rijk dient te worden ingericht als een samenhangend en betrouwbaar geheel van
informatiesystemen dat vanuit heldere afspraken over ontwikkeling,
beheer en besturing het primair proces ondersteunt. Eén van de
ambities waarin dat handen en voeten krijgt, is:
“De rijksdienst beschikt over een platform dat tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk werken, alsmede interdepartementale samenwerking, op een veilige en vertrouwde manier mogelijk maakt.”
In haar vergadering van 21 juni 2011 heeft de ICCIO de ‘Hoofdlijnennotitie Toegang’ vastgesteld. In deze notitie is een visie uitgewerkt op Identity & Access Management binnen de (Compacte)
Rijksdienst. De visie op werken in de Compacte Rijksdienst is in de
notitie als volgt samengevat:
“Een rijksmedewerker is in dienst van het Rijk (één werkgever),
heeft binnen het Rijk een unieke digitale identiteit, heeft één emailadres, één Rijkspas, één of meerdere (eigen) mobiele devices
en steeds vaker een flexibele werkplek.
De Rijkspas geldt als standaard authenticatiemiddel5 voor zowel
fysieke als logische toegang. Met de Rijkspas heeft een medewerker
toegang tot elk relevant rijkskantoor, logt daarmee ook in (ook
thuis of elders) om toegang te krijgen tot relevante bestanden, systemen en informatiediensten en kan daarmee een elektronische
handtekening zetten.”
Het rijksbrede IAM-stelsel moet een einde maken aan de situatie
waarin:

medewerkers voor de toegang tot verschillende departementale
gebouwen en informatiesystemen meerdere (pseudo)identiteiten en daarmee Rijkspassen nodig hebben; tijd-,
plaats- en apparaat onafhankelijk werken is en blijft dan een illusie;

elk departement de identiteiten van de in de organisatie werkzame personen beheert zonder rekening te houden met andere
werkrelaties bij het Rijk;

rijksambtenaren bij elke overplaatsing hun doopceel opnieuw
moeten lichten;
5

Hierbij is het de vraag of de Rijkspas in de huidige vorm en met de huidige mogelijkheden
ook in de nabije toekomst (4-5 jaar) nog voldoende bruikbaar is om alle soorten toegang
tot nieuwe (mobiele) apparaten te ondersteunen of dat er toch additionele hulpmiddelen
ingezet moeten worden.
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elk departement kosten moet maken voor het beheer en de
exploitatie van het departementale IAM-systeem;
P-Direkt rekening moet houden met verschillende koppelvlakken
voor de uitwisseling van persoonsgegevens met de verschillende
departementen;
rijksbrede informatiesystemen rekening moeten houden met
verschillende koppelvlakken van departementen voor de ontsluiting van identiteitsgegevens en van gegevens die nodig zijn om
toegangsrechten te bepalen en te beheersen;
het inzicht ontbreekt in de mate waarin binnen het Rijk veilig en
vertrouwd, in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving, wordt (samen)gewerkt; rijksbreed risicomanagement is
niet of nauwelijks mogelijk.

Fasering en prioritering
Bij de bespreking van de hoofdlijnennotitie Toegang in de ICCIO van
mei en juni 2011 is het belang onderstreept van een gefaseerde en
daarmee beheersbare implementatie. Daarbij zou het accent in eerste instantie moeten liggen op de verdere uitrol van de Rijkspas en
het verder op orde brengen van het identiteitenbeheer. Pas daarna
zou Access Management op rijksniveau verder moeten uitgewerkt.
Deze lijn is ook zo opgenomen in het ICCIO jaarplan voor 2012.
Het bovenstaande laat onverlet dat het belangrijk is om in het kader
van de doelarchitectuur Toegang (“de stip op de horizon”) ook aandacht te besteden aan de vraag hoe Access Management past “in de
plaat” van Toegang. Daarnaast is er ook op dit moment al concreet
behoefte aan sturing op dit terrein. Een goed voorbeeld daarvan is
de inrichting van de single sign-on dienst door SSC-ICT Den Haag.
Om die reden is Access Management - en met name federatieve
authenticatie - in dit document ook globaal uitgewerkt. Aan het
beheer van autorisaties wordt maar heel beperkt aandacht besteed.
In het ICCIO-jaarplan voor 2012 is een activiteit opgenomen om de
in dit document geformuleerde lijn ten aanzien van federatieve authenticatie en het gebruik van open standaarden verder uit te werken in een visiedocument. Dit visiedocument dient voldoende concreet te zijn om als basis te dienen voor een Project Start Architectuur (PSA) voor relevante projecten.
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IST-situatie

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een karakterisering gegeven van de wijze
waarop Identity & Access Management op dit moment binnen de
rijksdienst is ingericht. Vervolgens wordt het beeld van de ISTsituatie afgezet tegen de visie op Identity & Access Management,
zoals die is vastgesteld in de ICCIO-vergadering van 21 juni 2011.
Deze analyse vormt de basis voor de beschrijving van de doelarchitectuur in hoofdstuk 2.
Karakterisering van de IST-situatie
Identiteitenbeheer decentraal
Departementen, c.q. onderdelen van departementen gebruiken elk
hun eigen methodieken, procedures, processen en systemen voor
het beheer van identiteiten. Wel zijn er rijksbrede kaders afgespro6
ken waaraan het identiteitenbeheer moet voldoen . In de praktijk
bieden deze kaders echter de nodige ruimte en het toezicht op de
naleving is beperkt. Processen rond identiteitenbeheer zijn in de
praktijk nauw verweven met HRM-processen rond in- en uit dienst,
de uitgifte van de Rijkspas en het toekennen (of onttrekken) van
facilitaire- en ICT-diensten wat de variëteit aan oplossingen nog
verder vergroot.
Plaat 1: De IST-situatie

6

Concreet gaat het om het Normenkader IdM en het Normenkader Rijkspas.
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Rol HRM-administratie
Departementen maken allemaal op de een of andere manier gebruik
van hun HRM-administratie als bron voor IdM. Dat betekent dat
bepaalde attributen worden overgenomen uit de HRM-administratie
en dat de HRM-processen rond in- en uit dienst leidend zijn voor het
identiteitenbeheer. Voor externe medewerkers wordt veelal een
aparte registratie gevoerd in de FMIS-omgeving, of rechtstreeks in
het IdM-systeem.
De rol van P-Direkt als gezaghebbende bron voor IdM is niet geëxpliciteerd. Daardoor laat de kwaliteit van P-Direkt op dit punt veel te
wensen over. Dat geldt zowel voor de kwaliteit van de geleverde
informatie (vanuit IdM-perspectief), voor het ontbreken van externe
7
medewerkers als voor de tijdigheid .
P-Direkt heeft op dit moment een geautomatiseerde interface met
de meeste departementale IdM-omgevingen. P-Direkt levert via
deze interface gegevens t.b.v. IdM; in beginsel uitsluitend op departementaal niveau. Dat impliceert dat departementen zoals VenJ,
waarbij onderdelen eigen IdM-systemen en processen hebben, zelf
moeten zorgen voor distributie van de gegevens naar de verschillende onderdelen. VenJ heeft (o.a.) voor dat doel een concern-IdMstore ingericht.
P-Direkt is in zijn huidige opzet in feite een verzameling van gescheiden departementale “containers” die onderling niet zijn verbonden. Binnen P-Direkt vindt er geen data- of gegevensoverdracht
plaats van de aangeleverde informatie van de kerndepartementen.
Medewerkers kunnen over de “containers” heen niet uniek worden
geïdentificeerd. Men kan de huidige situatie van gegevens binnen PDirekt omschrijven als een interdepartementale bron van informatie die departementale gegevens aanlevert aan afnemers.
Daarnaast zijn er nog departementen die (nog) geen aansluiting bij
P-Direkt hebben.
Rijksbrede voorzieningen
Op rijksniveau draait een aantal systemen ten behoeve van Identity
& Access Management rijksbreed. De belangrijkste zijn:

De Rijksdirectory (met als afgeleide de Rijksadresgids)

De directoryservice voor de Rijkswerkplek (DWR-AD)

De centrale infrastructuur voor de Rijkspas (“Rijkspas-Hub”)
Nog in ontwikkeling is een single sign-on dienst die (met gebruikmaking van de gegevens uit de Rijksdirectory) moet zorgen voor
een directe toegang tot rijksbrede voorzieningen als het Rijksportaal, de Samenwerkingsfunctionaliteit en P-Direkt (web-portaal).
De Rijksdirectory wordt gevuld via een periodieke upload vanuit de
departementale IdM-omgevingen. Door het ontbreken van een
rijksbreed uniek identificerend nummer komt een persoon met
meerdere werkrelaties bij verschillende aanleverende organisaties
ook meerdere keren voor in de Rijksdirectory (en dientengevolge in
afnemende systemen). Het terug herleiden van meerdere werkrela7

Dit in tegenstelling tot DEF, waar de relatie tussen de IdM-omgeving en de eigen HRMomgeving wel is geëxpliciteerd (“Wie niet in Peoplesoft zit, bestaat niet in IdM”) en waar
vanuit IdM ook expliciet eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de HRM-administratie.
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ties tot één en dezelfde persoon is niet mogelijk. Bovendien zijn er
onderdelen binnen de rijksdienst die, b.v. op grond van privacyoverwegingen, geen gegevens leveren aan de Rijksdirectory, of
waarvan een deel van de gegevens, zoals het e-mailadres, wordt
afgeschermd. Voor deze onderdelen zijn diensten als Rijksportaal en
Samenwerkingsfunctionaliteit op dit moment niet of beperkt (namelijk niet gepersonaliseerd) toegankelijk.
Shared service-dienstverlening
De geconstateerde diversiteit in processen en systemen vormt een
belemmering voor het effectief inzetten op shared services. Dat
geldt voor ICT-dienstverleners die worden geconfronteerd met een
veelheid aan te beheren ICT-oplossingen. Maar het geldt ook voor
b.v. FMH, op het moment dat die organisatie gevraagd wordt het
cardmanagement van de Rijkspas als nieuwe dienst te gaan opzetten. Tegelijkertijd kan van dit soort belemmeringen ook een sterke
incentive uitgaan om te convergeren.
Afwijking IST-situatie van gewenste situatie
De hierboven geschetste IST-situatie wijkt af van de ambitie voor
een Compacte Rijksdienst zoals geformuleerd in de hoofdlijnennotitie Toegang:
“Een rijksmedewerker is in dienst van het Rijk (één werkgever),
heeft binnen het Rijk een unieke digitale identiteit, heeft één emailadres, één Rijkspas (…)”
In de huidige situatie is een medewerker in dienst van een (of
meerdere) departement(en). Deze departementen treden voor
“hun” medewerker op als “identity provider”. Dat betekent dat een
persoon die werkzaam is voor meerdere departementen ook meerdere keren in P-Direkt wordt geregistreerd. Zijn of haar digitale
identiteit wordt gekoppeld aan een organisatiespecifiek personeelsnummer. Vaak zijn er daarnaast nog andere “identifiers” in gebruik.
Een vergelijkbare situatie geldt voor externe medewerkers. Daar is
de verscheidenheid aan gehanteerde oplossingen echter nog groter.
Het identiteitenbeheer zelf wordt bemoeilijkt doordat noch op procesniveau, noch op gegevensniveau adequate voorzieningen zijn
getroffen die het mogelijk maken dat de HRM-administratie kan
fungeren als een gezaghebbende bron voor het IdM-systeem.
De toegang tot middelen (fysieke voorzieningen, ICT-diensten, etc.)
is primair op organisatieniveau ingericht met als basis het IDMsysteem. Daaraan zijn systemen gekoppeld voor o.a. cardmanagement, directory services (AD) en facilitaire diensten (FMIS). Pasuitgifte en b.v. het toekennen van e-mailadressen gebeurt op (sub-)
departementale schaal.
Medewerkers die gelijktijdig met meerdere departementen een
werkrelatie hebben, hebben dus ook meerdere e-mailadressen,
rijkspassen etc. Door het ontbreken van een rijksbreed identificerend nummer is het lastig om die zaken op persoonsniveau te koppelen. Het is bekend dat medewerkers met meerdere rijkspassen
rondlopen, maar vanuit het systeem kunnen we die niet identificeren.
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Medewerkers die van de ene organisatie naar de andere overgaan,
krijgen een ander e-mailadres, een andere pas, maar b.v. in veel
gevallen ook een andere mobiele telefoon, omdat het beheer en de
toegang tot deze voorzieningen op een departementale schaal is
ingeregeld en daardoor de facto aan de werkrelatie is gekoppeld en
niet aan de persoon zelf.
Om de situatie zoals geschetst in de hoofdlijnennotitie Toegang te
bereiken, moet er een transformatie plaatsvinden van “het departement als Identity Provider” naar “Het Rijk als Identity Provider”
voor alle rijksmedewerkers. In het volgende hoofdstuk wordt de
SOLL-situatie beschreven en wordt vervolgens ook aangegeven hoe
we in een migratiescenario van IST naar SOLL kunnen komen.
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SOLL-situatie: Uitgangspunten en principes

Inleiding
In dit en de navolgende hoofdstukken wordt – in tekst en middels
een aantal platen - een uitwerking gegeven van de SOLL- situatie.
Dit hoofdstuk beschrijft een tiental basisprincipes dat richtinggevend
is voor de verdere ontwikkeling van rijksbreed Identity- en Access
Management. De focus ligt daarbij op de inrichting van het identiteitenbeheer. Toegangsbeheer (“Access Management”) wordt globaal
uitgewerkt. In het jaarplan ICCIO 2012 is een activiteit benoemd
om hieraan volgend jaar verder invulling te geven. In deze doelarchitectuur wordt geen aandacht besteed aan toegang op machineniveau (M2M) c.q. applicatieniveau (A2A). Ook dit zal op een later
moment uitgewerkt moeten worden.
De 10 basisprincipes die worden beschreven zijn afgeleid van:

Algemene referentiearchitectuur NORA en MARIJ (respectievelijk
versie 3.0 en versie 2.0).

Thematische referentiearchitectuur, NORA katern Informatiebeveiliging en Normenkader IdM

Good practices, Ministerie van Defensie, Ministerie van Financiën, Ministerie EL&I.
Alvorens de principes te beschrijven, vermelden we de belangrijkste
definities als uitgangspunt voor de basisprincipes.
Enkele begrippen als uitgangspunt
De omschrijving van onderstaande begrippen is bedoeld voor de
context van het rijksbrede Identity Management. Ze gelden als uitgangspunt voor de definiëring van basisprincipes en de verdere
ontwikkeling van RIdM. Buiten deze context kunnen voor deze begrippen andere omschrijvingen van toepassing zijn.
Persoon

Een natuurlijke persoon die één of meer werkrelaties heeft met
de rijksoverheid, geïdentificeerd door een uniek Rijks Identificatie
Nummer (RIN).

Werkrelatie

De tewerkstelling van een persoon bij het Rijk op basis van een
juridisch geldige overeenkomst tussen (een organisatie van) het
Rijk en de betreffende persoon.
Concreet betreft het werkrelaties die:
1. op basis van een ambtelijke aanstelling op grond van het
ARAR voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn aangegaan door
een RD-organisatie8, al dan niet in verband met detachering
of interim functievervulling;
2. op basis van een ambtelijke aanstelling zijn aangegaan door
de sector Rijk: bijv. werkrelaties vanuit de Algemene Bestuursdienst;
3. zijn aangegaan door ingehuurde ondernemingen bij een RDorganisatie: betreft bijv. service personeel;

8

RD-organisatie = Rijksdienst Organisatie, een willekeurige organisatie van de Rijksdienst.
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4. op basis van inhuur, detachering, stage, re-integratie, interim
functievervulling, outsourcing of anderszins op grond van een
overeenkomst al dan niet via een tussenpersoon door een
RD-organisatie zijn aangegaan.
Federatief Identity
Management

Federatief Identity Management betreft alle processen, standaarden en technologie welke het mogelijk maken om op een gecontroleerde manier identiteitgegevens uit te wisselen over organisatiegrenzen heen.9
De grondgedachte van de SOLL-architectuur is dat de rijksdienst
wordt gezien als één geheel, één organisatie. De federatie betreft
dus primair de interactie met private en publieke organisaties die
geen deel uitmaken van het organisatorische bereik van de rijksdienst, maar wel toegang dienen te verkrijgen of te geven tot
informatiediensten. Omdat Defensie buiten de scope valt van de
rijksdienst, maakt ook deze organisatie deel uit van de federatie.
En ten slotte kunnen er afwegingen zijn die maken dat ook binnen de scope van de rijksdienst toegang via een federatieve benadering wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat de persoonsgegevens van betrokken medewerkers afgeschermd dienen te worden.
Meer hierover in hoofdstuk “SOLL-situatie (Federatieve) Toegang”.

Register RIdM

Het rijksbrede register 'Rijks Identity Management' bevat gegevens over personen die nodig zijn voor identificatie, authenticatie, autorisatie en communicatie ten behoeve van uitvoering van
contractueel vastgestelde werkzaamheden voor het Rijk door die
personen.
In beginsel bevat het register RIdM de gegevens van personen
die werkzaam zijn bij organisaties die binnen het bereik van de
rijksdienst vallen. Gegevens van personen van organisaties buiten het bereik van de rijksdienst, worden geregistreerd bij de
betreffende organisaties uit de federatie. Deze personen krijgen
op basis van de federatieve registratie toegang tot de benodigde
voorzieningen bij de rijksdienst. Die toegang is gebaseerd op
expliciete contractueel vastgelegde afspraken tussen het Rijk en
de betreffende externe identity provider.
Wel blijft de mogelijkheid open om personen met federatieve
toegang in RIdM te registreren, indien dit door het betreffende
lijnmanagement noodzakelijk wordt geacht. Bijvoorbeeld om de
persoon (tijdelijk) te voorzien van een Rijkspas (zie ook principe
9).

Identity provider

Een organisatie of een voorziening die borg staat voor de identiteit van een persoon die toegang claimt tot voorzieningen van het
Rijk.

Identiteit

Het geheel aan kenmerken dat een persoon of andere entiteit
uniek herkenbaar maakt in een bepaalde context.10

9

10

Bron: Gefedereerd Identiteitsbeheer In het Hoger Onderwijs, rapport in opdracht van:
Stichting SURF, SURFnet BV, Technische Universiteit Delft, eMerge.
Bron: http://www.robvanderstaaij.nl/blog/static.php?page=static071125-211608
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De tien Basisprincipes rijksbreed Identity Management
Onderstaande basisprincipes gelden als voorlopige rijksbrede afspraken (status ‘concept’). Naar aanleiding van verdere ontwikkelingen, discussies en/of besluitvorming, kunnen de principes in volgende versies van de doelarchitectuur nog worden gewijzigd en/of
aangevuld.
1

Een persoon kan niet meer dan één keer geregistreerd
staan in het register RIdM en wordt daarbij geïdentificeerd met een uniek Rijks Identificatie Nummer.

Enkelvoudige registratie leidt tot betere kwaliteit van informatie, doordat het inconsistenties bij meervoudige registratie uitsluit. Enkelvoudige registratie van personen waarborgt daarnaast de herleidbaarheid
van activiteiten met voorzieningen van het Rijk tot de juiste persoon.
Het is ook efficiënter doordat persoonsgebonden voorzieningen, zoals
een laptop of mobiele telefoon, slechts één maal verstrekt behoeven te
worden aan de betreffende persoon, ongeacht het aantal werkrelaties.11
Dit principe draagt ten volle bij aan het uitgangspunt van Compacte
Rijksdienst, waarin wordt gesteld dat een rijksmedewerker in dienst is
van één werkgever (het Rijk) en daarbij geïdentificeerd kan worden
met één unieke digitale identiteit.
2

De bij de intake geregistreerde uniek identificerende gegevens van een persoon, worden (benevens wettelijke
verplichtingen) alleen gebruikt om de uniciteit van die
persoon binnen de context van het Rijk te kunnen waarborgen.

Op basis van de Wet Identificatieplicht wordt altijd een toets uitgevoerd
bij het aangaan van een werkrelatie (intakeproces). Hierbij worden
naast algemene persoonsgegevens, zoals NAW, geboortedatum, etc.
ook de uniek identificerende gegevens geregistreerd, bijv. paspoortnummer en BSN. Dit principe legt aan het (her)gebruik van de uniek
identificerende gegevens (en dus niet aan de algemene persoonsgegevens) beperkingen op, teneinde tegemoet te komen aan wettelijke
vereisten op gebied van privacy.
Het (her)gebruik van de uniek identificerende gegevens wordt beperkt
tot het toetsen of een persoon al in het register RDiM is opgenomen,
teneinde de unieke identiteit van een persoon in de context van het
Rijk te kunnen waarborgen.
Dit principe laat onverlet het gebruik van uniek identificerende gegevens op grond van een wettelijke verplichting (zoals het gebruik van
het BSN voor de gegevensuitwisseling met de Belastingdienst).
3

Registratie van nieuwe, gewijzigde of beëindigde werkrelaties in het register RIdM, gebeurt in opdracht van het
lijnmanagement dat de werkrelatie is aangegaan.

Een werkrelatie wordt altijd aangegaan (of gewijzigd) met een duidelijk
bedrijfsdoel. De vanzelfsprekende eigenaar van dat bedrijfsdoel, zal
altijd een lijnmanager zijn. De registratie van een werkrelatie gebeurt
daarom altijd vanuit de verantwoordelijkheid van de betreffende lijn-

11

In het kader van middelenbeheer, is onderscheid te maken in middelen die afhankelijk zijn
van de werkrelatie (bijv. bepaalde kleding) en middelen die aan de persoon zijn te koppelen, ongeacht de werkrelaties die deze heeft (bijv. een mobiele telefoon).
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manager. Of het nu gaat om een vast dienstverband, tijdelijke inhuur
of een fixed price contract met een externe projectorganisatie.
Personen die via een federatieve registratie toegang krijgen tot voorzieningen van het Rijk worden in principe niet in RIdM geregistreerd.
Toch kan het nodig zijn om dergelijke personen in RIdM op te nemen,
bijvoorbeeld om een Rijkspas te kunnen verstrekken (zie ook definitie
‘Federatief Identity Management‘ en principe 9). Het is aan de lijnmanager om te bepalen of registratie van federatief geregistreerde personen, ook in RIdM noodzakelijk is.
4

De in het register RIdM geregistreerde personen hebben
de mogelijkheid tot inzage in de inhoud en het gebruik
van de gegevens die over hen zijn vastgelegd.

Inzagerecht is van belang om de kwaliteit van de informatie te kunnen
toetsen aan de feitelijke bron (de persoon zelf), maar vooral ook om
tegemoet te komen aan het vertrouwen in de relatie tussen de persoon
en het Rijk (privacy aspect).
Dit statement is eerder een bedrijfsregel of randvoorwaarde dan een
richtinggevend principe. Echter, dit statement, dat refereert aan het
NORA-principe AP26 (De afnemer heeft inzage in de eigen informatie
en het gebruik er van), achten we voor de ontwikkeling van het rijksbrede Identity & Access Management echter dusdanig van belang, dat
ze wordt opgenomen als basisprincipe bij de verdere ontwikkeling ervan.
5

De verantwoordelijkheid voor correcte registratie van
personen en werkrelaties in het register RIdM, berust bij
het HRM-domein.

Het onderhoud en beheer van personeelsdossiers is van oudsher een
(uitvoerende) verantwoordelijkheid van het HRM-domein. Om die reden
ligt het voor de hand om het onderhoud van personen met een werkrelatie bij het Rijk, te beleggen bij het HRM-domein. Dit domein heeft
uitvoerende verantwoordelijk m.b.t. correcte registratie van personen
en werkrelaties, in opdracht van het ter zake bevoegde lijnmanagement. Het HRM-domein geeft daarmee uitvoering aan het rijksbreed
ontwikkelde bedrijfsproces “intake werkrelaties”.
Zie ook bijlage 3.
De wijze waarop de uitvoering van het proces wordt georganiseerd
(centraal, decentraal), is nog voor verdere uitwerking (en transitie). De
noodzakelijke informatievoorziening naar en vanuit het register RIdM
moet in ieder geval zodanig worden ingericht dat het proces onafhankelijk van plaats, tijd en organisatie kan worden uitgevoerd.
6

Handelingen met voorzieningen van het Rijk zijn te herleiden tot een verantwoordelijke persoon.

Handelingen met softwaresystemen of met fysieke objecten van het
Rijk, hebben in principe gevolgen voor het Rijk en ze brengen daarnaast ook kosten en opbrengsten met zich mee. Vanuit doelmatigheid
en doeltreffendheid (MARIJ vertrekpunten 1 en 3) is het van belang om
het gebruik (en eventueel misbruik) van de voorzieningen van het Rijk
te kunnen verantwoorden.
De registratie van personen in RIdM, ondersteunt de functie middelenPagina 17 van 69
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beheer met de mogelijkheid tot het koppelen van voorzieningen aan
unieke identiteiten. Voor de herleidbaarheid bij federatieve toegang,
moeten organisaties van het Rijk er voor zorgen dat sluitende en naleefbare afspraken worden gemaakt met externe identity providers. Bij
misbruik van voorzieningen door personen die via een externe identity
provider zijn geïdentificeerd en krachtens die identiteit toegang hebben
gekregen, moet de betreffende identity provider dat misbruik op verzoek van het Rijk kunnen herleiden tot een verantwoordelijke persoon.
De externe identity provider is in principe aansprakelijk voor de acties
van de betreffende identiteiten.
7

Het toegangsbeleid van het Rijk is gebaseerd op rollen,
regels en requests.

Basis voor het toegangsbeleid van het Rijk is "Claim Based Access"
(CBAC). Toegang tot voorzieningen van het Rijk wordt verleend naar
aanleiding van aanspraak (claim of request) door een persoon. De authenticiteit van de persoon die aanspraak maakt, is gegarandeerd vanuit RIdM of vanuit een externe partij waarmee juridisch vastgelegde
afspraken zijn gemaakt.
Op basis van de rol van de aanspraak makende persoon (ontleend aan
vastgestelde criteria zoals functie, plaats in de organisatie, taken, positie, locatie en voorschriften) en de vastgelegde policy bij de voorziening, wordt toegang verleend.
De invulling van het toegangsbeleid dient het plaats-, tijd-, en apparatuuronafhankelijk werken maximaal te ondersteunen. Ongeacht de
plaats waar wordt ingelogd, moet het mogelijk zijn dezelfde logische
toegang te verkrijgen, tenzij bijzondere omstandigheden dit niet toestaan. Denk aan gecontroleerde ruimtes die als enige toegang bieden
tot informatie die staatsgeheim is.
8

Alleen personen die zijn opgenomen in het register RIdM
krijgen toegang tot de kernvoorzieningen van het Rijk.

De set kernvoorzieningen van het Rijk omvat die voorzieningen die elke
persoon die in RIdM is geregistreerd, in ieder geval nodig heeft om te
kunnen functioneren als werkrelatie van het Rijk. De samenstelling van
de set kernvoorzieningen zal in de loop der tijden wijzigen, bijvoorbeeld
omdat voorzieningen worden toegevoegd of omdat voorzieningen worden aangepast. Door uit te gaan van een in de tijd veranderlijke set en
niet van één of meer concrete voorzieningen, blijft dit principe in de tijd
robuust en toepasbaar.
De set kernvoorzieningen omvat in beginsel de volgende voorzieningen:
Rijkspas12 (toegang tot gebouwen en token voor ICTvoorzieningen).
(Rijks-)Account dat toegang verschaft tot algemene voorzieningen zoals de algemene DWR-faciliteiten.
Punt van aandacht: verantwoordelijk eigenaarschap van kernvoorzieningen centraal beleggen. De voorzieningen worden aan de persoon
verstrekt, tenzij de voor de werkrelatie verantwoordelijke lijnmanager

12

Hierbij is het de vraag of de Rijkspas in de huidige vorm en met de huidige mogelijkheden
ook in de nabije toekomst (4-5 jaar) nog voldoende bruikbaar is om alle soorten toegang
tot nieuwe (mobiele) apparaten te ondersteunen of dat er toch additionele hulpmiddelen
ingezet moeten worden.
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dit anders beslist.
9

Het systeem RIdM waarborgt de (wettelijke) privacy van
geregistreerde personen, door adequate, op risicoanalyse
gebaseerde, beveiligingsmaatregelen, zowel technisch als
administratief organisatorisch.

Technische maatregelen betreffen o.a. functionele beperkingen en autorisatie-instellingen van de software. Administratief organisatorisch
gaat het om de juiste toedeling van en het toezicht op activiteiten en
verantwoordelijkheden m.b.t. RIdM en het (her)gebruik van de informatie daaruit. Het niveau van beveiliging wordt altijd aangepast aan de
risico's die met een bepaalde werkrelatie annex zijn (denk o.a. aan
bijzondere functies in het kader van defensie, justitie, etc.).
Evenals statement 4 is hier eerder sprake van een randvoorwaarde of
bedrijfsregel, dan van een richtinggevend basisprincipe. De registratie
van persoonsgegevens en het koppelen daarvan aan voorzieningen en
systemen, kan leiden tot onrustige gevoelens bij mensen. De formulering (en handhaving) van dit statement als basisprincipe, beoogt daarom ook het verminderen van dergelijke gevoelens van onrust op voorhand.
10

Het systeem RIdM is een samenhangend geheel van onafhankelijke herbruikbare services, en maakt gebruikt van
vastgestelde open standaarden en bestaande rijksbreed
herbruikbare voorzieningen en services.

Uitstekende interoperabiliteit is in een federatief model voor Identity &
Access Management een randvoorwaarde. Functies als identificatie,
authenticatie en autorisatie worden daarom als zelfstandige services
ontwikkeld en zijn op basis van standaard koppelvlakken (open standaarden) aanroepbaar (te gebruiken) voor applicaties van meerdere
organisaties.
Een service (of dienst) georiënteerde architectuur is daarbij door de
referentiekaders NORA en MARIJ benoemd als uitgangspunt.
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SOLL-situatie: Rijks identiteitenbeheer

Hoofdlijnen SOLL-situatie
De onderstaande plaat geeft een grafische weergave van de belangrijkste processen die binnen de doelarchitectuur worden onderscheiden.
Plaat 2: Hoofdlijnen SOLL-situatie

In deze plaat wordt Rijks IdM gepositioneerd als de gezaghebbende
bron voor het toegangsbeheer voor departementoverstijgende diensten. Daarnaast voedt Rijks IdM de departementale IdMomgevingen en daarmee is Rijks IdM indirect ook een gezaghebbende bron voor het departementale toegangsbeheer.
In de plaat wordt weergegeven dat in de SOLL-situatie IdM primair
een proces is dat zich op rijksniveau afspeelt. Het initieel opvoeren
van een nieuwe medewerker in het IdM-systeem wordt getriggerd
vanuit de HRM-administratie en meer in het bijzonder vanuit het
proces “intake nieuwe medewerker”13. Dat geldt niet alleen voor
medewerkers met een regulier dienstverband met de organisatie
binnen de rijksdienst, maar ook voor externe medewerkers, servicemedewerkers, stagiairs, etc. Kortom iedereen waarvan het noodzakelijk dat hij of zij is geregistreerd in het rijksbrede IdM-systeem
(hierna aangeduid als RIdM, spreek uit “rhythm”).

13

En aanverwante processen op basis van andere triggers: uit dienst, wijziging naam, etc.
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Het HRM-domein fungeert op haar beurt als gezaghebbende bron
voor die attributen van een persoon en/of zijn/haar werkrelatie die
ook relevant zijn voor de HRM-administratie. De verantwoordelijkheid voor het beheer van elk gegeven/attribuut is eenduidig belegd.
Het gebruik van bepaalde gegevens uit het HRM-domein in RIdM
stelt daarbij ook eisen aan de kwaliteit van die gegevens. In de
volgende paragraaf wordt de relatie tussen RIdM en het HRMdomein nader geduid.
Tijdens het intakeproces, dat valt binnen het HRM-domein, krijgt
een nieuwe medewerker van de rijksdienst een rijksbreed uniek en
in de tijd niet wijzigend identificatienummer14 (RIN: Rijks Identificatie Nummer), en wordt vastgesteld welke werkrelatie(s) er met die
medewerker wordt aangegaan. Als die medewerker al een werkrelatie binnen de rijksdienst heeft, en dus al eerder een RIN heeft gekregen, houdt hij of zij dit zelfde nummer en wordt aan dit nummer
een nieuwe werkrelatie gekoppeld. Het toekennen van een uniek
RIN maakt het mogelijk dat een persoon vervolgens nog slechts een
(1) registratie heeft in het RIdM, en een (1) account op Rijksportaal,
een (1) rijks e-mail adres en een (1) Rijkspas.
Het RIdM vormt de gezaghebbende bron voor het toegangsbeheer
van (in beginsel) alle departement overstijgende diensten. Dit betreft zowel bedrijfsvoering gerelateerde diensten als diensten/systemen vanuit het primair proces, voor zover die de grenzen
van een departement overstijgen. Via een aantal nog te ontwikkelen
rijksbrede voorzieningen wordt de toegang tot die voorzieningen
gefaciliteerd (zie voor de verdere uitwerking de paragraaf “Doelarchitectuur (Federatieve) Toegang”).
De kenmerken die in RIdM zijn vastgelegd van een persoon, c.q.
van zijn of haar werkrelatie kunnen worden gebruikt om businessregels te definiëren die vervolgens gebruikt worden om te bepalen
of een persoon al dan niet toegang heeft tot een bepaalde voorziening. Dit is een van de basisprincipes van toegangsbeheer (in allerlei varianten: role-based, rule-based, claim-based, …). Een eenvoudig voorbeeld is groepstoegang tot rijkskantoren m.b.v. de Rijkspas: met behulp van de kenmerken die in het IdM-systeem zijn
opgeslagen wordt het mogelijk de samenstelling van een groep
dynamisch te beheren.
Het RIdM is in de SOLL-situatie tevens het bronsysteem voor de
departementale IdM-omgevingen. Deze omgevingen zullen voor
zover nu valt te overzien in stand moeten blijven omdat zij het
bronsysteem vormen voor het toegangsbeheer van een groot aantal
specifieke departementale diensten (fysieke voorzieningen, specifieke departementale ICT-diensten, etc.). Voor deze specifieke diensten zijn wellicht ook extra attributen nodig die in dat geval in het
departementale IdM zullen moeten worden beheerd.
Voor alle attributen van een identiteit die zijn opgenomen in het
RIdM is dit RIdM (of de voorliggende bronbestanden als P-Direkt) de
14

Een essentiële premisse in de doelarchitectuur is dat het daadwerkelijk mogelijk is
om – binnen de wettelijke kaders – een proces in te richten dat met een zeer hoge
betrouwbaarheid de uniciteit van het toegekende RIN te borgen. En dat niet alleen
voor medewerkers met een ambtelijke status, maar ook voor externen, etc. Deze
premisse zal de komende tijd dan ook expliciet getoetst moeten worden.
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gezaghebbende bron. Daarnaast bestaat, zoals gezegd, de mogelijkheid om in een departementaal IdM-systeem extra attributen op
te nemen. Departementale IdM-systemen worden via provisioning
“gesynchroniseerd”, zodat hun inhoud voor wat betreft de gezamenlijke attributen altijd overeenkomt met die van het RIdM.
De Essentie van IdM
In onderstaande figuur wordt de relatie getoond tussen RIdM en
domeinen waarin identiteitsgegevens gebruikt worden. Dit kunnen
ook domeinen zijn waar deze gegevens in ontstaan of waarin bepaalde eigenschappen (attributen) onderhouden of verrijkt worden
(gezaghebbende bronnen). Het basisregister identiteiten kan informatie uitwisselen met deze domeinen. Het RIN vervult hierbij de rol
van generiek, betekenisloos koppelnummer. Het RIN wordt in elk
geval gebruikt bij het verlenen van toegang (autorisatie) tot zowel
gebouwen als informatiediensten. Maar ook kan het RIN gebruikt
worden voor het koppelen aan zaken en werkprocessen (workflow).
Plaat 3: RIdM als gezaghebbende bron en gegevensmakelaar15

Bij de verdere uitwerking van RIdM zullen afspraken over het gebruik, beheer en het eigenaarschap van deze gegevens en de bijbehorende processen over de domeinen heen vastgelegd moeten worden. Als een domein verantwoordelijk is voor het onderhoud van
identiteitsgegevens of van een bepaald attribuut van een identiteit
dan dient dit domein het volledige Lifecycle Management daarover
uit te voeren. Deze afspraken over gegevens, processen en verantwoordelijkheden zullen vastgelegd moeten worden in een aangepast
‘Gegevenswoordenboek RIdM’ en een ‘RIdM normenkader’.

15

Deze plaat is ontleend aan [1]
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RIdM: Rijksregister Identiteiten Medewerkers rijksdienst
De kern van het rijksbrede Identity Management systeem (RIdM) is
het centrale basisregister “Identiteiten Medewerkers rijksdienst”. De
primaire voeding van het basisregister komt uit een proces “Intake
werkrelatie rijksdienst”. Deze intake wordt gestart naar aanleiding
van een afgesproken werkrelatie tussen een organisatie(onderdeel)
van de rijksdienst en een natuurlijk persoon. De intake sluit aan bij
de verplichting van werkgevers - op grond van de Wet op de Identificatieplicht – de identiteit van een medewerker vast te stellen op
basis van een geldig WID-document, zodat de gegevens als authentiek beschouwd kunnen worden.
De registratie van de gegevens rond de identiteit van de natuurlijke
persoon vindt plaats in het RIdM. De natuurlijke persoon krijgt
daarbij een uniek identificatienummer toegekend, het zogenoemde
Rijks Identificatie Nummer (RIN). Voor het doorlopen en onderhouden van de levenscyclus van een identiteit (van het startmoment
van de (eerste) werkrelatie tot en met het beëindigen van de (laatste) werkrelatie) moeten duidelijke afspraken worden gemaakt die
het liefst geautomatiseerd worden uitgevoerd. Het RIdM vervult de
rol van basisregister voor identiteiten van personen met een werkrelatie met de rijksdienst.
RIdM: Gegevensmakelaar
De functie van gegevensmakelaar moet worden gezien als een virtuele marktplaats waar digitale gegevens met een (vooraf) bepaald
doel geautomatiseerd worden uitgewisseld. De functie bevat twee
onderdelen:
- De “intelligentie” over waar een bepaald gegeven kan worden
verkregen, wie het onderhoudt, c.q. wie het mag opvragen (de
adressering). Dit is inherent onderdeel van de IdM-toepassing.
- Het feitelijke berichtenverkeer (de postbode); deze rol kan worden ingevuld door een standaard berichten broker zoals de Digikoppeling.
De aard van RIdM als rijksregister en de rol als gegevensmakelaar
stellen hoge eisen aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van het
register. Ten aanzien van tijdigheid van sommige attributen zal
“near-realtime” de norm moeten zijn.
Intake - uitgifte RIN
Het intakeproces voor werkrelaties van het Rijk is het startpunt voor
het opnemen van identiteiten en werkrelaties in het basisregister
van het RIdM. Het intakeproces maakt onderdeel uit van, c.q. wordt
ingebed in de HRM-processen. Het resultaat van het intakeproces
kan zijn een nieuwe identiteit, gekenmerkt door een nieuw RIN met
een werkrelatie of alleen het toevoegen van een extra werkrelatie
aan een al bestaande identiteit.
Bij een nieuwe werkrelatie wordt vastgelegd wat de bron is van het
verzoek. Deze bron is en blijft de gezaghebbende bron voor het
onderhoud op de specifieke relatie gegevens: begindatum, einddatum, status (actief, geschorst), type werkrelatie (intern, extern,
service medewerker), bereikbaarheidsgegevens, etc.
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Voor het bepalen van het RIN en de registratie van de werkrelaties
wordt gebruik gemaakt van de diensten van een generieke Rijks
Werkrelatie Service. Deze service bepaalt op basis van de gescande
WID-gegevens of de betreffende persoon al voorkomt in het RIdM.
Als dat niet het geval is genereert de service een nieuw RIN. Het
reeds bestaande of nieuwe RIN wordt door de service teruggerapporteerd aan de aanvrager.

Plaat 4: Proces uitgifte RIN

Bij de realisatie van het RIN-uitgifte proces dient er extra aandacht
te zijn voor het zorgvuldig gebruik van gegevens en de zogenaamde
doelbinding. Gegevens die met een bepaald doel verkregen zijn in
bijvoorbeeld het HRM-proces kunnen alleen in processen voor Identity Management gebruikt en eventueel opgeslagen worden als dat
het oorspronkelijke doel dient. Daarnaast kan het ook nodig zijn om
gegevens zo op te slaan dat ze niet terug te herleiden zijn naar het
oorspronkelijke gegeven.
Mechanismen die hiervoor gebruikt kunnen worden bij het uitwerken van oplossingen zijn bijvoorbeeld het gebruik van eenzijdigehash versleuteling met daarbij het gebruik van een koppeltabel.
Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een BSN dat beschikbaar is in
het Intake-proces met een eenzijdige-hash-functie versleuteld
wordt en aangeleverd aan het RIN-uitgifte proces. In het RINuitgifte proces wordt dan gecontroleerd of dit nu betekenisloze
nummer al bekend is in de tabel met RIN’s. Als dit nummer al bekend is wordt in de tabel gekeken welk RIN nummer hier bij hoort
en dit RIN wordt teruggemeld. Als het betekenisloze nummer er nog
niet in staat wordt het toegevoegd en wordt er een nieuwe RIN aan
toegekend. Dit nieuwe RIN wordt teruggemeld aan het Intake proces en opgenomen in RIdM en/of het departementale IdM.
Deze rijksbrede RIN-uitgiftedienst maakt het mogelijk om plaatsonafhankelijk te registreren en te onderhouden. De organisatie van de
intake kan daarom zowel centraal als decentraal worden belegd.
Deze architectuur op Toegang laat vrij of het intakeproces centraal
of decentraal wordt uitgevoerd. Wel zal de uitvoering te allen tijde
Pagina 24 van 69

Doelarchitectuur "Toegang"; "Rhythm, ergo sum" | 12 april 2012

moeten voldoen aan de vigerende normenkaders en vastgestelde
kwaliteitskenmerken (volledigheid, juistheid, tijdigheid, rechtmatigheid).
Punt van aandacht blijft er voor werkrelaties die meerdere WID
documenten hebben bijvoorbeeld een Nederlands document met
een BSN en daarnaast ook nog een paspoort van een ander land
zonder BSN. Indien deze mensen voor verschillende werkrelaties
verschillende documenten gebruiken kunnen zij in het proces ten
onrechte toch meerdere RIN’s krijgen. Ook het gebruik van ongeldige documenten zal in dit proces niet ondervangen kunnen worden.
Als hier oplossingen voor nodig zijn ligt het voor de hand om deze in
het HRM domein te realiseren.
Relatie met P-Direkt
Belangrijk uitgangspunt in de doelarchitectuur is dat de HRMadministratie fungeert als gezaghebbende bron voor de voor Identity & Access Management relevante set HRM-gegevens.16 Dit uitgangspunt heeft belangrijke consequenties voor de wijze waarop
HRM-processen bij departementen en rijksbreed (P-Direkt) zijn
vormgegeven. De grootste impact vloeit voort uit de volgende globale kwaliteitseisen:

De bestaande diversiteit in de zgn. “warme” intake-processen
bij departementen zal moeten worden beperkt; het bevragen
van de “Rijks Werkrelatieservice” zal moeten worden geïncorporeerd in deze intake-processen. Zodoende krijgt iedere rijksmedewerker een uniek RIN, waarmee dubbele voorkomens van dezelfde persoon worden voorkomen.

De doorlooptijd van HRM-processen rond in- en uit dienst en
andere relevante mutaties zal moeten worden bekort om aan de
actualiteits-eisen van Identity & Access Management te kunnen
voldoen.

De HRM-administratie bevat in de SOLL-situatie in beginsel alle
personen die een werkrelatie hebben met het Rijk; dus ook externe medewerkers, stagiairs, servicemedewerkers, etc.17

In het proces dienen maatregelen te worden genomen om te
borgen dat personen met meerdere werkrelaties en die zich met
verschillende WID-documenten bij verschillende rijksorganisaties laten registreren toch als dezelfde persoon worden onderkend.

16

17

Gezaghebbende bronnen zijn hoogwaardige gegevensbronnen, met expliciete garanties wat betreft de kwaliteit van de gegevens en wat betreft het gebruik dat van die
gegevens kan worden gemaakt.
Dit is de ideaaltypische situatie. De praktijk bij departementen is nu dat externen
apart, vaak in een FMIS-omgeving, worden geregistreerd en beheerd. Of en voor
hoelang externen nog in een afzonderlijke omgeving worden geregistreerd zal in het
vervolg nader moeten worden bezien.
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Plaat 5: Beheerprocessen rijks Identity & Access Management

Deze afbeelding heeft tot doel om inzicht te geven in de verschillende processen die nodig zijn om een persoon op gecontroleerde
wijze toegang te geven tot de middelen die hij nodig heeft om zijn
werk uit te kunnen voeren. Hieronder een toelichting op de entiteiten in het plaatje op alfabetische volgorde. Voor elke entiteit in het
plaatje is een geborgd beheerproces noodzakelijk.
Entiteit
Actie
Afdeling
Arbeidsplaats
Certificaat

Criterium
ICT-account
Middel

Persoon

Toelichting
Een handeling die op/met een middel kan worden uitgevoerd,
waarop een toegangsregel van toepassing kan worden verklaard.
Een organisatorische eenheid die onderdeel uitmaakt van de afdelingshiërarchie van de rijksoverheid.
Een unieke positie binnen een afdeling waarop een persoon kan
worden geplaatst c.q. te werk gesteld.
Een persoonsgebonden PKI-certificaat dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van PKI-Overheid, geplaatst op de Rijkspas als drager, eventueel gekoppeld aan het ICT-account als authenticatiemiddel.
Een eigenschap die iets of iemand kan bezitten en die relevant is
voor het definiëren van de toegangsregels op middelen.
Een persoonsgebonden account waarmee een persoon inlogt op
de ICT-client of op het ICT-portaal.
Een applicatie, fysiek object, of service waar de natuurlijke persoon toegang toe moet hebben om zijn werk uit te kunnen voeren.
Een natuurlijke persoon die een werkrelatie heeft met de rijksoverheid, geïdentificeerd door een uniek Rijks Identificatie Nummer (RIN).
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Entiteit
Rijkspas

Rol

Screening

Toegangsregel
Toekenning

Werkrelatie

Toelichting
Het persoonsgebonden identiteitsbewijs van personen die een
werkrelatie hebben met de rijksoverheid, voorzien van drie PKIO-certificaten.
Abstractie die wordt gehanteerd om samenhangende sets van
autorisaties te bundelen en die inzicht verschaft “uit hoofde waarvan” een bepaalde persoon aan wie de rol is toegekend, de desbetreffende autorisatie heeft ontvangen. Een rol kan gelijk zijn
iemands arbeidsplaats, of aan de afdeling waarbinnen hij werkzaam is, maar kan ook los staan van de arbeidsplaats (medezeggenschap, BHV, expertgroep, enz.). De rol kan dus overlap vertonen met een arbeidsplaats of functie, maar is daar niet toe beperkt.
Resultaat van het veiligheidsonderzoek van de AIVD op basis
waarvan kan worden bepaald of een persoon gerechtigd is om
informatie van een bepaald rubriceringsniveau te verwerken.
Toegangsregels beschrijven de criteria waaronder bepaalde acties
op/met een middel mogen worden uitgevoerd.
Koppeling van een rol aan een persoon. Deze koppeling kan gelijk
zijn aan de plaatsing van de persoon voor arbeidsplaatsgerelateerde rollen, maar hieronder vallen ook de toekenningen van
niet-werkrelatie gebonden rollen aan personen.
Een plaatsing c.q. tewerkstelling van een persoon op een arbeidsplaats binnen de rijksoverheid.

Voor de entiteit Persoon staan drie beheerprocessen weergegeven.
Onder de noemer “Instromen” vinden de deelprocessen “Intake”,
“WID-scan” en “RIN-uitgifte” plaats en krijgt de persoon een RIN
(als hij die niet reeds had). De werkrelatie van een persoon op een
arbeidsplaats bij de rijksoverheid wordt beheerd middels het proces
“Plaatsen”.
Het proces “Naam wijzigen” treedt bijvoorbeeld op als een persoon
gaat trouwen of scheiden en is relevant omdat dit een trigger is
voor het uitreiken van een nieuwe Rijkspas met nieuwe certificaten
en het wijzigen van de eigenschappen van het ICT-account.
In het vervolg van dit traject zal deze globale procesplaat nader
moeten worden uitgewerkt, en zullen de attributen van de belangrijkste entiteiten in het logische datamodel moeten worden uitgeschreven.
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SOLL-situatie: (Federatieve) Toegang

Inleiding
In dit document is tot nu ingegaan op de vormgeving van het identiteitenbeheer van rijksmedewerkers. Voor de SOLL-architectuur
Toegang is het ook belangrijk om te onderkennen dat er een noodzaak is om ook “derden” toegang te verlenen tot ICT-middelen van
de rijksoverheid. Onder “derden” wordt hier verstaan: alle personen
die toegang moeten hebben tot systemen van de rijksdienst maar
niet uit hoofde van een arbeidsrelatie met het Rijk. Het gaat daarbij
dus om personen die niet voorkomen in de RIdM. Het mechanisme
van federatieve toegang kan uiteraard ook worden toegepast voor
onderdelen van de rijksdienst die (nog) niet zijn aangesloten op de
RIdM.
Andersom zal het ook noodzakelijk zijn dat rijksmedewerkers toegang kunnen krijgen tot systemen van andere organisaties: andere
overheden, ketenpartners, externe relaties, etc.
Dit hoofdstuk heeft tot doel om te beschrijven welke functionele
componenten er in de ICT-infrastructuur van de rijksoverheid benodigd zijn om federatieve toegang tot webgebaseerde ICT-middelen
te kunnen bieden.
De noodzaak om samen te werken met “derden” en om snel en
flexibel informatie uit te wisselen met partijen buiten “Het Rijk”
wordt steeds groter. Vroeger was het daarvoor noodzakelijk om
iedereen een account te geven en een authenticatiemiddel waarmee
iedereen zich binnen het (gesloten) netwerk kon identificeren, om
vervolgens toegang te krijgen tot de applicaties en informatie binnen dat netwerk. Die situatie is niet flexibel en niet schaalbaar als
er behoefte is om snel en flexibel met een veelheid aan partijen te
kunnen samenwerken. Het leidt tot hoge kosten, onbeheersbare
situaties en verminderde controle op rechtmatige toegang tot informatie.
De oplossing voor deze situatie wordt federatieve toegang genoemd. Bij federatieve toegang is het niet langer noodzakelijk dat
de aanbieder van informatie een account heeft in het netwerk van
waaruit de applicatie wordt aangeboden. Federatieve toegang
maakt het mogelijk om een externe partij te vertrouwen en toegang
te geven op basis van de authenticatiemiddelen die desbetreffende
partij uitgeeft en beheert. De medewerkers van de externe partij
kunnen zichzelf dus – mits geautoriseerd – toegang verschaffen tot
informatie van het Rijk, zonder dat we hoge kosten hoeven te maken voor het uitgeven en beheren van authenticatiemiddelen voor al
deze personen.
Andersom is het ook mogelijk dat een externe aanbieder van applicaties / informatie toegang geeft aan medewerkers van de rijksoverheid op basis van een dergelijk vertrouwensrelatie. De medewerkers van het Rijk kunnen in dat geval – mits geautoriseerd –
toegang krijgen tot systemen van derden zonder dat ze van die
partij een apart authenticatiemiddel hoeven te krijgen.
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De veelheid aan verschillende partijen die met elkaar moeten samenwerken en op een veilige manier informatie moeten delen, kunnen niet allemaal gedwongen worden om dezelfde versies van dezelfde producten te gebruiken. Het is een gegeven dat de verschillende partijen die deelnemen aan de federatieve samenwerking
autonome keuzes maken ten aanzien van de ICT-oplossingen en producten en de authenticatiemiddelen die ze inzetten.
Het Rijk kan niet voorschrijven welke ICT-producten eventuele
partners of leveranciers moeten gebruiken. De enige manier waarop
dit kan werken is dus met koppelvlakken op basis van open standaarden. Dit is ook de reden dat juist op het gebied van federatieve
toegang de open standaarden door alle leveranciers netjes worden
geïmplementeerd. Interoperabiliteit en productonafhankelijk is op
dit gebied een keiharde vereiste.
De belangrijkste standaarden die in het kader van de doelarchitectuur toegang moeten worden geadopteerd zijn:
1. SAML:
De Security Assertion Markup Language (SAML), is een XMLgebaseerd raamwerk voor het communiceren van gebruikers
authenticatie, rechten, en attribuut informatie.
Deze standaard staat reeds op de lijst van verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie.
Zie: https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/openstandaard/saml
2. PKI-Overheid:
PKI-Overheid (PKI-O) is het normenkader dat de overheid heeft
vastgesteld, waaraan een PKI-Infrastructuur moet voldoen en
waartegen een aanbieder van PKI-certificaten kan worden gecertificeerd. Door te voldoen aan het PKI-O normenkader toont
een leverancier van certificaten aan dat de kwaliteit geborgd is
en dat er dus vertrouwen kan worden gesteld in de certificaten
die door desbetreffende leverancier zijn uitgegeven.
PKI-O staat niet expliciet op de lijst van Forum Standaardisatie,
maar wel impliciet als sub-standaard van OSB/Digikoppeling.
zie: https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/openstandaard/ebms-en-wus-conform-osb-nu-digikoppeling
3. XACML:
eXtensible Access Control Markup Language (XACML) is een belangrijke doelstandaard binnen het domein van authenticatie en
autorisatie en richt zich vooral op het specificeren, uitwisselen
en afdwingen van autorisatieregels.
De XACML-standaard is drieledig:
1) Een architectuur
2) Een uitwisselingsprotocol
3) Een taal waarin toegangregels kunnen worden gespecificeerd.
XACML staat nog niet op de lijst van verplichte standaarden van
het Forum Standaardisatie, maar naar verwachting zal dat over
een jaar wel het geval zijn.
Zie: https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/openstandaard/xacml
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De doelarchitectuur Toegang zoals weergegeven in de onderstaande
afbeelding is gebaseerd op deze drie standaarden. De afbeelding
beschrijft de functionele componenten die nodig zijn in de ICTinfrastructuur om federatieve toegang op basis van gestandaardiseerde koppelvlakken mogelijk te maken.
De afbeelding hieronder bevat de totaalweergave. In bijlage 3 van
dit document staat een nadere, meer technisch georiënteerde toelichting op de technische componenten en hun samenhang weergegeven.

De essentie van deze plaat en de toelichting op de genummerde
pijltjes kan als volgt worden samengevat:

Om federatieve toegang te verlenen tot applicaties en informatie aan vertrouwde partners is een technische architectuur
noodzakelijk waarmee dit mogelijk wordt gemaakt.

Dit geldt voor de toegang tot applicaties van het Rijk en andersom ook voor de toegang tot applicaties van vertrouwde partijen
waar medewerkers van de rijksoverheid toegang toe moeten
krijgen.

Het Rijk kan niet voorschrijven welke producten van welke leveranciers moeten worden gebruikt door de partijen met wie wij
willen samenwerken. Om deze reden is Federatieve Authenticatie volledig gestoeld op Open Standaarden.

De genummerde pijltjes in deze afbeelding geven weer welke
Open Standaarden het Rijk zal moeten adopteren om flexibel informatie te kunnen delen in een federatief samenwerkingsverband. Voor een nadere toelichting zie bijlage 3.
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SOLL-situatie: Beveiliging en privacy

Om een beeld te krijgen van de belangrijkste beveiligings- en privacyaspecten van de doelarchitectuur is in een zogenoemde “versnellingskamersessie” met deskundige vertegenwoordigers van verschillende departementen een top-10+1 risico’s geïdentificeerd. Deze
risico’s zijn hieronder geclusterd naar organisatorische risico’s, (systeem)technische risico’s en risico’s voor het Programma Toegang.
Bij elk cluster zijn mogelijk te nemen maatregelen benoemd.
Organisatorisch
Als belangrijkste organisatorische risico’s zijn geïdentificeerd:

De complexiteit van de keten
In de IAM-keten zijn vele organisaties, processen, medewerkers
en systemen betrokken. Zonder afdoende regie wordt die keten
geen eenheid en ontstaan risico’s in termen van zowel beschikbaarheid als integriteit en vertrouwelijkheid.

Positie sleutelfiguren bij HRM en ICT
HRM- en ICT-medewerkers zijn degenen die het dichtst op de
IAM-gegevens zitten. Zij zijn de meest kwetsbare schakels in de
IAM-keten.
Maatregelen

Organiseer en regisseer de beoogde IAM-keten vanuit één centraal punt. Verdeel expliciet de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Scheid nadrukkelijk functies.

Stel een generieke procesarchitectuur op en formaliseer deze.

Stel een informatiearchitectuur op: definitie, oorsprong, eigenaar en afnemers van en eisen aan gegevens.

Stel een opleidingsplan op en voer het uit. Leer alle medewerkers en managers om te gaan met het IAM-stelsel. Borg op die
manier ook de kennis binnen het Rijk van het vakgebied IAM.

Organiseer het toezicht op het functioneren van de keten. Besteed daarbij extra aandacht aan de sleutelfiguren in het IAMproces, te weten de HRM- en ICT-functionarissen.

Analyseer de complexiteit en neem maatregelen om deze te
reduceren. Dank daarbij bijvoorbeeld aan het harmoniseren van
de compliancy eisen die er door de verschillende partijen worden gesteld.

Werk een implementatiestrategie uit. Faseer de realisatie en
implementatie in plateaus. Geen ‘big bang’.
(Systeem)Technisch
(Systeem)Technische risico’s zijn:

Aantrekkelijke voorziening(en) voor misbruik
Het aannemen van iemands identiteit opent in een rijksbreed
IAM-stelsel vele mogelijkheden. Bovendien is het IAM-stelsel
een cruciale bouwsteen in de generieke ICT-infrastructuur van
het Rijk. Er moet rekening worden gehouden met pogingen tot
inbraak en andere interventies, zowel van buitenaf als van binnenuit.

Non-compliancy met de Wbp
De proportionaliteit en de doelbinding van het gebruik van de
IAM-gegevens verdienen continue aandacht om te voorkomen
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dat persoon gerelateerde gegevens te gemakkelijk worden gebruikt.
Robuustheid centrale voorziening(en)
Uitval van en vertraging in het IAM-systeem hindert vele processen binnen het Rijk. Er moet alles aan gedaan worden om
uitval te voorkomen.
Bijzondere functionarissen
Er zijn categorieën medewerkers waarvan het niet wenselijk is
dat ze met naam en toenaam in adresgidsen, smoelenboeken
en dergelijke komen. Wel is het cruciaal dat ze in het IAMstelsel worden opgenomen. Deze spagaat moet worden geadresseerd.

Maatregelen

Neem expliciet maatregelen in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor wat betreft doelbinding,
noodzakelijkheid, proportionaliteit, transparantie en verantwoordelijkheid. Pas waar mogelijk ‘Privacy Enhancing Technologies’ toe.

Stel een security architectuur op, formaliseer en implementeer
deze (‘privacy by design’).
Onderdelen daarvan zijn bijvoorbeeld:
o integriteitcontrolemaatregelen;
o redundante systemen;
o compartimentering;
o versleutelen van gegevens en gegevensstromen;
o ‘audit trails’;
o oplossing(en) in voor bijzondere functionarissen.

Voor herhaald penetratie- en performancetesten uit.

Voldoe aan (de hardeningseisen van) de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.
Programma Toegang
Voor een succesvol Programma Toegang zijn de belangrijkste risico’s:

Geen ‘Greenfield’
Identity & Access Management is momenteel op vele manieren
vorm gegeven bij de verschillende departementen en kent een
grote diversiteit aan systemen. De beoogde transities van HRMprocessen en
-administraties hebben een enorme impact die goed gemanaged
zal moeten worden.

Weerstand
Elke verandering, en zeker als het een zodanig grote is, roept
weerstand op. ‘What’s in it for me?’ moet duidelijk zijn.

Verschillende implementatietempo’s
De 10 betreffende departementen zullen in verschillende tempo’s aanhaken, terwijl “de winkel open moet blijven”. Dat is een
risico voor de stabiliteit en de continuïteit van het gehele IAMstelsel. “Elke keten is zo sterk als zijn zwakste schakel.”

Beheersbaarheid
Zoals eerder geschreven betreft de verandering vele organisaties, processen, medewerkers en systemen. Dit langjarige traject moet beheerst (blijven) verlopen.

Onvoldoende snelle ondersteuning flexibilisering overheid
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Een beoogd effect van een rijksbreed IAM-stelsel is een meer
flexibele overheid op het gebied van mobiliteit van medewerkers, zowel qua rol als qua werkplek. Deze effecten mogen niet
(te lang) uitblijven. Zoals in de visie is aangegeven is een rijksbreed IAM-stelsel randvoorwaardelijk voor het realiseren van
een compacte, flexibele rijksdienst. Dat geeft druk op het programma om snel met resultaten te komen.
Maatregelen

Stel een communicatieplan op en voer het uit. Maak de doelgroepen expliciet, maak hen duidelijk wat de beoogde voordelen
zijn en laat hen zien wat de effecten zijn. Manage de verwachtingen.

Maak de verschillen tussen de departementale IAM-systemen
(processen, rollen en techniek) inzichtelijk en harmoniseer waar
mogelijk.

Hanteer het ‘Keep It Simple Stupid’ principe bij het oplossen
van de verschillen.

Stel migratie-organisatie, -paden en –plan(nen) op en formaliseer deze. Faseer volgens een groeimodel in plateaus.

Betrek de ondernemingsra(a)d(en).

Betrek de beoogde beheerorganisatie(s) vanaf de start in en/of
bij het programma.
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Migratie van IST naar SOLL

Inleiding
De transitie van de huidige situatie naar de situatie zoals beschreven in de SOLL-architectuur zal om een aantal redenen zorgvuldig
moeten worden vormgegeven. Aan het transitieproces kan een aantal eisen worden gesteld:

De bestaande Identity- en Access Management omgevingen van
departementen vormen een kerncomponent van hun ICTinfrastructuur. Het is dus cruciaal dat deze omgevingen tijdens
de transitie ongestoord kunnen blijven functioneren;

Het transitieproces zal moeten kunnen omgaan met tempoverschillen tussen departementen, bijvoorbeeld als gevolg van verschillen in uitgangssituatie of de wens om – onder meer vanuit
kostenbeheersing – rekening te houden met de locale dynamiek.

Om de kosten van het transitieproces te beperken wordt ingezet
op het maximaal benutten van departementale capaciteit, hergebruik en waar mogelijk “slim” samenwerken en faciliteren.
Ook in dat licht is een big-bang scenario niet opportuun.
Vanuit de hiervoor geformuleerde eisen is bij het uitwerken van de
doelarchitectuur Toegang ook aandacht besteed aan het uitwerken
van een gefaseerd transitiepad. Dat heeft geresulteerd in het navolgende voorstel:
Fase 1:
Toevoegen van het Rijks Identificatie Nummer (RIN) aan de
departementale IdM-omgevingen; inrichten centrale verwijsindex (RIdM).
Fase 1.a: centrale registratie WID-scan en rijksmedewerkernummer
van nieuwe medewerkers
Resultaat: nieuwe (interne en externe) medewerkers krijgen op
het moment van indiensttreding een uniek persoonsnummer: RIN
en WID-gegevens zijn zowel rijksbreed als departementaal beschikbaar.
Activiteiten:

inrichten en incorporeren in departementale processen van een
rijksbrede (web-)dienst voor het toekennen van een rijksmedewerkernummer (RMN); inclusief toets op uniciteit;

incorporeren van deze dienst in de departementale IdMprocessen en -systemen
o inrichten decentrale voorziening voor het scannen van WIDdocumenten
o toevoegen van RIN als extra attribuut in departementale
IdM-toepassingen

inrichten eerste generatie RIdM: centrale registratie WIDgegevens en RIN.

definiëren en inrichten van het noodzakelijke gegevensverkeer.
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Fase 1.b: centrale verwijsindex-functie
Resultaat: Het RIdM fungeert als verwijsindex voor medewerkers
die in de Rijks IdM-store zijn opgenomen. Op die manier kan worden vastgesteld in welke departementale IdM-stores deze medewerkers zijn opgenomen.
Activiteiten:

Opnemen organisatiekenmerk in het RIdM;

het RIdM levert - met RIN als unieke sleutel - informatie over de
organisatie(s) binnen de rijksdienst waarmee iemand een werkrelatie heeft (gehad).
Fase 1.c: Toekennen uniek RIN aan zittende medewerkers
Resultaat: alle (interne en externe) medewerkers die een werkrelatie hebben met de rijksdienst hebben een uniek RIN. RIN en WIDgegevens zijn zowel rijksbreed als departementaal beschikbaar.
Activiteiten:

Aan alle personen die zijn opgenomen in de departementale
IdM-stores wordt een RIN toegekend. Dit proces dient zodanig
te worden ingericht dat een persoon die in meerdere departementale IdM-stores voorkomt toch slechts één uniek RIN krijgt.
In dit proces speelt het BSN als uniek identificerend persoonsnummer een belangrijke rol. Daarnaast kunnen andere gegevens in het proces worden betrokken, zoals het WIDregistratienummer (uniek, maar niet invariabel) of een combinatie van persoonskenmerken als voorletters, geboortenaam, datum en -plaats (ook in combinatie niet uniek). Als het BSN in
dit proces niet kan worden gebruikt, is de intrinsieke foutkans
op een onjuiste match groter. In dat geval zijn extra waarborgen nodig in het proces om toch de noodzakelijke uniciteit van
het RIN te kunnen borgen.
Voor medewerkers waarvan de werkrelatie wordt geadministreerd in P-Direkt ligt het in de rede om afspraken te maken
over een faciliterende rol in dit proces vanuit P-Direkt.
Fase 2:
Transformatie naar rijksbreed identiteitenbeheer en centrale
ontsluiting van departement-overstijgende voorzieningen.
Fase 2.a: Inrichting provisioning departementale IdM-stores naar
RIdM
Resultaat: RIdM gevuld met gegevens van alle rijksmedewerkers
op basis van provisioning vanuit departementale IdM-stores. Identiteitsgegevens zijn rijksbreed tot natuurlijke personen herleidbaar.
Eerste rijksbrede voorzieningen (single sign-on) gekoppeld aan
RIdM.
Activiteiten:

Implementeren van volwaardige IdM-functionaliteit als onderdeel van RIdM; identiteitenbeheer op rijksbreed niveau wordt op
systeemniveau ondersteund;

inrichten van provisioning van identiteitsgegevens van departementale IdM-stores naar RIdM;

er worden voorzieningen getroffen om identiteitsgegevens van
bijzondere groepen (bewindslieden, afdeling stiekem, …) af te
schermen;
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bestaande rijksbrede functionaliteit (Rijksdirectory, Rijksadresgids, Single Sign-Ondienst, berichtenverkeer) wordt aangepast/ingepast/vervangen;
het koppelvlak met rijksbrede applicaties die gebruik maken van
de Rijksdirectory wordt aangepast.

Fase 2.b: Hybride situatie
Resultaat: Het proces van identiteitenbeheer loopt deels nog decentraal, deels al centraal18. De richting van de provisioning draait
geleidelijk om van bottom-up naar top-down19. Departementen
hebben de optie om IdM-software “as a service” af te nemen van de
organisatie die de RIdM beheert. Verschillende organisaties verkeren in verschillende fasen van transitie.
Activiteiten:

Omleggen van decentrale IdM-beheerprocessen naar het RIdM;

Positioneren en inrichten van identiteitenbeheer als rijksbrede
dienst (keuze van dienstverlener(s)
Fase 2.c: Identiteitenbeheer als rijksbrede dienst; toegangsbeheer
van rijksbrede voorzieningen gekoppeld aan RIdM.
Resultaat: Identiteitenbeheer voor alle departementen is geconcentreerd in een rijksbrede dienst. Alle rijksmedewerkers zijn opgenomen in de Rijks IdM-store. Toegangsbeheer van alle departement-overstijgende diensten is gekoppeld aan het RIdM. Locale
IdM-stores vervullen nog slechts een functie voor het ontsluiten van
locale diensten. Vulling van locale IdM-stores uitsluitend o.b.v. provisioning vanuit RIdM (m.u.v. specifieke departementale attributen).

18

19

Bijvoorbeeld mutaties in P-Direkt worden direct verwerkt in de Rijks IdM-store en van
daaruit doorgegeven aan de departementale IdM-stores. Dit is in feite de situatie zoals
die op dit moment binnen VenJ is geïmplementeerd.
D.w.z. dat voor steeds meer attributen de Rijks IdM-store de authentieke bron wordt
i.p.v. de departementale IdM-store.
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Bijlagen

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1:
2:
3:
4:

Deelnemerslijsten ....................................................
Verslag ICT~Marktspiegel .........................................
Uitwerking (federatieve) authenticatie .......................
Verantwoordelijkheden m.b.t. rijksbreed IAM ..............

38
39
58
67
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Bijlage 1: Deelnemerslijsten
Deelnemers 2-daagse Scheveningen
Opvraagbaar bij BZK DGOBR
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Bijlage 2: Verslag ICT~Marktspiegel

Samenvatting
Het Rijk heeft de volgende visie geformuleerd aangaande de werkomgeving van een individuele medewerker:
“Een Rijksmedewerker is in dienst van het Rijk (één
werkgever), heeft binnen het Rijk een unieke digitale
identiteit, heeft één e-mailadres, één Rijkspas, één of
meerdere (eigen) mobiele devices en steeds vaker een
flexibele werkplek.
De Rijkspas geldt als standaard authenticatiemiddel
voor zowel fysieke als logische toegang. Met de Rijkspas heeft een medewerker toegang tot elk relevant
rijkskantoor, logt daarmee ook in (ook thuis of elders)
om toegang te krijgen tot relevante bestanden, systemen en informatiediensten en kan daarmee een elektronische handtekening zetten.”
Het daadwerkelijk realiseren van een dergelijk Rijksbreed perspectief op en met Identity en Access Management vormt de belangrijkste uitdaging voor het programma Toegang.
Met de ICT~Marktspiegel wil BZK een spiegel voorgehouden krijgen
over de effectiviteit en realiseerbaarheid van de Doelarchitectuur
Toegang en de sterke en zwakke punten ervan.
De volgende vragen zijn voorgelegd aan de deelnemende partijen:
1. Draagt de doelarchitectuur bij aan de in de visie omschreven
situatie, zo nee, waarom niet en wat mist u in de architectuur?
2. Zijn de 10 Basisprincipes duidelijk, volledig en houdbaar?
3. Wat is uw oordeel over de geschetste Soll-situatie; op welke
terreinen voorziet de markt mogelijke problemen (organisatorisch, technisch, bestuurlijk…)?
4. Wat vindt u van de beschreven fasering en welke risico’s en
mogelijke beheermaatregelen ziet u?
De samengevatte antwoorden op de vragen zijn als volgt:
Ad 1. De doelarchitectuur draagt bij aan de in de visie omschreven
situatie.Een uniek ID op basis van natuurlijk persoon is een
sterk punt. Extra aandacht is nodig voor medewerkers in het
grijze gebied, de verantwoordelijkheid van de datakwaliteit en
de beveiliging anders dan de voordeur.
Ad 2. De basisprincipes zijn duidelijk, volledig en houdbaar.
Enkele kanttekeningen worden geplaatst bij de principes 1, 5,
6, 8, 9 en 10.Ad 1 en 6: Kijk ook goed naar assetPagina 39 van 69
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management. Ad 5: is er een rijksbreed HR-domein? Ad 8: Er
zijn verschillende mechanismen, maar deze zijn niet concreet
uitgewerkt. Ad 9: De basisvoorzieningen bestaan uit een
Rijkspas (naam voor een pas) en een Rijksaccount (niet bestaande identiteit). Dit laatste is een scopebeperking. De
suggestie wordt gedaan om hierom ‘Rijksaccount’ aan te passen in ‘account’. Ad 10: De governance en mapping op de organisatie ontbreekt.
Ad 3. RIdM en P-Direkt moeten de juiste informatie bevatten, dit
vereist op centraal en decentraal niveau goede, maar ook
pragmatische procedures. Houd een scherpe scheiding tussen
identity management en access management. Definieer wanneer het project een succes is. Houd rekening met oude aannames en nieuwe ontwikkelingen en breng een scheidslijn
aan voor je naar concrete projecten toegaat.
Ad 4. Een nog meer gefaseerde uitrol (bijvoorbeeld per departement) is aan te bevelen. Er kan gedacht worden aan twee
stromen die deels parallel lopen: (1) de ontwikkeling van de
basisfunctionaliteit loopt naast (2) de uitrol per departement.
Bij de beantwoording heeft de markt zelf een aantal vragen gesteld.
De markt adviseert BZK, aanvullend aan bovenstaande antwoorden,
rekening te houden met de volgende vragen:
1. Wat zijn de functionaliteiten van de Rijkspas?
2. Het document mist nog de logica waar we mee bezig zijn.
Waarom doe je het? Wat gebeurt er als je het niet doet?
3. Stel expliciet regels aan de hybride situatie, aangezien deze
lang zal gaan duren.
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Inleiding
Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van de ICT~Marktspiegel
Doelarchitectuur Toegang die is uitgevoerd door ICT~Office in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Uit de bedrijven die gereageerd hebben op de openbare bekendmaking heeft het ministerie vijftien leveranciers geselecteerd met de
procedure uit de openbare aankondiging. Op 28 november 2011 is
daarvoor een bijeenkomst georganiseerd waarin deze leveranciers
hebben gereageerd op de vragen vanuit de openbare bekendmaking.
Aanleiding
Het ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie en
ICT~Office hebben het initiatief genomen tot het programma `Verbetering samenwerking Rijksoverheid en de ICT-sector´. Het uitvoeren van ICT~Haalbaarheidstoetsen is een van de onderdelen van
dit programma. Op basis van een evaluatie is geconcludeerd dat
projecten en programma’s die nog in de strategiefase zitten, ook
gebaat zouden zijn bij een precompetitieve dialoog. Hiervoor is de
ICT~Marktspiegel ontwikkeld.
Doel van de ICT~Marktspiegel
De ICT~Marktspiegel is een nieuw product van ICT~Office en heeft
als doel te reflecteren op de plannen en projecten in het ICT-domein
bij overheidsorganisaties. De ICT~Marktspiegel levert een beeld op
dat in een vroegtijdig stadium aangeeft of het plan of project tot
een succes kan leiden en hoe de kans op succes vergroot kan worden.
Aanpak
Het concept ICT~Marktspiegel kent de volgende stappen:


De overheid legt een kort omschreven vraag aan ICT~Office
voor;



ICT~Office brengt een aantal door de vragende overheidsinstantie geselecteerde ICT-bedrijven bijeen om commentaar te
leveren op de haalbaarheid van het idee/concept. Een lijst met
deelnemers is opgenomen in de bijlage;



ICT~Office organiseert een workshop waarin de deelnemende
partijen (de markt) en de vragende partij BZK een dialoog aangaan over de vraagstelling.



ICT~Office verwerkt de input vanuit de markt tot een geanonimiseerde rapportage.

Indeling rapport
In hoofdstuk 2 wordt de vraagstelling van BZK aan de markt over
de Doelarchitectuur Toegang uiteengezet. Deze vraagstelling is samengevat in vier hoofdvragen, die samen een breed beeld geven
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van de relevantie, juistheid en haalbaarheid van de doelarchitectuur. De vragen worden beantwoord in de hoofdstukken 3, 4, 5 en
6.
In bijlage A staan de deelnemers aan de workshop genoemd.
In dit rapport wordt generiek verwezen naar ‘de markt’. Niet in alle
gevallen hebben alle deelnemers een bepaalde mening onderstreept.
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Vraagstelling
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
heeft de afgelopen maanden de Doelarchitectuur Toegang ontwikkeld. Deze doelarchitectuur is een belangrijke stap in de richting
van het Rijksbreed werken. BZK heeft een ICT~Marktspiegel uitgevoerd met bedrijven die ervaring hebben met Identity en Access
Management.
In dit hoofdstuk hebben wij de achtergrond en de vraagstelling uitgewerkt.
Achtergrond
Het Kabinet heeft in de nota Compacte Rijksdienst de contouren van
een vernieuwde Rijksdienst geschetst. De beweging naar organisatieoverstijgend c.q. Rijksbreed werken (zowel in het primaire proces
als in de bedrijfsvoering) stelt eisen aan de werkomgeving van een
individuele medewerker.
Concreet laat zich dat vertalen naar de onderstaande visie:
“Een Rijksmedewerker is in dienst van het Rijk (één
werkgever), heeft binnen het Rijk een unieke digitale
identiteit, heeft één e-mailadres, één Rijkspas, één of
meerdere (eigen) mobiele devices en steeds vaker een
flexibele werkplek.
De Rijkspas geldt als standaard authenticatiemiddel
voor zowel fysieke als logische toegang. Met de Rijkspas heeft een medewerker toegang tot elk relevant
rijkskantoor, logt daarmee ook in (ook thuis of elders)
om toegang te krijgen tot relevante bestanden, systemen en informatiediensten en kan daarmee een elektronische handtekening zetten.”
Het daadwerkelijk realiseren van een dergelijk Rijksbreed perspectief op en met Identity en Access Management vormt de belangrijkste uitdaging voor het programma Toegang. Doel van het programma is het ontwikkelen en (verder) implementeren van Rijksbrede oplossingen op het gebied van Identity en Access Management die een veilige toegang van medewerkers tot panden en systemen moeten borgen, ook over organisatiegrenzen heen.
Deze doelarchitectuur is een eerste stap in het programma Toegang, dat één van de geprioriteerde projecten in het ICCIO-jaarplan
2011 is en als randvoorwaardelijk wordt gezien voor een efficiëntere
en effectievere overheid. Bij de bespreking van de hoofdlijnennotitie
Toegang in de ICCIO van mei en juni jl. is het belang onderstreept
van een gefaseerde en daarmee beheersbare implementatie. Daarbij zou het accent in eerste instantie moeten liggen op de verdere
uitrol van de Rijkspas en het verder op orde brengen van het IdentiPagina 43 van 69
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teitenbeheer. Pas daarna zou access management op Rijksniveau
verder moeten worden onderzocht. Deze lijn is uitgewerkt in het
ICCIO jaarplan voor 2012.
De Doelarchitectuur Toegang gaat vooral over identity management. Maar ook access management - en met name federatieve
authenticatie – is in dit document globaal uitgewerkt. Mede omdat
er ook op dit moment al concreet behoefte is aan sturing op dit
terrein. Een goed voorbeeld daarvan is de inrichting van de single
signon dienst door SSO-ICT.
Korte beschrijving van het systeem Toegang
Principes en uitgangspunten
De principes en uitgangspunten van de doelarchitectuur zijn als
volgt te formuleren:


Rijks Identity Management (IdM) als identity service provider
(ISP) registreert de unieke personen met daarbij al hun werkrelaties met het Rijk;



Iedere persoon met een werkrelatie krijgt een uniek medewerker nummer (het “RIN”);



HRM-administratie (P-Direkt) als gezaghebbende bron: uniformering en optimalisatie van HRM- en IdM-beheerprocessen;



Oorspronkelijke authenticatiegegevens worden alleen gevraagd
bij het aangaan of wijzigen van werkrelatie;



De in het register RIdM geregistreerde personen hebben de
mogelijkheid tot inzage in de inhoud en het gebruik van de gegevens die over henzelf zijn geregistreerd;



Het toegangsbeleid van het Rijk is gebaseerd op rollen, regels
en requests (Federatieve authenticatie op basis van open standaarden).

Transitie
Transitie van IST naar SOLL zal in twee fasen geschieden.
Fase 1: Toevoegen van het Rijks Identificatie Nummer (RIN) aan de
departementale IdM-omgevingen: inrichten centrale verwijsindex
(RIdM)
a.

Inrichten proces uitgifte RIN voor nieuwe medewerkers

b. Inrichten centrale verwijsindex (RIdM)
c.

RIN voor zittende medewerkers

In deze fase wordt het fundament van de rijksbredeIdM store gelegd; de gegevensverzameling van rijksbrede identificerende nummers. De Rijks IdM store moet gevoed worden vanuit HRM (PDirekt), hierin staat echter niet iedereen geregistreerd. Hierna zal
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een verwijsindex worden gerealiseerd met mensen die relatie hebben met rijksdienst op basis van een uniek nummer.
Fase 2: Transformatie Rijksbreed identiteitenbeheer en centrale
ontsluiting van departement-overstijgende voorzieningen.
a.

Inrichting provisioning departementale IdM-stores naar RIdM

b. Hybride tussenfase
c.

Identificatiebeheer als rijksbrede dienst: access management
van rijksbrede voorzieningen gekoppeld aan RIdM

In deze fase worden bestaande departementale processen getransformeerd naar een gestandaardiseerd rijksbreed beheerproces. Dit
wordt gekoppeld aan de HRM-processen. Hierna zal het access management worden ingericht. Alle informatievoorzieningen zullen
hierop worden aangesloten. De specificaties op deze dienst kenbaar
maken is ook doel van de architectuur.
P-Direkt
Omdat P-Direkt een gezaghebbende bron moet zijn voor attributen
van de personen, heeft dit traject consequenties voor P-Direkt als
dienstverlener. De intakeprocessen moeten worden geïmplementeerd in het systeem, de “warme” HRM-processen moeten worden gesynchroniseerd, er moeten kwaliteitseisen worden geïmplementeerd zoals tijdigheid van de processen en de scope van PDirekt moet uitgebreid worden (externe medewerkers, service medewerkers, etc. moeten ook worden geregistreerd in het systeem).Ook zal P-Direkteigenaar worden van het proces “uitgifte
RIN” (generieke rijksbrede dienst) en eigenaar/beheerder van de
verwijsindex “Rijks werkrelatie-register”. Tot slot wordt P-Direkt
wellicht de beheerder van Rijks IdM.
Vraagstelling ICT~Marktspiegel
Met de ICT~Marktspiegel wilde BZK een spiegel voorgehouden krijgen over de effectiviteit en realiseerbaarheid van de doelarchitectuur en de sterke en zwakke punten ervan.
De volgende vier vragen zijn voorgelegd aan de deelnemende partijen:
Vraag 1.

Draagt de doelarchitectuur bij aan de in de visie omschreven situatie, zo nee, waarom niet en wat mist u in
de architectuur?

Vraag 2.

Zijn de 10 Basisprincipes duidelijk, volledig en houdbaar?

Vraag 3.

Wat is uw oordeel over de geschetste Soll-situatie; op
welke terreinen voorziet de markt mogelijke problemen
(organisatorisch, technisch, bestuurlijk…)?
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Vraag 4.

Wat vindt u van de beschreven fasering en welke risico’s
en mogelijke beheermaatregelen ziet u?

Voor het uitwerken van de vragen zijn de deelnemers aan de
marktspiegel verdeeld in groepen. Hieraan voorafgaand vond nog
een korte plenaire discussie plaats over enkele inhoudelijke aspecten van de doelarchitectuur. Omwille van de toepasbaarheid van dit
document hebben we deze discussie verwerkt bij de antwoorden
van de vragen 2 en 3.
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Bijdrage doelarchitectuur aan de visie op toegang
(vraag 1)
Visie
De visie op toegang is:
“Een Rijksmedewerker is in dienst van het Rijk (één
werkgever), heeft binnen het Rijk een unieke digitale
identiteit, heeft één e-mailadres, één Rijkspas, één of
meerdere (eigen) mobiele devices en steeds vaker een
flexibele werkplek.
De Rijkspas geldt als standaard authenticatiemiddel
voor zowel fysieke als logische toegang. Met de Rijkspas heeft een medewerker toegang tot elk relevant
rijkskantoor, logt daarmee ook in (ook thuis of elders)
om toegang te krijgen tot relevante bestanden, systemen en informatiediensten en kan daarmee een elektronische handtekening zetten.”

Vraag 1
Draagt de doelarchitectuur bij aan de in de visie omschreven situatie, zo nee, waarom niet en wat mist u in de architectuur?

Het antwoord van de markt samengevat
De doelarchitectuur draagt bij aan de in de visie omschreven situatie. Een unieke ID op basis van een natuurlijk persoon is een sterk
punt. Er zijn echter zaken die missen of onduidelijk zijn:


De architectuur mist A2A (access to archives)authenticatie;



Er is weinig aandacht voor “het grijze gebied” (bijv. servicemedewerkers lopen met eigen manager mee naar binnen);



Iedereen zou in het RiDM moeten worden geregistreerd: ook
externe medewerkers, outsourcing partijen (bijv. India) en ITbeheerders;



Het zwaartepunt ligt op de beveiliging aan de voordeur, maatregelen aan de achterdeur missen nog;



De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de data is nog
onvoldoende duidelijk uitgewerkt, waardoor er een risico van
vervuiling van de database is.

Verloop van de discussie
Een unieke ID op basis van een natuurlijk persoon is een sterk punt.
Let wel op dat de authenticiteit van een natuurlijk persoon gecheckt
moet kunnen worden tijdens de registratie in het systeem. Het systeem zal zo ingericht moeten worden dat de persoon er zelf voor
zorgt dat de informatie up to date en correct is. Zoek dus naar incentives. De ervaring leert dat met goede incentives reiniging aan
de voorkant vanzelf ontstaat als er iets niet klopt.
Pagina 47 van 69

Doelarchitectuur "Toegang"; "Rhythm, ergo sum" | 12 april 2012

Naast de controle aan de voordeur moet ook de bron kloppen; enkelvoudige registratie is niet per definitie kwaliteit verhogend.
Houd ook rekening met uitzonderingen. Bijvoorbeeld: de bijzondere
functionaris die niet met naam en toenaam in het systeem zichtbaar
mag zijn.
Zorg ervoor dat de lijnmanager en andere actoren in het proces zo
goed mogelijk ondersteund worden. Het systeem moet faciliterend
zijn in plaats van hinderend.
Als laatste wordt gerefereerd aan de Rijkspas als standaard authenticatiemiddel. Rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen
(zoals identificerende smartphones): welke functionaliteiten van de
Rijkspas zijn van belang voor rijksbrede toegang? Deze moeten
functioneel worden gespecificeerd.
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Basisprincipes Doelarchitectuur (vraag 2)
De 10 basisprincipes
Onderstaande basisprincipes gelden als voorlopige rijksbrede afspraken (status „concept‟). Naar aanleiding van verdere ontwikkelingen, discussies en/of besluitvorming, kunnen de principes in volgende versies van de doelarchitectuur nog worden gewijzigd en/of
aangevuld.
1. Een persoon kan niet meer dan één keer geregistreerd staan in
het register RIdM en wordt daarbij geïdentificeerd met een
uniek Rijks Identificatie Nummer
2. Oorspronkelijke authenticatiegegevens van personen worden
alleen gevraagd en gebruikt bij het aangaan of wijzigen van een
werkrelatie, met het doel te verifiëren of de betreffende persoon
al eerder in het register RIdM is opgenomen
3. Registratie van nieuwe, gewijzigde of beëindigde werkrelaties in
het register RIdM, gebeurt onder verantwoordelijkheid (en in
opdracht) van het lijnmanagement dat de werkrelatie is aangegaan.
4. De in het register RIdM geregistreerde personen hebben de
mogelijkheid tot inzage in de inhoud en het gebruik van de gegevens die over henzelf zijn geregistreerd
5. De verantwoordelijkheid voor correcte registratie van personen
en werkrelaties in het register RIdM, berust bij het rijksbrede
HRM-domein.
6. Handelingen met voorzieningen van het Rijk zijn te herleiden tot
een natuurlijke persoon.
7. Het systeem RIdM waarborgt de (wettelijke) privacy van geregistreerde personen, door adequate op risicoanalyse gebaseerde
beveiligingsmaatregelen, zowel technisch als administratief organisatorisch.
8. Het toegangsbeleid van het Rijk is gebaseerd op rollen, regels
en requests.
9. Alleen personen die zijn opgenomen in het register RIdM krijgen
toegang tot de basisvoorzieningen van het Rijk.
10. Het systeem RIdM is een samenhangend geheel van onafhankelijke herbruikbare services, en maakt gebruikt van vastgestelde
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open standaarden en bestaande rijksbreed herbruikbare voorzieningen en services.

Vraag 2
Zijn de 10 Basisprincipes duidelijk, volledig en houdbaar?

Het antwoord van de markt samengevat
Het begrip ‘houdbaar’ wordt geïnterpreteerd als toekomstvast en
implementeerbaar. Op hoofdlijnen wordt ingestemd met de 10 principes. Vervolgens worden de volgende kritische noten geplaatst:


Ad 1 en 6: Kijk niet alleen naar identiteitmanagement maar ook
naar asset-management. Dit in het belang van plaats en tijd
onafhankelijk werken; dat wordt met deze principes niet voldoende ondersteund. Bijvoorbeeld: op naam verstrekte ICTmiddelen die nu een departementale status genieten.



Ad 5: Het is maar de vraag of er wel een rijksbreed HR-domein
is of dat er meerdere domeinen zijn die door één systeem worden ondersteund?



Ad 8: Dit principe gaat over autorisaties (access management).
In paragraaf 2.1 is al toegelicht dat access management in de
doelarchitectuur slechts globaal is beschreven. De hier genoemde mechanismen moeten bij de nadere uitwerking van access
management in meer detail worden beschreven.



Ad 9: De basisvoorzieningen bestaan uit een Rijkspas (naam
voor een pas) en een Rijksaccount (niet bestaande identiteit).
Dit laatste is een scopebeperking. De suggestie wordt gedaan
om ‘Rijksaccount’ aan te passen in ‘account’ (waardoor ook departementale accounts niet meer buiten de scope vallen).



Ad 10: De rationale van dit principe ontbreekt: waarom wordt
deze richting gekozen? De governance en de mapping op de organisatie missen. Wie is er eigenaar? Welke rollen kun je onderkennen? Is het centraal of decentraal?

Verloop van de discussie
Het HR domein heeft de verantwoordelijkheid dat het dossier compleet is. De registratie vindt echter decentraal plaats. Lijnmanagers
beslissen wie welke rollen krijgt. De verantwoordelijkheid van het
lijnmanagement voor het P-dossier moet worden benadrukt, anders
kan het centrale HR domein de verantwoordelijkheid niet invullen.
Departementen hebben verschillende systemen voor het registreren
van externen.
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Autorisatie: access management is door de ICCIO in de planning
voor 2012 opgenomen. Toch heeft men in de doelarchitectuur alvast
iets willen definiëren. Men is zich daarbij bewust van de complexiteit: identity en access management zijn verschillende functies. De
scheiding moet duidelijk zijn: hoe helderder hoe meer succes voor
de doelarchitectuur.
Vaak wordt eigenlijk identityproofing bedoeld waar authenticatie is
geschreven. Let op de woordkeuze.
Het principe “Webbased, tenzij”, dat de rijksarchitectuur heeft voorgeschreven, heeft de voorkeur voor de toekomst. Er zullen echter
nog lange tijd decentrale en departementale applicaties (legacy)
bestaan, waarvoor uitzonderingen nodig zijn.
Het document mist nog de logica waar we mee bezig zijn. Waarom
doe je het? Wat gebeurt er als je het niet doet? Belangrijk zijn de
requirements en de eigenaar. De requirements volgen uit de eisen
die worden gesteld door een compacte rijksdienst, waaraan moet
worden getoetst of het goed is gedaan.
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Mogelijke problemen in de Soll-situatie (vraag 3)
Beschrijving soll-situatie

Zie verder het document Doelarchitectuur Toegang.

Vraag 3
Wat is uw oordeel over de geschetste Soll-situatie; op welke terreinen voorziet de markt mogelijke problemen (organisatorisch, technisch, bestuurlijk…)?

Het antwoord van de markt samengevat
De markt ziet de volgende problemen en risico’s:


RIdM en P-Direkt moeten de juiste informatie bevatten;



Aangezien P-Direkt de aanleverende bron is, zullen er veel
maatregelen in P-Direkt moeten worden genomen. Dit kan de
tijdigheid in gedrang brengen. In de architectuur is er geen rekening mee gehouden dat er andere partijen brongegevens
zouden moeten kunnen aanleveren;



Er moet een functionele scheiding worden gemaakt tussen enerzijds de locatie van en de verantwoordelijkheid voor de gegevens (in de soll-situatie P-Direkt) enanderzijds het proces waarin (eventueel door verschillende partijen) de gegevens worden
geleverd.
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Pragmatisch omgaan met het aanmaken van een persoon in
RiDM is gewenst. Bij externe medewerkers zou het inhurende
decentrale lijnmanagement moeten kunnen beslissen of registreren in de bronadministratie vereist is (inclusief pas, account
en screening).



Governance: hoe zorg je voor verantwoordelijkheid bij de departementen?



Wanneer is rijksbrede toegang een succes?



Bestaande middelen versus nieuwe ontwikkelingen (zoals Rijkspas).



Helder onderscheid tussen identitymanagement en access management.



Rijksbreed vs. Departementaal. Rijksbreed wordt gewerkt met
attributen en claims, terwijl departementaal nog met RBAC en
CBAC wordt gewerkt.

Verloop van de discussie
De markt geeft verschillende aanbevelingen:
Creëer duidelijkheid in de knip tussen identity en access management. Neem het access gedeelte wel mee, maar zorg ervoor dat
eerst de basis van identity management kwalitatief goed is. Dataclassificatie komt daar nog na.
Wanneer informatiemanagement niet op orde is, dan kan de deur
naar mobile devices niet open.
Het is nog onduidelijk voor welke vertrouwelijkheidniveaus van de
informatie het stuk is bedoeld. Wellicht is dataclassificatie, een van
de parameters van het identitysysteem, een noodzaak.
Enkele tips om “uit de krant te blijven”:


Zorg voor een opdrachtgever;



Stel heldere requirements;



Bouw een check in;



Houd het klein;



Maak het zichtbaar;



Lessons earned: bekijk rapporten van andere ICT projecten bij
de overheid.
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Risico’s en beheermaatregelen fasering (vraag 4)
Fasering
Fase 1: Toevoegen van het Rijks Identificatie Nummer (RIN) aan de
departementale IdM-omgevingen: inrichten centrale verwijsindex
(RIdM)
a.

Inrichten proces uitgifte RIN voor nieuwe medewerkers

b. Inrichten centrale verwijsindex (RIdM)
c.

RIN voor zittende medewerkers

Fase 2: Transformatie Rijksbreed identiteitenbeheer en centrale
ontsluiting van departement-overstijgende voorzieningen
a.

Inrichting provisioning departementale IdM-stores naar RIdM

b. Hybride tussenfase
c.

Identificatiebeheer als rijksbrede dienst: access management
van rijksbrede voorzieningen gekoppeld aan RIdM

Vraag 4
Wat vindt u van de beschreven fasering en welke risico’s en mogelijke beheermaatregelen ziet u?

Het antwoord van de markt samengevat
Een nog meer gefaseerde uitrol (bijvoorbeeld per departement) is
aan te bevelen. Er kan gedacht worden aan twee stromen die deels
parallel lopen: (1) de ontwikkeling van de basisfunctionaliteit loopt
naast (2) de uitrol per departement.
Risico’s bij de huidige fasering zijn:


het ontbreken van een toegevoegde waarde per fase, met mogelijk negatieve gevolgen voor de acceptatie door de departementen;



het ontbreken van inzicht in de kosten en afspraken over de
doorbelasting aan de departementen;



de verantwoordelijkheden en de verschillende volwassenheidsniveaus van de departementen;



geen gelegenheid voor leerervaring (terwijl je nu “nog niet weet
wat je niet weet”).

Een risico van de hybride tussenfase is dat gegevens verschillende
zaken betekenen voor verschillende mensen. Hierbij kan gedacht
worden aan woorden als ‘toegangsrisico’, ‘functie’ of ‘gescreend’. De
maatregel die hierop kan worden genomen is het definiëren van de
belangrijkste begrippen.

Verloop van de discussie
Er wordt nog niet belicht hoe er voor de verschillende op te leveren
onderdelen het succes wordt gemeten. De uitrol in fase 1 heeft
geen toegevoegde waarde, geen meetbaar succes. Zorg dus dat het
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faciliterend is, dat mensen er niet omheen willen werken. Neem dit
mee als basis in je ontwerp. Betrek hierbij de gebruikersorganisatie,
de actoren: doe een processimulatie, geef opleidingen. Zo kom je
gemakkelijker van IST naar SOLL.
Breng ook het financiële gedeelte goed in kaart: de kosten en de
wijze van doorbelasten. De suggestie wordt gedaan om de kosten
van IdM per medewerker per jaar te bepalen. Dit moet dan op basis
van een norm worden vastgelegd.
Ook mist een visie op de verantwoordelijkheid voor departementen
om aan te sluiten: hoe zorg je voor hen dat het een voordeel is om
aan te sluiten? Een punt van aandacht hierbij is dat het RiDM binnen afzienbare tijd moet worden geïmplementeerd en iedereen dit
moet doen. De beste volgorde van de aansluiting door departementen moet worden nagegaan.
Het verdient aanbeveling uitvoerenden bij het procesontwerp te
betrekken (facilitaire dienst, pasuitreikers).
Het is de departementen verplicht gesteld eraan te voldoen, maar
zij hebben verschillende volwassenheidsniveaus. Idee is om dit om
te draaien door eisen te stellen waaraan departementen moeten
voldoen. Het volwassenheidsniveau van een departement kan worden opgekrikt middels een normenkader.
De stroom van de identiteitsgegevens moet kloppen. De kwaliteit
van de data moet zo goed zijn dat departementen mee willen. De
functionaliteit volgt daarna. Het is essentieel dat de stroom aan
informatie correct en helder is. En dat duidelijk in de keten is wie
wat regelt. De hele keten moet werken en moet flexibel zijn om aan
te passen.
Het opbouwen van rijksbrede identiteiten begint bottom-up vanuit
de departementen. Op een gegeven moment draait dit om en worden ze top-down bepaald, op basis van de nieuwe processen.
Het RIN (Rijks identificatie nummer) wordt aan nieuwe medewerkers uitgereikt. Het zou slimmer zijn om eerst degenen die een
Rijkspas hebben een RIN te geven. Die persoonsgegevens zijn goed
en dit is dus snel scoren. Let hierbij wel op dat enkele medewerkers
meerdere Rijkspassen in hun bezit hebben. Dit is niet heel erg, want
het probleem krijg je toch. Oplossing is de attributen over werkrelaties er af te halen indien deze er op staan.
Tot slot wordt er geconstateerd dat de hybride tussenfase lang zal
gaan duren (een “fact of life”). Omarm deze dynamiek en stel hier
expliciet regels aan. Immers, de weg er naartoe is minstens zo belangrijk als het eindstation. Een risico van een hybride situatie is dat
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de gegevenswoordenboeken nog niet gesynchroniseerd zijn, waardoor schijnbaar gelijke elementen verschillende betekenissen hebben.
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Bijlage A

Deelnemers

Organisatie (op alfabet)

Deelnemer

Atos

De heer M. Haas

BT

De heer W. Weris

CA Technology

De heer P. Ferron

Cap Gemini

De heer H. Scholten

Cisco systems International B.V.

De heer W. Mooij

Crosscheck Networks

De heer R. Past(vervangt de heer D. Ansems)

Everett

De heer T. van Vooren

Grabowsky Identity Architects

De heer S. Daniëls

IBM

De heer S. van Daele

Logica

De heer N. IJzinga

Novell

De heer B. van Lith

Oracle

De heer R. Klomp

Quest Software

De heer R. van Es

Traxion

De heer J. van Westeneng

TrustedId

De heer L. Kuunders (vervangt de heer D.
Karamat Ali)

ICTU

De heer P. Bergman

Ministerie van Financiën

De heer H.P. van der Veer

Ministerie van Defensie

De heer B. Dukker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Mevrouw H. Buyne
De heer R. During
De heer J. Flippo (inhoudelijke opening)
De heer S. de Mooij
De heer T. van der Togt

Het Expertise Centrum (HEC)

De heer A. Bloembergen (voorzitter)
Mevrouw J. Koole (verslag)

ICT~Office

De heer E. Janssen
Mevrouw A. ten Kate-Sloots
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Bijlage 3: Uitwerking (federatieve) authenticatie
In deze bijlage wordt een verdere uitwerking en detaillering gepresenteerd van de plaat op pagina 30. Deze bijlage heeft tot doel om
te beschrijven welke functionele componenten er in de ICTinfrastructuur van de rijksoverheid benodigd zijn om federatieve
toegang tot webgebaseerde ICT-middelen te kunnen bieden. Naast
het benoemen van de benodigde functionele componenten wordt in
de beschrijving ook aangegeven via welke protocollen (lees: open
standaarden) deze componenten met elkaar dienen te communiceren.
Het ICT-vakgebied is doorspekt met Engelse terminologie waarvoor
vaak een goede Nederlandse vertaling ontbreekt. Om zoveel mogelijk aan te sluiten op de terminologie zoals dat in de markt wordt
gebruikt is in deze afbeelding niet gepoogd om de gebruikte termen
te vertalen.
Het is complexe materie en daardoor dus ook een complexe afbeelding. In de bladzijden hieronder zal de afbeelding in zeven stappen
worden “opgebouwd”.
Stap 1) Het identiteitenbeheer
In dit deel van de plaat staat weergegeven hoe de informatie die
wordt beheerd in de verschillende IAM-geralateerde processen, via
de gekozen bronsystemen (ofwel “basisadministraties” ofwel “gezaghebbende bronnen”) via een berichtenmakelaar worden aangeleverd aan het Rijks Identity Management systeem: RIdM. In het
RIdM staan alle attributen van een persoon die relevant zijn voor
IAM, in samenhang met elkaar.
Het RIdM treedt in het kader van Access Management op als een
zogenaamd “Policy Information Point” (ofwel PIP). Voor een toelichting op de termen PIP, PAP, PEP en PDP wordt verwezen naar de
architectuur en gebruikte terminologie van de XACML-standaard.
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Stap 2) Provisioning van het ICT-account
Vanuit het RIdM vindt de “provisioning” (2) plaats van het ICTaccount naar de Rijks Authenticatie Service. Bij het ICT-account
wordt vanuit het RIdM ook aangegeven welk PKI-O-certificaat behoort bij het ICT-account ten behoeve van de gebruikersauthenticatie.
Met “provisioning” wordt hier niet alleen gedoeld op “het aanmaken
van het ICT-account”, maar hieronder valt ook het beheren van de
attributen bij het ICT-account gedurende de levenscyclus van het
account tot en met het buiten werking stellen van het account op
het moment dat de persoon geen werkrelatie meer heeft met de
rijksoverheid.
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Stap 3) Het beheer van de access policies

In dit deel van de plaat staat weergegeven dat er een Policy Administration Point (PAP) is. Middels het PAP worden de access-policies
(lees: Toegangsregels en Criteria) beheerd.
De Criteria en Toegangsregels waaronder een bepaalde toegang kan
worden verleend wordt uitgedrukt in XACML statements en opgeslagen in een daarvoor geschikte Policy Repository.
Stap 4) Webbased toegang tot rijks-resources door rijksmedewerkers
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In dit deel van de plaat zien we de gebruiker inloggen en het gewenste ICT-middel gebruiken:

De Rijks Authenticatie Service verzorgt de authenticatie van de
rijksmedewerker in het rijksnetwerk en treedt tevens op als
Kerberos server.

De rijksmedewerker logt via de Rijks Authenticatie Service in op
zijn ICT-account met behulp van het authenticatie-certificaat op
zijn Rijkspas + PIN-code. Dit authenticatieproces heet PKInit.
Het resultaat is een Kerberos ticket op de client van de rijksmedewerker (pijl 4).

Als een gebruiker gebruik wil maken van een middel
(=Resource) die vraagt om een SAML-token, dan kan de gebruiker het benodigde SAML-token verkrijgen bij de Rijks Identity Federation Service. Deze Identity Federation Service treedt in
dat geval op als Security Token Service en voert de protocolconversie van Kerberos naar SAML uit (pijlen 5 en 6).

Voor het plaatsen van additionele informatie over de rijksmedewerker in het SAML-token kan de Identity Federation Service via
LDAP informatie ophalen uit het RIdM.

Het verzoek om toegang van de gebruiker komt binnen bij de
Web Access Gateway, die de rol vervult van Policy Enforcement
Point (PEP) (pijl 7).

Het PEP bevraagt het Policy Decision Point (PDP) of de desbetreffende gebruiker toegang kan krijgen tot het gevraagde Middel (pijl 8).

Het PDP raadpleegt het RIdM in de rol van Policy Information
Point (PIP) en het Policy Administration Point (PAP) en ontvangt
uit de Policy Repository (pijlen 9, 10 en 11).

Als het PEP van het PDP te horen krijgt dat de gebruik toegang
kan krijgen, dan wordt toegang verleend (pijl 12).

De communicatie tussen PEP, PDP, PIP, PAP en de policy repository verloopt via de Open Standaard: XACML.
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Stap 5) Webbased toegang tot rijks-resources door een vertrouwde partner

In deze stap staat afgebeeld hoe een medewerker van een vertrouwde partij (federatieve) toegang kan krijgen tot een ICT-middel
van de rijksoverheid. Om dit te bewerkstelligen, wordt er eerst een
vertrouwensrelatie (“Trust”) gedefinieerd tussen de Identity Federation Service van de rijksoverheid en de Identity Federation Service
van de vertrouwde partner. In dat kader kunnen b.v. afspraken
worden gemaakt over (de betrouwbaarheid van) de te hanteren
authenticatiemiddelen. De te hanteren betrouwbaarheidsniveaus
zijn afhankelijk van de aard van de ontsloten dienst. De trust kan
bijvoorbeeld worden gelegd door het PKI-certificaat van de Identity
Provider van de vertrouwde partij als vertrouwde bron op te nemen
in de Federation Service van de rijksoverheid (pijl 13).
De medewerker van de vertrouwde partij authenticeert zich bij zijn
eigen authenticatie service met zijn eigen authenticatiemiddel (dit
staat niet in de afbeelding weergegeven). Voor de authenticatie kan
gebruik gemaakt worden van standaard authenticatiemiddelen zoals, DigID en eHerkenning. Op het moment dat de medewerkers
van de vertrouwde partij een ICT-middel van de rijksoverheid wil
gebruiken, genereert de Identity Federation Service van de vertrouwde partij een SAML-token waarmee de gebruiker toegang kan
krijgen tot het middel van de rijksoverheid (pijl 14 en 15). Het Policy Enforcement Point vraag vervolgens weer aan het Policy Decision
Point of de toegang mag worden verleend (pijlen 8 t/m 11) en verleent vervolgens toegang (12).
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6) Federatieve toegang van rijksmedewerkers tot resource
van vertrouwde partner

In de zesde stap staat afgebeeld hoe de rijksmedewerker toegang
krijgt tot een ICT-middel van een partij die de medewerker van de
rijksoverheid vertrouwt.
Ook hier wordt er eerst een vertrouwensrelatie (“Trust”) gedefinieerd tussen de Identity Federation Service van de rijksoverheid en
de Identity Federation Service van de vertrouwde partner. Deze
trust wordt gelegd door het PKI-certificaat van de Identity Provider
van de rijksoverheid als vertrouwde bron op te nemen in de Federation Service van de vertrouwde partij (pijl 13).
De (reeds geauthenticeerde) medewerker van de rijksoverheid
vraagt bij de Rijks Identity Federation Service een SAML token voor
het te benaderen ICT-middel (pijlen 5 en 6). Met dit SAML-token
verschaft de rijksoverheidsmedewerker zich toegang tot het ICTmiddel van de vertrouwde partij (pijlen 16 en 17).
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7) Niet-federatieve toegang van rijksmedewerkers tot ICTmiddel

Het is bij deze zevende en laatste stap belangrijk om op te merken
dat deze afwijkt van de architectuur die in deze doelarchitectuur
toegang wordt voorgeschreven. Om flexibel toegang te kunnen geven tot applicaties en informatie van het Rijk is SAML dé standaard.
Voor alle applicaties die in brede context beschikbaar moeten kunnen worden gesteld, geldt dat de toegang tot deze applicaties gebaseerd moet zijn op SAML.
Voor legacy applicaties die slechts een interne focus kennen en niet
buiten het Rijk beschikbaar hoeven te worden gesteld, kan Kerberos
als afwijking worden toegestaan. In deze zevende en laatste stap is
daarom voor de volledigheid ook weergegeven hoe een rijksmedewerker toegang krijgt tot een ICT-middel dat niet aan derden beschikbaar wordt gesteld. De rijksmedewerker is ingelogd via de
Rijks Authenticatie Service in op zijn ICT-account met behulp van
het authenticatie-certificaat op zijn Rijkspas + PIN-code. Dit authenticatieproces heet PKInit. Het resultaat is een Kerberos ticket
op de client van de rijksmedewerker (pijl 4). Met behulp van een
Kerberos ticket krijgt de rijksmedewerker vervolgens Single Sign On
toegang toegang tot het ICT-middel.
Maar zoals gezegd: de voorgeschreven standaard is SAML.
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Totaalweergave en samenvatting doelarchitectuur federatieve toegang:

Samenvatting van de pijlen in het schema en relevante protocollen:
1
2
3
4
5+6
7
8 t/m 11
12
13
14
15
16
17

Vullen van het Rijks Identity Management (RIdM) systeem vanuit bronsystemen
Provisioning van ICT-accounts
Beheer van Toegangsregels: XACML
PKInit: Authenticatie van de eindgebruiker obv PKI-Ocertificaten, resulterend in Kerberos Ticket
Verkrijgen SAML-token op basis van Kerberos ticket
Request access op ICT-middel (https / SAML)
Bepalen of persoon toegang mag krijgen tot het middel:
XACML
Verleende toegang (https)
Trust definieren tussen Identity Federation Services
(PKI-O-certificaten)
SAML-token met info over de medewerker van de vertrouwde partij
Request access op ICT-middel (https / SAML) door
vertrouwde partij
Request access op ICT-middel (https / SAML) bij vertouwde partij
Verleende toegang (https)
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De essentie van deze plaat en de toelichting op de genummerde
pijltjes kan als volgt worden samengevat:

Om applicaties te kunnen delen met vertrouwde partners moeten we een technische architectuur hebben die dit delen ook
mogelijk maakt.

Dit geldt ook voor applicaties van vertrouwde partijen waar
medewerkers van de rijksoverheid toegang toe moeten krijgen.

Wij kunnen niet voorschrijven welke producten van welke leveranciers moeten worden gebruikt door de partijen met wie wij
willen samenwerken. Om deze reden is Federatieve Authenticatie volledig gestoeld op Open Standaarden.

De genummerde pijltjes in deze afbeelding geven weer welke
Open Standaarden wij moeten adopteren om flexibel informatie
te kunnen delen in een federatief samenwerkingsverband.
De belangrijkste standaarden die in dit verband moeten worden
geadopteerd zijn:

SAML (staat reeds op de lijst van verplichte standaarden van
het Forum Standaadisatie)

PKI-Overheid (staat niet expliciet op de lijst van Forum Standaardisatie, maar wel impliciet als sub-standaard van
OSB/Digikoppeling)

XACML (staat nog niet op de lijst van verplichte standaarden
van het Forum Standaardisatie, maar naar verwachting over
een jaar wel)

Pagina 66 van 69

Doelarchitectuur "Toegang"; "Rhythm, ergo sum" | 12 april 2012

Bijlage 4: Verantwoordelijkheden m.b.t. rijksbreed IAM
[NB: eerste concept, nog verder uit te werken op basis van
nog te ontwikkelen procesmodel]
Het systeem RIdM stoelt op een harmonisatie gedachte. Personen
die werkzaam zijn voor het Rijk worden slechts één maal
geregistreerd en gekoppeld aan één of meer werkrelaties bij het
Rijk. De registratie vindt plaats in het zogenoemde proces ‘Intake
werkrelatie’. De uitvoering van dit geharmoniseerde proces vindt
decentraal plaats, zo dicht mogelijk bij de bron (de organisatie
waarmee de werkrelatie wordt aangegaan). De gegevens die tijdens
dit proces worden opgevraagd, worden (digitaal) geregistreerd in
een centrale gegevensopslag.
De decentrale verantwoordelijkheid betreft dan de kwaliteit van
de uitvoering van het intakeproces. Het gaat daarbij om uitvoerende
verantwoordelijkheid m.b.t. de identificatie en registratie van de
personen met een werkrelatie, maar ook om de
lijnverantwoordelijkheid voor het aangaan, wijzigen of beëindigen
van een werkrelatie.
De centrale verantwoordelijkheid betreft de kwaliteit van IAM bij
het Rijk als geheel, onder te verdelen in:

Architectuur

Kwaliteit van de processen

Kwaliteit van de systemen
Verantwoordelijkheidsmatrix
In onderstaande verantwoordelijkheidsmatrix wordt van
verschillende type functionarissen aangegeven in welke centrale
en/of decentrale (C of D) verantwoordelijkheid ze staan ten opzichte
van rijksbreed IAM.
Beschikken:
Uitvoeren:

Beheren:

Controleren:

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten met
betrekking tot IAM bij de rijksdienst.
Het in opdracht van of namens de beschikkende
functionaris(sen), uitvoeren van activiteiten voor het
bevragen, registreren en onderhouden van IAMgegevens.
Het zorgdragen voor de continue kwaliteit van de
organisatie, processen, informatie en technologie
met betrekking tot IAM bij de rijksdienst.
Het controleren van de kwaliteit van dienstverlening
met betrekking tot IAM bij de rijksdienst.
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Beschikken

Uitvoeren

Beheren

Controleren

Rijksmedewerker
Lijnmanagement (D)

Besluit m.b.t. aangaan, wijzigen en/of
beëindigen van een
(contractuele) werkrelatie; (principe 3)

Lijnmanagement (C)

Besluit m.b.t. wijzigen
van IAM-processen en
systemen. Tevens
budget verantwoordelijkheid.

HRM-domein Rijk (D)

Check of correct uitvoering is gegeven
aan intake proces
door HRM-domein.
Regelmatige check op
kwaliteit van IAMprocessen en informatie (bijv. in opdracht
te geven aan RAD)

Beheren van de IdMgegevens over personen en werkrelaties en
daarmee verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) het registratieproces.; (principe 5)

Regelmatige check op
kwaliteit van gegevens in RIdM;

Initiële identificatie
van persoon met
werkrelatie en registratie van de persoon
en de werkrelatie;
(principe 3)

HRM-domein Rijk (C)

Beveiligingsambtenaar
(D)

Bij calamiteiten, tijdelijk besluiten over
toegangsrecht tot
fysieke ruimten.

Controleren van identiteiten en toegangsrechten bij verzoek
om toegang tot fysieke ruimten door derden.

Identity provider

Identiteiten van en
werkrelaties met eigen
medewerkers.

Controleren van identiteiten en toegangsrechten van eigen
medewerkers bij verzoek tot toegang tot
het digitale rijksdomein.

RIdM

Beheren van processn
en systemen. (Bijv. uit
te besteden aan externe provider)

Digitale functionaliteit
voor registratie van
identiteiten;
gegevensopslag
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Bijlage 5: Overzicht geraadpleegde bronnen
1. Eindrapport Onderzoek IdM en PDirekt, december 2010
2. Hoofdlijnennotitie Toegang v1.0; ICCIO, juni 2011
3. Referentie XACML-standaard:
www.oasisopen.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=xacml
4. Algemene referentiearchitectuur NORA en MARIJ (respectievelijk
versie 3.0 en versie 2.0).
5. Thematische referentiearchitectuur, NORA katern Informatiebeveiliging en Normenkader IdM
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