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1 Inleiding 
 

In onze maatschappij neemt het aantal interacties tussen mensen en systemen en tussen systemen 

onderling in een ongekend tempo toe. Medewerkers werken tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk 

en gebruiken hierbij voorzieningen van zowel hun eigen organisatie als van ketenpartners. Deze 

bevinden zich steeds meer in de cloud.  

Nu al is duidelijk dat vergaande digitalisering bijna elk aspect van de samenleving radicaal gaat 

veranderen. Niet alleen in Nederland, maar ook binnen Europa vervagen de digitale grenzen tussen 

lidstaten nu voor burgers en bedrijven drempels worden weggenomen om digitale overheidsdiensten 

in andere landen te kunnen gebruiken en bijbehorende wetgeving op elkaar wordt afgestemd. 

Bij de samenwerking tussen overheidspartijen wordt het gebruik van digitale voorzieningen over en 

weer alsmaar belangrijker. Dit vereist dat de Rijksdienst beschikt over een “platform dat tijd-, plaats- 

en apparaat onafhankelijk werkt, alsmede interdepartementale samenwerking op een veilige en 

vertrouwde manier mogelijk maakt.”
 1 

Om hierin te voorzien zijn aanpassingen op de bestaande 

toegangsvoorzieningen nodig. 

Met de opkomst van intelligent devices, mengen ook slimme apparaten zich in dit speelveld. Het gaat 

dan om apparaten die (autonoom) namens hun eigenaar diensten aanbieden en gebruiken. 

Tegelijkertijd neemt de mens-systeem interactie steeds menselijkere vormen aan. Systemen 

presenteren zich als digitale assistent of avatar, waarmee de mens in natuurlijke taal converseert om 

digitale diensten te gebruiken. Het gedrag van systemen wordt hierbij steeds slimmer door gebruik 

van Artificial Intelligence en Machine Learning, ondersteund door Big Data. 

 

Relevantie voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) 

Het ministerie van JenV  zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen 

samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en 

rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in 

hun leven. 

 

Mobiel werken in de cloud, over land- en organisatiegrenzen heen 

De medewerkers van Justitie en Veiligheid werken in Rijksverzamelgebouwen, thuis, onderweg of bij 

ketenpartners, gebruikmakend van mobiele devices en clouddiensten. Andersom maken 

ketenpartners ook gebruik van de voorzieningen van Justitie en Veiligheid. Typerend zijn de primaire 

processen in o.m. de strafrecht- en vreemdelingenketen waarin meerdere JenV-onderdelen, 

departementen en andere overheidsinstanties zoals gemeenten structureel samenwerken. Ook 

burgers en bedrijven van andere landen gebruiken in toenemende mate digitale diensten van JenV, 

zoals het kunnen inzien van flitsfoto’s, gebruikmakend van het authenticatiemiddel van het land van 

herkomst.  

 

Informatiebeveiliging 

Ook vanuit beveiligingsoptiek is er niet altijd zicht op wie waar toegang tot heeft volgens de geldende 

‘need-to-know’ en ‘need-to-have’ principes. Wanneer medewerkers uit dienst gaan of van functie 

veranderen, of de situatie van een burger of bedrijf verandert, wordt de toegang niet altijd 

overeenkomstig aangepast. Ook moeten onder nieuwe privacy wetgeving, zoals de algemene 

verordening gegevensbescherming (de AVG of GDPR in het Engels), de verwerkte persoonsgegevens 

niet alleen voldoende beschermd worden, maar moet deze bescherming ook aantoonbaar zijn. 

  

Intelligente devices dragen bij aan de veiligheid op straat. 

Intelligente devices zijn in staat om zelf de politie te waarschuwen wanneer zij onraad, zoals 

explosieven of oproer, detecteren. Wearables kunnen helpen het verlof van gedetineerden te 

monitoren en hun bewegingsvrijheid dynamisch aan te passen. Devices die zelfstandig toegang 

verlenen is een nieuwe invulling van toegang. 

 

                                                
1
 Doelarchitectuur Toegang Rijk v. 1.0, 2012 
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Doel van dit document 

In dit rapport wordt ingegaan op de visie op Toegang, op de context van Toegang en op de afbakening 

van de aanbesteding (IAM). Federatieve Toegang maakt geen deel uit van de aanbesteding. Dat hier 

toch uitvoering bij wordt stil gestaan is omdat federeren – in de visie van JenV – de basis vormt voor 

toegang buiten het eigen domein (Onderdeel). 

Dit document is geschreven om leveranciers – de inschrijvers op de aanbesteding – de vereiste 

(context)informatie over de beoogde architectuur van de oplossing te leveren. 

Een Identity en Access Management (in het vervolg: IAM) oplossing moet zowel voldoen aan de 

requirements als aan de beschrijving van de gewenste oplossing in dit document. De aanbesteding 

bevat de mogelijkheid daar waar nodig vragen te stellen over eventuele onduidelijkheden.  

 

Toegang gezien vanuit de medewerker (gebruiker) 

Met toegang bedoelen we hier de weg die een medewerker (gebruiker) moet volgen om gebruik te 

kunnen maken van voorzieningen van JenV. De medewerker krijgt daarbij bijvoorbeeld toegang tot 

fysieke middelen (gebouw, telefoon, tablet) of toegang tot relevante bestanden, systemen en 

informatiediensten. Voorzieningen worden beschikbaar gesteld door organisatieonderdelen. 

 

 

 

Een organisatieonderdeel wil controle behouden op wie welke voorzieningen gebruikt. Om toegang te 

verkrijgen zal een persoon zich daarom eerst moeten identificeren (1), daarna zal hij zich moeten 

authentiseren (2), waarna hij kan worden geautoriseerd – het recht krijgen op – het gebruik van een 

voorziening (3). Hierna heeft de gebruiker toegang tot de voorziening en kan deze gebruiken (4). Deze 

stappen vormen de basis voor het rechtmatig verlenen van toegang tot de gewenste voorzieningen.  

 

Een voorbeeld: 

 

Een medewerker die gebruik wil maken van de werkplek start met zichzelf te identificeren door het 

invoeren van zijn gebruikersnaam (1). Om te bewijzen dat hij is wie hij zegt dat hij is voert hij zijn 

wachtwoord in, het authenticeren (2). Vervolgens bepaalt het systeem welke rol een gebruiker heeft, 

bijvoorbeeld een rol behorend bij die van agent of officier van justitie (3). De rol vertelt het systeem tot 

welke delen van de werkplek of applicatie een medewerker toegang krijgt (4). 

 

De praktijk kan aanzienlijk complexer zijn, enkele voorbeelden: 

• De locatie van het gebruik bepaalt soms of een gebruiker toegang krijgt. Bijvoorbeeld alleen op een 

Rijkslocatie en niet in de trein. 

Figuur 1 Toegang gezien vanuit de gebruiker 
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• Het kan noodzakelijk zijn externe bronnen – zogenaamde attribuut stores – te raadplegen (5), 

bijvoorbeeld om vast te stellen of een advocaat in het advocatenregister is ingeschreven of dat een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet ouder is dan het voorgeschreven aantal dagen
2
. 

• Verlenen van autorisatie heeft betrekking op personen die binnen of namens een organisatie bevoegd 

en/of gemachtigd zijn bepaalde handelingen (of transacties) te verrichten. 

• Bij het valideren van de identiteit van gebruikers kan een authenticatiemiddel of een 

autorisatiemiddel gebruikt worden. Indien een gebruiker namens een organisatie bevoegd is, regelt 

eHerkenning de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de bevoegdheid (autorisatie) van 

de gebruiker met behulp van een machtigingenregister. 

• Ook (behoefte aan) fijnmazige toegang komt steeds vaker voor. Dus geen toegang tot een applicatie 

als geheel, maar alleen toegang tot één of meerdere zaken of tot delen van een zaak, bijvoorbeeld 

alleen de medische gegevens. 

 

Op termijn is er uiteindelijk behoefte aan een cyclus (dubbele pijlen in het blok Toegang) waarbij op 

basis van de werkzaamheden in sommige gevallen aanvullende authenticatie- en of 

autorisatiecontroles moeten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor fijnmazige toegang (wisselen van 

zaak) of het opvragen van gegevens die een hoger betrouwbaarheidsniveau voor de identificatie 

vereisen (bv. twee-factor authenticatie). Uitleg van belangrijke begrippen is opgenomen in bijlage B. 

 

De noodzaak tot het organiseren van ‘Toegang’ voor JenV 

Om de beschreven complexiteit het hoofd te kunnen bieden is het cruciaal te weten wie een (digitale) 

voorzieningen wil gebruiken (identiteit), zeker te stellen dat het werkelijk die persoon of dat apparaat 

betreft (authenticatie) en er zorg voor te dragen dat snel (enkel) de toegestane functionaliteit en 

informatie beschikbaar gesteld wordt (autorisatie).  

 

Dit vraagt om een integrale visie op en aanpak van deze onderwerpen, die tezamen het thema 

‘Toegang’ vormen. Dit document beschrijft de visie van JenV op toegang. De visie wordt nader 

uitgewerkt in het programma plan toegang en de programma architectuur (PA) toegang. 

 

1.1 Het programma Toegang 
 

Het architectuur perspectief Toegang bevat een uitwerking van de kaders van het programma 

Toegang zoals afgesproken met de opdrachtgever CIO-raad JenV. 

De in deze en de volgende paragraaf tekst is grotendeels overgenomen uit het programmaplan 

toegang v. 2.0. 

 

Doel van het programma Toegang JenV 

Toegang betekent volgens de “Van Dale” de weg waarlangs je ergens kunt komen. “Toegang” in de 

context van dit document is de weg die (door medewerkers, burgers of bedrijven) gevolgd moet 

worden om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen en informatie die benodigd zijn om taken 

uit te kunnen voeren, dan wel gegevens te raadplegen. 

 

Zowel Rijksbreed als binnen JenV lopen diverse initiatieven m.b.t. “Toegang”. Om te voorkomen dat 

“Toegang” een veelkoppig monster wordt, is door de CIO-raad in oktober 2015, besloten tot een 

JenV-brede gemeenschappelijke aanpak en op die manier de JenV-onderdelen te helpen bij deze 

complexe materie. 

 

In 2017 is het thema Toegang omgezet naar Programma Toegang in het kader van het Informatieplan 

2017 – 2022. Programma Toegang geeft invulling aan de actielijnen “Basis op orde” en “Veiligheid 

waar dat moet” van het Informatieplan.  

 

De doelstelling van het programma Toegang is: 

                                                
2
 Een VOG is een momentopname en kent geen formele geldigheidsduur. Intern gelden er vaak regels voor de maximale 

ouderdom van een VOG. 
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“Het op basis van een integraal beeld waar JenV nu staat en waar JenV naar toe wil ten aanzien van 

het onderwerp “Toegang”, zorg dragen voor de realisatie van de benodigde voorzieningen en 

informatie op basis van een uniforme aanpak en een duidelijke scope in de periode 2016-2018”. 

 

Het programma geeft invulling aan de volgende business doelstellingen:  

• Snelle toegang tot voorzieningen en informatie. 

• Veilige toegang tot voorzieningen en informatie. 

• Toegang tot gepersonaliseerde voorzieningen en informatie. 

• Efficiënte inzet van voorzieningen. 

 

Het programma Toegang resulteert in diensten die uiteindelijk in Strategisch Beheer komen bij DI&I 

en hiermee onder de interne dienstverlenende bedrijfsfuncties op terreinen zoals personeel, 

financiën, IV/ICT, faciliteiten en inkoop. 

 

1.2 Uitgangspunten en speerpunten 
In deze paragraaf worden de speerpunten van het programma toegang beschreven. De speerpunten 

uit het programma toegang zijn afkomstig uit een aantal I-plan thema’s:  

 

1. Identity management op orde binnen JenV 

Het speerpunt IdM is afkomstig uit het I-plan thema 1.7 IAM. Er moet één gezaghebbende bron 

zijn van (digitale) identiteiten. Randvoorwaarde hiervoor is dat de IDU- (instroom-, doorstroom- 

en uitstroom-) processen, die de grondslag vormen voor het Identity Management, op orde 

moeten zijn. 

 

2. Federatie als basis voor toegang buiten het eigen domein 

Het speerpunt Federatie is ook afkomstig uit het I-plan thema 1.7 IAM. Toegangsverlening op 

basis van federatie dient technisch mogelijk te zijn. Dit betreft toegang buiten het eigen domein 

tot zowel eigen voorzieningen en informatie als voorzieningen en informatie van partners. 

Concepten van federatieve toegang zijn gebaseerd op internationale standaarden en 

ondersteunen niet alleen het digitaal werken onderling, maar ook contact met burgers en 

bedrijven. 

 

3. Fysieke en logische toegang op basis van Rijkspas  

Het speerpunt Logische / fysieke Toegang is afkomstig uit het I-plan thema 1.5 Rijkspas. Er moet 

één uniforme en gestandaardiseerde pas (de Rijkspas) beschikbaar zijn op basis waarvan toegang 

kan worden verleend. Fysieke toegang over de verschillende departementen heen, moet mogelijk 

worden gemaakt.  

Dit ondersteunt de behoefte aan veilige toegang in een omgeving waar interdepartementale 

samenwerking belangrijk is. Daarnaast komt werken in verzamelkantoren (conform het 

Rijkshuisvestingsbeleid) steeds vaker voor. Waar noodzakelijk dient logische toegang op basis van 

de Rijkspas als aanvulling op bijvoorbeeld een gebruikersnaam en wachtwoord, mogelijk te zijn. 

Het wel of niet realiseren van deze functionaliteit wordt door Rijkspas gedaan. 

 

4. Het toezicht op gebruik voorzieningen en informatie JenV verder verstevigd 

Het speerpunt Toezicht is afkomstig uit het I-plan thema 1.6 “Informatiebeveiliging, Cybersecurity 

en Privacy”. In de wereld van cyber crime en zelfs cyber oorlogsvoering is het van essentieel 

belang “real time” een beeld te hebben m.b.v. monitoring en logging, van wat er gebeurt op de 

infrastructuur en binnen belangrijke voorzieningen en informatie, om onmiddellijk te kunnen 

acteren bij signalen dat er mogelijk iets fout is of fout gaat. 

 

In de hierna volgende hoofdstukken wordt ingegaan op verschillende (architectuur) perspectieven 

van Toegang. 
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1.3 Geraadpleegde bronnen 
 

Bij het schrijven van dit rapport is gebruik gemaakt van diverse projectresultaten en vastgestelde 

documenten die relevant zijn voor het thema Toegang. Deze zijn gebruikt voor het verzamelen van de 

relevante trends en als input voor het uitwerken van de gewenste oplossingsrichting. Het betreft de 

volgende documenten: 

 

• Architectuurvisie Toegang JenV v. 0.88, 2018 

• Blauwdruk Toegang VenJ v. 1.17, 2015 

• Doelarchitectuur Toegang Rijk v. 1.0, 2012 

• Eindbeeld RidM v. 1.0, 2014 

• GeTIJ 2017-2025 Eindrapport v. 1.0, 2017 

• I-Strategie JenV 2017-2022 definitief, 2016 

• Informatieplan JenV v. 1.0, 2018 

• Toegang DJI v. 10, 2018 

• Programmaplan Toegang JenV v. 2, 2017 

• Verdiepingsstudie AAL VKI, 2011 

• Visie Toegang VenJ v. 2, 2017 

 

Tenslotte is rekening gehouden met de volgende meer algemene architecturen en richtlijnen: 

 

• Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) 

• Enterprise Architectuur JenV 

• Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) 

• Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) 

• Overige Nationale en Internationale wet- en regelgeving 

 

 

1.4 Leeswijzer 
 

Dit hoofdstuk bevat een inleiding op het thema Toegang. Verder geeft het een schets van het 

programma Toegang van JenV, de geraadpleegde bronnen en beschrijft het  doel van dit document. 

 

In hoofdstuk 2 wordt met behulp van een functiemodel uitgelegd wat JenV onder Toegang verstaat 

en ingegaan op enkele andere voor toegang belangrijke begrippen. In hoofdstuk 3 wordt de JenV visie 

op Toegang samengevat. Deze visie is een nadere uitwerking van de visie van GeTIJ (zie ook 1.3). 

Op de scope van de aanbesteding wordt ingegaan in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt verder de 

huidige en de gewenste situatie beschreven, wordt ingegaan op federatieve toegang zoals dat binnen 

JenV werkt en wordt de beoogde oplossing geschetst. 

In hoofdstuk 5 wordt vanuit aanvullende gezichtspunten (perspectieven) ingegaan op Toegang. Hierin 

worden enkele belangrijk principes die binnen JenV gelden beschreven, een globale schets gegeven 

van het gegevensmodel, ingegaan op de technisch infrastructuur en beoogde koppelingen en 

stilgestaan bij de eisen vanuit informatiebeveiliging en privacy. 

 

In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de betrokkenen waaronder de werkgroep die nauwe 

betrokken was bij de totstandkoming van dit document. Verder worden enkele begrippen en 

afkortingen nader toegelicht. 
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2 Wat verstaan wij onder toegang? 
 

In de inleiding is toegang besproken vanuit gebruikersperspectief. Om toegang mogelijk te maken is 

er meer nodig dan alleen Toegangsgebruik.  

 

2.1 Toegang vanuit een functioneel perspectief 
In dit hoofdstuk wordt toegang vanuit functioneel perspectief besproken. Ook wordt er 

uitgelegd wat er nog meer nodig is voor toegang en worden enkele belangrijke begrippen 

toegelicht.  

 

Toegang vanuit functioneel perspectief ziet er als volgt uit: 

 

 
Figuur 2. Functiemodel toegang

3
 

Toegangsafspraken management 

Om op operationeel niveau de juiste toegang mogelijk te maken moeten afspraken gemaakt worden 

tussen de verschillende actoren over onder welke condities toegang verleend mag worden en welke 

“taal” onderling wordt gesproken. In toegangsafspraken management worden: 

- RBAC
4
, ABAC

5
 en/of CBAC

6
 modellen ingericht en beheerd (inclusief het beheer van de rollen); 

- autorisatieregels beheerd; 

- de bestaande wet- en regelgeving in relatie tot toegang vertaald naar uitvoerbare procedures in 

toegangsmanagement, toegangsgebruik en toegangsaudit; de contractafspraken over federatie 

beheerd; 

- bepaald welke toegangs-audits activiteiten (periodiek) dienen te worden uitgevoerd; 

- toegangsmanagement, toegangsgebruik en toegangsbeheersing verbeterd; 

- het uitvoeren van monitoringstaken en het verzorgen van rapportages naar derden (intern en 

extern); 

- business requirements m.b.t. toegang van ‘toegangsgebruikers’ vertaald naar toegangs-

attributen, rollen etc. 

                                                
3
 Bron: gebaseerd op het functiemodel IAM van DJI. 

4 
RBAC is Role Based Access Control: bij RBAC worden personen niet rechtstreeks geautoriseerd maar via rollen. 

Het definiëren van een rollenmodel is lastig, omdat medewerkers op basis van de toegewezen rollen enkel de 

toegangsrechten toegewezen dienen te krijgen die zij nodig hebben om hun taken te vervullen (Need to know). 

Wordt er te ‘ruim’ geautoriseerd, dan ontstaan er risico’s van ongeoorloofde toegang, maar een te ‘strikt’ 

ingeregeld rollenmodel zorgt voor een ‘explosie’ van rollen waardoor een onwerkbare situatie ontstaat. (zie ook: 

NORA)
 

5 
Attribute-Based Access Control: aan de hand van beweringen (assertions) over attributen van een subject wordt 

een certificaat, verstrekt door een vertrouwde derde partij. (zie ook: NORA). 
6 

Claims-Based Access Control: hierbij wordt toegang verleend op basis van een zogenaamde claim of assertion, 

waarbij een derde partij instaat voor de authenticiteit van de aanvrager van de toegang of dienst (zie ook: 

Blauwdruk Toegang) 
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Toegangsmanagement 

Om gebruik te kunnen maken van voorzieningen moet voor een medewerker eerst een 

gebruikersnaam en wachtwoord worden aangemaakt. Aan deze gebruikersnaam worden hierna de 

rollen die bij de functie van de medewerker horen, toegekend. Als dit is gebeurd kan de medewerker 

gebruik gaan maken van de voorziening. 

Toegangsmanagement bestaat uit beheeractiviteiten die in een periodiek proces worden uitgevoerd 

om het gebruik van een voorziening mogelijk te maken.  

Het kan (functioneel) worden opgedeeld in Identity Management, Authenticatie Management en 

Autorisatie Management: 

- Identity Management (IdM) 

IdM is het registreren, verifiëren en beheren van de identiteitsgegevens en de werkrelatie van 

een persoon, device of softwarematig entiteit. Hieronder wordt het geheel verstaan van – al of 

niet geautomatiseerde – processen binnen een organisatie die betrekking hebben op deze 

activiteit.  

- Authenticatie Management 

Onder Authenticatie Management (AUM) wordt het geheel verstaan van – al of niet 

geautomatiseerde – processen binnen een organisatie die betrekking hebben op het beheren 

van de authenticatie middelen (wachtwoord, smartcard etc.) uitgegeven aan een persoon, 

device of softwarematig entiteit. 

- Autorisatie Management 

Onder Autorisatie Management (AM) wordt het geheel verstaan van – al of niet 

geautomatiseerde – processen binnen een organisatie die betrekking hebben op het beheren 

van de rechten op voorzieningen van de in IdM geregistreerde personen, devices of 

softwarematige entiteiten.  

Toegangsgebruik 

Voorzieningen worden beschikbaar gesteld door organisaties. Organisaties willen controle uitoefenen 

wie welke voorzieningen op welke wijze gebruikt. Om toegang te verkrijgen zal een persoon zich 

daarom eerst moeten identificeren (ik ben dit), daarna zal hij zich moeten authentiseren (ik toon dit 

aan), waarna hij kan worden geautoriseerd (hij heeft recht op) voor het gebruik van de voorziening.  

Deze stappen vormen de basis voor het rechtmatig verlenen van toegang tot de gewenste 

voorzieningen.  

 

Het is goed om te beseffen dat voorzieningen functioneel en/of technisch zeer verschillend kunnen 

zijn. Als gevolg daarvan kan de implementatie van toegangsgebruik aanzienlijk verschillen binnen en 

tussen de verschillende typen voorzieningen.  

Na met succes de identificatie, authenticatie en autorisatie te hebben doorlopen kan de gebruiker zijn 

werkzaamheden uitvoeren. 

Toegangsbeheersing 

Of toegang verleend wordt conform de gemaakte afspraken dient te worden gecontroleerd: 

- Het is niet haalbaar noch kostenefficiënt om alle toegangsprocessen te automatiseren. 

Handmatige ondersteuning blijft noodzakelijk. Het is daarom nodig om regelmatig te controleren 

of bijvoorbeeld de handmatige procedures correct worden uitgevoerd.  

- Onderdeel van toegangsbeheersing is de (periodieke) controle op toegangsbevoegdheden door 

de verantwoordelijke manager. Dit wordt ook wel attestatie genoemd. Daarnaast kunnen 

controles worden uitgevoerd door derden bijvoorbeeld een interne of externe auditor. 

- Andere voorbeelden van controles zijn de controles die worden uitgevoerd binnen het 

SIEM/SOC. Deze maken deel uit van toegang maar worden in de praktijk niet tot IAM gerekend. 

- Bij federatie wordt (delen van) toegangsmanagement uitbesteed aan de federatieve partijen op 

basis van afspraken. Met behulp van audits moet worden gecontroleerd of deze afspraken 

worden nagekomen. 

Al deze controles maken deel uit van Toegangsbeheersing. Daar waar dat uit de controles nodig blijkt 

worden passende maatregelen geïnitieerd. 
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Toegang tot de voorziening 

De vier onderaan in het model getekende functies (de drie functies die samen het toegangsgebruik 

vormen en de functie ‘Toegang tot voorziening’) vormen het voor de gebruikers meest zichtbare deel 

van toegang. Deze vier functies zijn eerder al in de inleiding beschreven op basis van figuur 1. 

Beheer 

Niet getekend in de figuur, maar zeker relevant is het uitvoeren van het functioneel, applicatief en 

technisch beheer inclusief de inrichting van een helpdesk. De invulling hiervan vindt plaats binnen de 

afzonderlijke functiegebieden op diverse wijzen. 

 

 

2.2 Begrippen binnen autorisatiemanagement 
 

Autorisatiemanagement is gebaseerd op een autorisatiemodel en actoren. De figuur toont de 

samenhang tussen actoren en rollen. 

 

Figuur 3 Samenhang actoren en rollen 

 

Het aantal actoren en rollen kan per onderdeel verschillen maar in principe komt het steeds op 

hetzelfde neer. Het betreft hier een conceptuele indeling en is niet bedoeld  als recept voor de 

feitelijke inrichting. 

 

Een voorbeeld van de uitwerking van autorisatiemanagement kan er als volgt uitzien: 

- het bevoegde gezag is verantwoordelijk om dynamisch medewerkers te koppelen aan business 

rollen; 

- de rolmanager is verantwoordelijk om statisch de business rollen aan de juiste activiteitrollen te 

koppelen; 

- de autorisatiemanager (applicatie beheer en/of ontwikkeling) is verantwoordelijk om statisch de 

activiteitrollen aan de applicatie- of systeemrollen te koppelen. 

- de activiteit rol is nodig omdat activiteiten meerdere applicaties kunnen omvatten.  

 

Alle actoren maken gebruik van een autorisatiemodel. Een (logisch) autorisatiemodel bestaat in de 

regel uit meerdere lagen. Bijvoorbeeld: 

- Businessrollen 

Businessrollen zijn een groepering van de autorisaties die nodig zijn om een bepaalde 

businessrol binnen een organisatie te kunnen uitvoeren. Rollen hebben nooit te maken met 

specifieke autorisaties. 

- Functierollen 
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Functierollen bevatten alle autorisaties om de werkzaamheden binnen een werkrelatie te 

kunnen uitvoeren. Omdat in de regel iemand maar één werkrelatie heeft, krijgt iemand daarom 

maar één functierol. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel. Een klein percentage van 

de medewerkers heeft meer dan één werkrelatie. Daarnaast kan het vóórkomen dat iemand 

tijdelijk een functie van iemand anders moet overnemen, b.v. vanwege vakantie. De functie 

waar we het hier over hebben hoeft niet per sé de HR-functie te zijn. HR heeft namelijk vaak zijn 

eigen logica om functies in te delen in verband met salarisschalen (b.v. Administratief 

medewerker III). Waar we het hier over hebben is de functie-indelingen waar de afdelingen waar 

die wordt uitgevoerd zelf mee werken. 

 

- Activiteitrollen 

Activiteitrollen zijn herbruikbare bouwstenen voor de business rollen. Een businessrol bevat één 

of meerdere activiteitrollen. Dit niveau wordt vaak onderscheiden, omdat activiteiten meerdere 

applicaties kunnen omvatten. 

- Applicatie- of systeemrollen 

Een applicatierol of systeemrol is een groep van autorisaties in een bepaalde (groep van) 

applicaties of systemen. In de praktijk wordt er de voorkeur aan gegeven groepen applicaties of 

systemen te autoriseren (in plaats van individuele applicaties of systemen). 

- Taakrollen 

Taakrollen bevatten autorisaties die noodzakelijk zijn om een bepaalde taak uit te voeren. Het 

gaat hier om taken die niet standaard onderdeel vormen van een bepaalde functie, of die 

iemand uitvoert naast zijn functie. 

- Projectrollen 

Projectrollen bevatten autorisaties om werkzaamheden in een project te kunnen uitvoeren. 

Projectrollen zijn altijd tijdelijk en worden aangemaakt als een project daar behoefte aan heeft. 

Een projectmanager stelt zelf de voor het project benodigde rollen vast. Projectmedewerkers 

kunnen via projectrollen over de benodigde autorisaties krijgen, naast kun andere 

werkzaamheden. 

- Organisatierollen 

Organisatierollen bevatten alle autorisaties die worden toegekend aan iedereen die werkt voor 

een bepaald organisatieonderdeel. Dit kan een specifieke afdeling zijn, maar ook een 

organisatieonderdeel zoals OM, DJI of IND. 

 

 

2.3 Het concept federatie 
Het begrip toegang is eerder uitgelegd aan de hand van de begrippen medewerkers, voorzieningen en 

rechten binnen een organisatie. Het vormen van een federatie, een bond van samenwerkende 

organisaties, beperkt zich niet alleen tot identity management. Ook authenticatie management en 

autorisatie management kan men federatief organiseren. 

In de wereld van vandaag hebben medewerkers niet alleen toegang tot de voorzieningen van de 

organisatie waarmee men een arbeidsrelatie heeft,  maar ook tot de voorzieningen van andere 

organisaties.  

Om dit mogelijk te maken wordt er (nog steeds) vaak voor gekozen om de gebruiker op te voeren in 

alle IdM-systemen van elke organisatie waar hij van voorzieningen gebruik moet maken. Meestal 

wordt er dan bij het opvoeren van de medewerker in het IdM-systeem van de gast-organisatie nog 

wel het nodige gecontroleerd. Echter wijzigingen, denk bijvoorbeeld aan het beëindigen van de 

werkrelatie, worden zelden (tijdig) doorgegeven. Dit heeft tot gevolg dat de gebruiker, die bij de 

moederorganisatie (terecht) niets meer mag, bij andere organisaties nog steeds toegang heeft. Extra 

controles inbouwen om dit te voorkomen blijkt erg arbeidsintensief te zijn. Doordat deze controles 

over organisatiegrenzen heen gaan zijn zij vaak ook lastig uitvoerbaar. In de techniek zijn daarvoor 

oplossingen denkbaar die dit risico grotendeels oplossen: synchronisatie van identiteiten. Deze 

oplossing is aanmerkelijk complexer dan de hierna volgende oplossing die gebaseerd is op het leveren 

van toegang voorzieningen op basis van een Identiteitenfederatie.  
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Toegang wordt nooit verleend aan organisaties, alleen aan identificeerbare personen. Hoe dit werkt 

voor IoT moet nog nader worden uitgewerkt. Het principe en de belangrijkste begrippen bij het 

federeren van identiteiten tussen organisaties is geschetst in de onderstaande figuur
7
. 

 

 
 

Figuur 4 Begrippen bij federatie 

 

Minimaal zijn er twee organisaties (of onderdelen van organisaties) betrokken in een federatie. Eén 

van de organisaties heeft de rol van Identity Provider (IDP). In dit voorbeeld is dat organisatie 1. De 

IDP geniet van de andere organisaties RP (Relying Party’s) het vertrouwen voor adequaat 

identiteitenbeheer. Organisatie 2 vervult hier enkel de rol van Service Provider (SP) voor de 

gebruiker(s) van beide organisaties, bijvoorbeeld voor een SaaS applicatie, maar die rol had net zo 

goed tevens door organisatie 1 vervuld kunnen worden. In een federatieve ‘wolk’ kan immers elke 

organisatie fungeren als service provider. Organisatie 3 is een RP, die enkel identiteiten afneemt van 

de IDP en IT-services van de SP.  

De toegang tot services verloopt bij federatie steeds in de volgende 6 stappen: 

1. Gebruiker (subject) authentiseert zich bij de identity provider.  

2. IDP geeft een ‘identity-assertion’ bericht (een soort ticket) terug aan de gebruiker.  

3. Gebruiker vraagt op basis van de uitgegeven identity-assertion de SP om content. 

4. SP vraagt IDP om identiteitsgegevens op basis van de assertion.  

5. IDP geeft de SP de identiteitsgegevens.  

6. SP controleert of de identiteit geautoriseerd is en geeft de gebruiker toegang tot resources. 

 

In plaats van de communicatie (4) en (5) via het zgn.background channel, te laten lopen, kan deze 

communicatie ook indirect via de gebruiker (RP). Voordeel hiervan is reductie van complexiteit omdat 

er dan geen extra communicatiekanaal nodig is. Om de identiteits/autorisatie gegevens in die opzet te 

beschermen, wordt encryptie of elektronische handtekeningen toegepast zoals gebeurt bij Security 

Assertion Markup Language (in het vervolg: SAML). 

 

Er bestaat vanuit IDP geïnitieerde Single Sign On (SSO) en vanuit de SP geïnitieerde SSO. Met SSO 

wordt bedoelt dat je maar één keer hoeft in te loggen. De toegangssystemen wisselen hierna de 

inloggegevens onderling uit zonder dat dit voor de gebruiker zichtbaar is. Op de federatieve service 

JenV maken we gebruik van SP geïnitieerde SSO. 

 

Een Identiteitenfederatie maakt het mogelijk om gebruikers maar eenmaal te registreren in hun eigen 

organisatie domein en (ook) veilig toegang te verschaffen tot voorzieningen in domeinen van andere 

organisaties. Organisaties maken daarbij onderling afspraken over: 

a. welke identiteitenregistraties worden vertrouwd voor toegang tot een voorziening;  

b. welke logging van toegang en gebruik van de voorziening moet plaatsvinden en  

c. hoe en wanneer audits plaatsvinden ter controle van de gemaakte afspraken; 

Een identiteitenfederatie kan op zeer veel verschillende manieren worden geïmplementeerd.  

 

                                                
7 Bron plaatje: NORA patroon voor federatie van identity management. 
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Bij federatie is het belangrijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van (open) standaarden. Iedere 

leverancier van voorzieningen die zich aan deze standaarden conformeert maakt het federatief 

gebruik van deze voorziening voor andere organisaties een stuk eenvoudiger. Een voorbeeld van een 

hiervoor veel toegepaste standaard is SAML. 

 

Voorbeeld 1 De federatieve service van JenV 

 

Binnen JenV bestaat de “Federatieve Service JenV”. Deze service kan worden gebruikt om federatief 

voorzieningen te ontsluiten voor eindgebruikers. Het gebruikte mechanisme is gebaseerd op open 

standaarden zoals SAML. Het ontsluit voorzieningen waarbij toegang is gebaseerd op web 

technologie. De verschillende eindgebruikersorganisaties voeren zelf het beheer van de identiteiten, 

authenticatie middelen en ‘autorisatie’ attributen.  

 
Figuur 5 Federatie 

 

De gebruiker logt aan op de voorziening (1). De voorziening verwijst de gebruiker geautomatiseerd 

door naar een aanlogscherm bij de gebruikersorganisatie (2). Na het succesvol aanloggen 

(identificatie en authenticatie) worden geautomatiseerd en conform de gemaakte afspraken 

informatie over de aangelogde gebruiker (identiteit en/of attributen) aan de voorziening 

doorgeleverd (3). De service provider (SP) baseert de toegang tot zijn voorziening op deze ontvangen 

informatie. 
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Voorbeeld 2 MicroHIS 

 

Binnen DJI wordt gebruik gemaakt van het huisartsensysteem MicroHIS voor het ondersteunen van de 

medische zorg aan gedetineerden. MicroHIS wordt gebruikt door o.a. huisartsen en penitentiaire 

verpleegkundigen. De penitentiaire verpleegkundigen zijn in dienst bij DJI. Huisartsen zijn zelfstandig.  

In Nederland wordt binnen de zorg gebruik gemaakt van het UZI register. Het UZI-register maakt de 

elektronische identificatie van zorgverleners mogelijk. De UZI-organisatie verstrekt hiervoor UZI-

passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. 

Daarnaast geeft de UZI-organisatie ook een elektronische identiteit uit voor systemen van 

zorgverleners. 

 

 
Figuur 6 MicroHIS 

 

De arts moet zich eenmalig laten registreren bij het UZI register (1). Na controle door het UZI register 

heeft de huisarts zijn UZI-pas gekregen. Ook heeft de weekendarts zich als weekendarts laten 

registeren bij de PI-Scheveningen (2). Stap 1 en 2 maken deel uit van de functie “Toegangsafspraken 

management”. 

 

Toegang tot MicroHIS wordt voor de huisarts ondersteund met de UZI pas. De weekend huisarts krijgt 

toegang tot het huisartsensysteem MicroHIS van DJI voor de gedetineerden in de PI Scheveningen 

door aan te loggen met een paslezer en zijn UZI-pas (2). Niet alleen de arts (cliënt certificaat op zijn 

pas) maar ook DJI heeft via het UZI register een server certificaat verkregen om de toegangsverlening 

mogelijk te maken.  

Zowel het identity management als het authenticatie management voor de penitentiaire 

verpleegkundigen wordt door DJI zelf uitgevoerd. Er is hier dus sprake van Federatief Identity- en 

Federatief Authenticatie Management waarbij DJI zowel de rol vervult van IDP als van SP.  

 

2.4 Rijkspas en RIN 
De Rijkspas is een Nederlandse multifunctionele smartcard. Hij kan ingezet worden als 

toegangsbewijs/middel, authenticatiebewijs en identificatiebewijs. Deze pas is bij een deel van de 

JenV onderdelen in gebruik en geeft fysieke toegang tot gebouwen/ruimten van de Rijksoverheid 

maar ook logische toegang tot (diensten van) zoals de Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR).  

De Rijkspas maakt (via G-CMS) gebruik van het Rijks Identificatie Nummer (in het vervolg: RIN).  

 

Het RIN is een voorziening analoog aan BSN om Rijksmedewerkers bij de Rijksdienst uniek te kunnen 

identificeren door een uniek identificatie nummer. Het BSN mag daar niet voor gebruikt worden
8
. Het 

RIN vervult een vergelijkbare rol als het BSN. Het BSN heeft echter als doelbinding het contact tussen 

                                                
8
 Bron: EAR 
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burger en overheid. Het RIN heeft als doelbinding het contact tussen interne en externe medewerker 

en de rijksoverheid als werkgever. Binnen het Rijk is het verplicht om gebruik te maken van het RIN 

om in- en externe (ingehuurde) medewerkers eenduidig te identificeren. 

Binnen het Rijk wordt gestreefd naar meer samenwerking. Bijvoorbeeld het delen van generieke 

voorzieningen op het gebied van huisvesting, ICT en facilitaire dienstverlening door de afzonderlijke 

rijksdiensten. Daarvoor is het noodzakelijk dat processen op het gebied van identiteitenbeheer en 

toegangsbeheer adequaat zijn ingericht. Dat betekent dat medewerkers van de Rijksdienst rijksbreed 

uniek moeten kunnen worden geïdentificeerd: dat gebeurt met de beheervoorziening RIN (Rijks 

Identificerend Nummer). Elke persoon die voor het eerst een werkrelatie aangaat met een organisatie 

binnen het Rijk krijgt een uniek nummer toegekend. Dit RIN fungeert als betekenisloos 

administratienummer en is onafhankelijk van een specifieke werkrelatie voor ‘natuurlijke’ personen 

(dus niet voor rechtspersonen of IoT’s). Dit nummer wordt uitgereikt op basis van (o.m.) de naam- en 

geboortegegevens van een interne of externe Rijksmedewerker. Een persoon met meerdere 

werkrelaties heeft één RIN.  

De uitgifte en het beheer van het RIN wordt verzorgt door de Rijksbrede voorziening voor 

identiteitenbeheer. Aansluiting op de Rijksvoorziening verloopt via het Koppelvlak Rijk (KRV). Het 

voordeel hiervan is dat niet op elke Rijksvoorziening individueel moet worden aangesloten. 



Concept | Architectuur perspectief Toegang voor aanbesteding IAM JenV | 30 maart 2018 

   Pagina 19 van 44 

 

3 Visie op toegang 
 

De gemeenschappelijke infrastructuur van JenV is het fundament waarop zowel het primair proces als 

de bedrijfsvoering opereren. Deze infrastructuur dient optimaal de digitaliseringsdoelstellingen van 

JenV te ondersteunen. Toegangsdiensten vormt één van de zeven informatisering domeinen en 

daarmee een belangrijk deelaspect van de EAR (zie ook figuur 7). 

In de door én voor Chief Technology Officers (CTO’s) opgestelde rapportage zijn de strategische 

uitgangspunten geformuleerd op functioneel niveau voor de periode 2017-2025 voor de domeinen 

Gegevensdiensten, Datacentrumdiensten, Connectdiensten en Toegangsdiensten. Ondanks dat deze 

vier domeinen een sterke onderlinge afhankelijkheid vertonen wordt in dit hoofdstuk alleen ingegaan 

op Toegangsdiensten. 

 

Toegangsdiensten  

Samenwerking over organisatiegrenzen heen neemt exponentieel toe de komende jaren. De 

samenleving digitaliseert steeds verder. Het organiseren van toegang tot data is een randvoorwaarde 

in een omgeving waar ook de dreigingen toenemen. Dit vraagt om het gemeenschappelijk 

ontwikkelen van expertise en de uitbouw van de huidige Toegangsvoorzieningen van JenV en zijn 

onderdelen, naast een gemeenschappelijke aanpak op het niveau van de overheid en JenV. Dit moet 

op een zodanige manier gebeuren dat de samenwerking binnen het primaire proces maar ook de 

bedrijfsvoering op een veilige en gebruikersvriendelijke manier kan worden gefaciliteerd. Dit kan 

vooral worden bereikt door de toepassing van federatieve technieken. 

 

In sterke mate neemt het belang van het adequaat beveiligen van informatie en assets toe. Enerzijds 

nemen dreigingen vanuit criminele organisaties via het internet substantieel toe, anderzijds zien we 

dat organisaties worstelen met interne dreigingen vanuit personeel of gecompromitteerde ICT. 

Het geheel van processen, procedures en techniek rondom het beheren van identiteiten en het 

toekennen van autorisaties aan assets en informatieobjecten wordt gefaciliteerd door het domein 

Toegangsdiensten. 

De wereld om ons heen wordt steeds complexer door digitalisering. We werken steeds meer samen. 

Afhankelijk van de context wordt geautoriseerde toegang vereist. Bij voorkeur inloggen via 

SingleSignOn (SSO) over meerdere applicaties of platformen heen. 

Afhankelijk van wie men is (burger, bedrijf of ambtenaar), welke (actuele) rol men binnen de 

organisatie heeft, de locatie van waaruit vanuit men de bron wilt benaderen en vanaf welk device 

worden fijnmazige autorisatiematrixen toegepast. Bovendien is er in onze maatschappij waarbij 

informatie steeds meer waard wordt een sterke behoefte te onderkennen aan dataclassificatie en 

deze fijnmazig toe te kunnen passen op niet-publiekelijke informatie. 

 

 

Figuur 7 EAR domein Toegangsdiensten 
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Daarnaast wordt een nog omvangrijker (internationaal) netwerk van opdrachtgevers, 

opdrachtnemers en dienstverleners voorzien. Dit versterkt de behoefte aan het veilig kunnen 

uitwisselen van informatie. Complex is dat de rollen of eigenschappen van de in het netwerk of keten 

aanwezige identiteiten regelmatig kunnen wisselen. 

JenV beweegt van een informatiebeveiligingsconcept ‘muur-om-stad-principe’ naar het beveiligen van 

individuele data (hek om huis in de stad principe) waarbij het wenselijk is altijd en overal op een 

veilige wijze te kunnen beschikken over informatie. 

De visie 

Samenwerking heeft steeds meer plaats buiten het eigen domein c.q. de infrastructuur van JenV en 

de onderdelen in het kader van zowel de ketensamenwerking als de bedrijfsvoering. Er worden steeds 

meer data uitgewisseld. Deze ontwikkeling gaat verder door bijvoorbeeld de groei van de Cloud-

dienstverlening en de verdiepende Justitie samenwerking met andere landen. In dat kader dient 

toegang tot relevante informatie en assets integraal (met een nadruk op data), afhankelijk van de 

gewenste context georganiseerd te worden. 

Toegangsdiensten 

Samenwerking over organisatiegrenzen heen neemt exponentieel toe de komende jaren. De 

samenleving digitaliseert steeds verder. Het organiseren van toegang tot data is een randvoorwaarde 

in een omgeving waar ook de dreigingen toenemen. Dit vraagt om het gemeenschappelijk 

ontwikkelen van expertise en de uitbouw van de huidige Toegangsvoorzieningen van JenV en zijn 

onderdelen, naast een gemeenschappelijke aanpak op het niveau van de overheid en JenV. Dit moet 

op een zodanige manier gebeuren dat de samenwerking binnen het primaire proces maar ook de 

bedrijfsvoering op een veilige en gebruikersvriendelijke manier kan worden gefaciliteerd. Dit kan 

vooral worden bereikt door de toepassing van federatieve technieken. 

3.1 Federatie als basis  
Federatie is de basis voor zowel toegang tot eigen voorzieningen van JenV, als voor voorzieningen van 

(in- en externe) partners. De op open standaarden gebaseerde concepten van federatieve toegang 

ondersteunen een overheid die steeds verder digitaliseert in ketensamenwerkingen, niet alleen met 

overheidsorganisaties, maar ook in contact met burgers en bedrijven (de samenleving). Er is hierbij 

binnen JenV maar ook daarbuiten een sterke beweging te onderkennen waarbij het onderscheid 

tussen authenticatie en autorisatie op interne- en externe voorzieningen vervaagt. De wijze waarop 

dit intern en extern wordt ingevuld is functioneel en technisch hetzelfde.  

Federatieve uitgangspunten zijn essentieel bij het adapteren van (externe) diensten waarbij de 

controle over de organisatie-eigen identiteit gehandhaafd blijft. Met andere woorden: met een 

logische identiteit en administratief beheer kan vanuit de eigen organisatie toegang worden verleend 

tot omgevingen bij derden waarmee een vertrouwensrelatie is opgebouwd.  

Bij het autorisatie- en authenticatieproces kan het noodzakelijk zijn bij meerdere partijen of bronnen 

bij een identiteit behorende attributen te verifiëren. De communicatie met vertrouwde partijen wordt 

aangestuurd vanuit een federatieve gedistribueerde infrastructuur waarmee de deelnemende 

partijen verbonden zijn.  

 

JenV voorziet in de volgende toepassingen ondersteund door federatieve technieken: 

 

1. Samenwerkingsverbanden tussen overheidsorganisaties. In het kader van een efficiënte 

dienstverlening naar de burger en het bedrijfsleven (de samenleving) is er een noodzaak ontstaan 

om organisaties beter te laten samenwerken. Denk aan Idensys / eIDAS, waarop JenV naadloos 

moet aansluiten.  

Zo regelt de eIDAS: de Europese acceptatie van nationale elektronische identificatiemiddelen 

(eIDs), legt het de criteria vast voor de betrouwbaarheidsniveaus van authenticatiemiddelen en 

de wederzijdse erkenning van uiteenlopende vormen van digitale handtekeningen en digitale 

transacties door EU-lidstaten. 
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2. De Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI) is de verplichte standaard van de overheid 

voor toegang van burgers en bedrijven (onder andere advocaten) tot de overheid van Nederland 

en de overheden binnen de Europese Unie;  

 

3. Het toevoegen van vertrouwelijkheids- en betrouwbaarheidsfuncties bij het uitwisselen van 

gegevens over identiteiten. Het betrouwbaar laten verlopen van zogenoemde ‘realtime’ sessies 

is hier van specifiek belang bij de dienstverlening naar de burger en bedrijven; 

 

4. Het samenvoegen van infrastructuren met verschillende identiteitsbronnen en domeinen; 

 

5. Het afnemen van diensten bij derden op basis van een identiteit van het eigen JenV domein. Dit 

kunnen externe (commerciële) partijen zijn, maar dit kunnen ook ministeries zijn die diensten 

aanbieden binnen het Rijk.  

 

De uitgangspunten rondom federatieve diensten passen bij het steeds complexer, en organisatie- en 

grensoverschrijdend groeiende infrastructuurlandschap binnen JenV voor de periode 2017-2025 

waarbij grip op autorisaties op vertrouwelijke informatie kan worden gegarandeerd. 

 

 

3.2 Toenemende diversiteit aan voorzieningen 
De diversiteit van voorzieningen waar toegang toe verleent moet worden neemt toe. 

Deze voorzieningen bevinden zich op verschillende afstanden tot de JenV organisatie(s), net als 

eerder bij de doelgroepen bleek. Voorzieningen kunnen deel uitmaken van (individuele) JenV-

onderdelen, gemeenschappelijke JenV-voorzieningen, voorzieningen van de Rijksoverheid, 

voorzieningen van lokale en internationale overheidspartijen en voorzieningen uit het bedrijfsleven. 

 

Voorzieningen zijn er in verschillende vormen: 

-  Voorzieningen met een ICT-karakter: Zo zijn er voorzieningen met een ICT-karakter zoals (de 

toegang tot) informatiesystemen, functionaliteiten binnen informatiesystemen, informatie 

binnen informatiesystemen, accounts voor de digitale werkplek en e-mail, applicaties binnen de 

digitale werkomgeving, apps voor mobiele devices, toegang tot clouddiensten of de informatie 

daarbinnen. 

- Voorzieningen met een fysiek karakter: Andere voorzieningen hebben een tastbaarder karakter 

zoals fysieke toegang tot een pand of ruimte, mobiele devices en desktops, printers, facilitaire 

diensten, arbo middelen en andere, meer specifieke, bedrijfsmiddelen voor het primair proces 

van een organisatie zoals bijvoorbeelde de uitgifte van een dienstpistool. 

 

Door de enorme toename en diversiteit aan voorzieningen is het onwenselijk (en ondoenlijk) de 

meta-informatie
9
 van de voor toegang vereiste attributen in de IAM systemen op te slaan. Deze 

informatie wordt geleverd door de voorziening via een communicatieprotocol. 

Plaats- en apparaatonafhankelijk werken betekent niet dat de toegang niet verschilt. Bij toegang 

moet juist wel de plaats, tijd, apparaat en context-factoren (zie volgende paragraaf) worden 

meegewogen. In situaties waarbij gewerkt wordt met privacy gevoelige informatie of 

opsporingsgegevens is toegang op een publieke locatie bijvoorbeeld ongewenst. 

3.3 Naar Context gerelateerde toegang  
Er ontstaat steeds meer behoefte aan context afhankelijke toegang tot diensten, applicaties en 

informatie. Toegang verlenen vanuit een eenvoudige, maar toch fijnmazige autorisatiestructuur is 

hierbij van belang. Bij de complexiteit en fijnmazigheid van de infrastructuur- en voorzieningen voor 

applicaties passen flexibele en effectieve authenticatie- en autorisatiemiddelen gebaseerd op het 

koppelen van attributen (eigenschappen) aan een identiteit.  

                                                
9
 Meta informatie voor toegang: beschrijving van de attributen die een voorziening nodig heeft om te bepalen of 

toegang wordt verleend.  
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Waar ‘Discretionary Access Control’ (DAC) alleen autorisaties op basis van een account toepast (zoals 

bijvoorbeeld tijdens het inloggen met gebruikers id en wachtwoorden op de werkplek) en ‘Role Based 

Access Control’ (RBAC) alleen op een rol of identiteit autorisaties kan toepassen kent ‘Attribute Based 

Access Control’ (ABAC) attributen per gebruiker, waarbij de attributen kunnen verschillen. Zie 

hiervoor de figuur. ABAC past bij de functionele behoefte voor fijnmazige autorisatie die er in de 

komende jaren binnen JenV zich verder ontwikkelt. 

 

 

 

Claims Based Access Control (CBAC) is niet getekend in de figuur: 

- Bij Claims Based Access Control wordt toegang verleend op basis van een zogenaamde claim of 

assertion. Hierbij staat een derde partij in voor de authenticiteit van de aanvrager van de 

toegang of dienst. CBAC kan in samenhang met SAML (Security Assertion Markup Language; zie 

bij ‘federatie’) worden beschouwd en kan worden gecombineerd met RBAC. 

 

3.4 Bring Your Own Identity (BYOID) als uitgangspunt  

Steeds meer wil men van het gemak maar ook vanwege efficiency publieke identiteiten met een hoog 

betrouwbaarheidsniveau kunnen gebruiken in JenV context. Concreet betekent dit dat een rijbewijs 

of identiteitsbewijs verkregen bij de gemeente kan worden aangemerkt als ‘aanvulling’ op de 

Rijkspas. Een uniek identificatienummer van het rijbewijs of paspoort wordt gekoppeld aan het 

systeemlandschap van JenV en verschaft daarmee de toegang tot assets (gebouw, werkplek, 

enzovoorts) binnen JenV. Privacy is een belangrijk aspect waarmee rekening gehouden moet worden 

bij Toegangsdiensten en in het bijzonder bij BYOID. 

 

 

Een praktijkvoorbeeld uit 2025  

 

Mevrouw Pieterse is naast een burger van Nederland ook een advocaat gevestigd in Maastricht. Het 

Advocatenregister is een gezaghebbende bron met alle formeel aangestelde advocaten van 

Nederland. Dit register is opgenomen in IDENSYS (het Nederlandse systeem voor elektronische 

identificatie (eID)). Met een digitale sleutel is een 2 factor authenticatie (dubbele sloten op de deur) 

mogelijk en is het mogelijk om het dossier van haar cliënten in te zien bij het OM van Nederland en 

over de grens het OM van België. Maar daar gaat het nu niet om bij mevrouw Pieterse. Ze heeft een 

boete gekregen van € 260,-. Ze is geflitst bij het door rood rijden in Almelo. Dit wil mevrouw Pieterse 

met eigen ogen zien. Met dezelfde digitale sleutel die mevrouw Pieterse gebruikt als advocaat logt zij 

in op de CJIB voorziening en kan de foto zien op grond waarvan zij de bekeuring heeft gehad. Het 

klopt, .... de foto is haarscherp. Vervelend maar waar. Maar goed, morgen naar de rechtbank van Den 

Bosch om de afhandeling bij te wonen van de zaak ‘Postbankdiefstal’. Haar IDENSYS pas geeft haar 

gasttoegang tot de rechtbank. Grappig hoe dit soort zaken zich ontwikkelt, de rechter van de zaak 

ging naar binnen met zijn Legitimatiebewijs. Erg blij kijkt hij niet, en met reden…... Hij zat in een café 

en wilde de zaak gaan bestuderen, toegang werd echter geweigerd, wat blijkt, conform het 

toegangsbeleid. Een gevoelig dossier als de ‘Postbankdiefstal’ mag alleen vanaf kantoor, de rechtbank 

of de gecontroleerde thuislocatie van de rechter ingezien worden.  

Figuur 8 Overzicht paradigma's toegang 
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3.5 Toezicht 
Toegangsdiensten hebben een stevige relatie met toezicht. De volgende noties zijn in dit kader te 

duiden naar 2025: 

  

Auditen. ‘Vertrouwen’ in een partner of partners in een federatief stelsel is cruciaal. Dit is een 

randvoorwaarde voor succes. Relevant daarbij is het vaststellen / adopteren van normen / 

standaarden ten behoeve van het opzetten en in stand houden van vertrouwensrelaties in een 

federatief stelsel. Een uniforme systematiek voor het auditen maakt daar onderdeel van uit.  

 

Logging & monitoring. De behoefte van JenV aan het context afhankelijk toegang kunnen verschaffen 

tot JenV omgevingen vereist maatregelen die zorgdragen voor het detecteren van afwijkingen, trends 

en onrechtmatigheden. Specifiek is er een noodzaak voor het kunnen correleren van verschillende 

loggings- bronnen om relevante verbanden te kunnen leggen ten behoeve van de analyse van 

dreigend gedrag op de infrastructuur van JenV. Voorbeelden hiervan zijn:  

 

1. Herkennen van gedistribueerde ‘brute-force’ attacks waarbij op een of meerdere accounts vanaf 

geografisch verspreide locaties wordt geprobeerd in te loggen’. Dit kan zowel plaatsvinden op de 

generieke infrastructuur zoals datacenters, als werkplekken maar ook op data 

ontsluitingsmechanismen zoals Application Programming Interfaces (API’s); 

 

2. Herkennen van afwijkend gedrag van medewerkers in relatie tot hun werkzaamheden 

(auditeerbaarheid). Voorbeeld: het onrechtmatig benaderen van een dossier waartoe ze niet zijn 

geautoriseerd, of het tonen van bovenmatige interesse in informatie waartoe deze wel toegang 

toe heeft, maar geen directe betrokkenheid; 

 

3. Herkennen van afwijkend gedrag door apparaten of software identiteiten (denk aan o.a. IoT 

toepassingen); 

 

4. Herkennen van trends in de infrastructuur: plotselinge uitzonderlijke toename van 

netwerkverkeer, resourcegebruik, enzovoorts. 

  

Geautomatiseerd kunnen medewerkers met bijbehorende identiteiten en attributen preventief 

worden geblokkeerd om het risico van potentiele (imago)schade door dergelijke aanvallen te 

minimaliseren. 

 

3.6 Machtigen 
Een machtiging is de toestemming om een gemachtigde namens de machtigingsverstrekker bepaalde 

handelingen te laten verrichten. Vanuit het functionele toegangsgebruik perspectief maakt de 

gemachtigde gebruik van de voorziening door zichzelf eerst te identificeren en authentiseren. Daarna 

dient de gemachtigde geautoriseerd te worden met de autorisaties die aan de machtiging zijn 

verbonden om zo de voorziening namens de machtigingsgever te kunnen gebruiken. 

Toegangsmanagement moet niet alleen voor de machtigingsverstrekker maar ook voor de 

gemachtigde worden ingericht. Daarnaast dienen machtigingsverstrekker, gemachtigde en de 

betrokken organisatie(s) heldere afspraken te maken over de inhoud van de machtiging: het 

toegangsafspraken management. 

  

Het proces om de machtiging vast te leggen is in essentie een bijzondere vorm van het proces van het 

vastleggen van autorisaties (bevoegd gezag vs. machtigingsverstrekker). Bij het gebruik van de 

machtiging door gemachtigde dient te worden gecontroleerd of de machtiging verstrekt door de 

machtigingsverstrekker aan de gemachtigde (nog steeds) valt binnen de autorisaties verstrekt door 

bevoegd gezag aan de machtigingsverstrekker.   

Het concept machtiging leent zich in het bijzonder voor de federatieve context. DigiD-machtigen is 

hier een goed voorbeeld van. 
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De gemachtigde kan een persoon of een groep personen zijn. In sommige gevallen gelden er 

aanvullende regels (bv. de machtiging van een advocaat). Dan moeten er aanvullende attributen uit 

een attributenregister (in dit voorbeeld het advocatenregister) worden opgehaald. Verder kan het 

voorkomen dat niet een persoon (een advocaat) maar een organisatie (advocatenbureau) moet 

worden gemachtigd. Soms volstaat het om toegang op zaakniveau te realiseren. In andere situaties 

mag alleen toegang worden verleent tot een deel van de informatie in een zaak (bijvoorbeeld een 

Medisch dossier door een psycholoog). 

 

Toegang heeft een faciliterende rol voor machtigen. De gemachtigde heeft toegang nodig tot de 

voorzieningen waar een machtiging voor is afgegeven. De partij die machtigt heeft toegang nodig om 

een partij te kunnen machtigen. 

Op termijn moet het mogelijk zijn personen of groepen op zaakniveau te machtigen. Hierbij wordt 

tevens rekening gehouden met specifieke kenmerken (bv. advocaat of psycholoog) waarbij soms 

slechts toegang tot delen van een zaak mag worden verstrekt (bijvoorbeeld alleen het medische 

dossier). 

 

3.7 Cloud access broker 
De datacentermarkt beweegt zich van het leveren van zogenoemde housing concepten naar het 

leveren van fijnmazige connectiviteit tussen datacenters en publieke cloud-aanbieders. Door het 

toenemende volwassenheidsniveau van Cloud-aanbieders is er een sterke behoefte aan directe 

connectiviteit van de Cloud-aanbieders ten behoeve van het onderbrengen van primair proces 

diensten.  

Binnen de Rijksoverheid zien we een eenduidige beweging: er is behoefte aan het flexibel kunnen 

afnemen van capaciteit zowel bij vertrouwde aanbieders, zowel privaat als publiek. Hierdoor is er 

behoefte aan een makelaar (broker) van verkeersstromen.  

Uitgangspunt van de Trusted Cloud is het vanuit meerdere overheidsdomeinen kunnen leveren van 

gestandaardiseerde resources of diensten (bv. SAAS). Deze gestandaardiseerde platformen en 

resources worden toegepast bij uitwijkscenario’s en scenario’s waarbij capaciteit is gewenst bij een 

specifieke organisatie. Een voorbeeld is de belastingdienst waar extra resources nodig zijn ten tijde 

van de aangifte periode. 

 

De Trusted Cloud is het stelsel van afspraken en eisen dat de interoperabiliteit regelt van de 

decentrale Clouds binnen de Rijksoverheid en bij commerciële aanbieders.  

Toegang tot de Trusted Cloud verloopt via de cloud access broker. Ook biedt het de mogelijkheid de 

activiteiten te monitoren om uitvoering te kunnen geven aan het informatiebeveilingsbeleid. Toegang 

tot de cloud via een cloud access broker maakt tevens deel uit van het diverse scala van connectoren 

richting interne en externe voorzieningen. 
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4 De Europese aanbesteding 
 

Voor toegang zijn zowel identity management, access management als federatieve identity 

management van belang. 

 

Deze begrippen definiëren wij als volgt: 

 

Begrip Definitie Bron 

Access 

Management 

Het geheel aan beleid, verantwoordelijkheden processen en 

hulpmiddelen dat organisaties in staat stelt om de 

toegangsrechten / regels voor toegang  van subjecten te 

faciliteren, te beheren en te controleren. 

(NORA) 

Identity 

Management 

(IdM) 

Het geheel aan beleid, verantwoordelijkheden, processen 

en hulpmiddelen dat organisaties in staat stelt om de 

identificatie en authenticatie van subjecten te faciliteren, te 

beheren en te controleren. 

NORA 

Federatieve IdM Een federatie van identiteiten tussen twee of meer 

organisaties die elkaars identiteiten (IdM registraties) 

vertrouwen en gebruiken. 

 

Federatieve AM en 

AUM. 

Een federatie van twee of meer organisaties die elkaars 

authenticatiemanagement (AUM) autorisatiemanagement 

(AM) systemen vertrouwen en gebruiken. 

 

 

4.1 Scope van de aanbesteding 
De IAM aanbesteding van JenV omvat de volgende scope in termen van het functiemodel: 

 

  

De IAM aanbesteding omvat het toegangsmanagement en delen van ‘toegangsafspraken 

management’, toegangsbeheersing en toegangsgebruik. 

Toegangsbeheersing omvat zowel delen die binnen de scope zitten (bijvoorbeeld attestatie) en delen 

die hier buiten vallen (bijvoorbeeld het SIEM/SOC). 

Het toegangsafspraken management maakt slechts voor een klein deel uit van de scope. Het grootste 

deel van de inrichting hiervan zit niet in systemen maar in de organisatie. Een voorbeeld van wat wel 

binnen de scope is, is de ondersteuning voor de registratie van de federatieve contracten. 

Toegangsgebruik maakt slechts voor een klein deel uit van de scope. Een voorbeeld hiervan is dat de 

oplossing (in principe) ook geschikt moet zijn als IDP. Hiervan wordt mogelijk gebruik gemaakt door 

Onderdelen die niet beschikken over een eigen IDP. 

 

 

 

Figuur 9 Afbakening scope IAM aanbesteding JenV 
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4.2 Federatief karakter organisatie van JenV 
De organisatiestructuur van JenV bestaat uit een groot aantal Onderdelen en heeft een federatief 

karakter. Om JenV onderdelen toegang te geven tot elkaars voorzieningen wordt gebruik gemaakt 

van federatieve toegang. Dit is een belangrijke eis van de IAM-oplossing. De oplossing dient daarom 

tevens geschikt te zijn om op te treden als identity provider (IDP) en als service provider (SP). 

 

Voor een deel van deze Onderdelen – bijvoorbeeld de zogenaamde sui generis organisaties OM, 

Rechtspraak en Politie – is de onafhankelijkheid en zelfstandigheid zelfs in de wet vastgelegd. De 

mogelijkheid van een strikte functionele scheiding waarmee medewerkers van Onderdelen alleen 

toegang krijgen tot gegevens van het eigen onderdeel is daarom essentieel. Uit efficiency 

overwegingen is het echter niet wenselijk dat Onderdelen allemaal zelfstandig IAM systemen 

inrichten.  

 

Definitie van Tenant 

In de IAM wereld wordt in dit kader vaak over Tenants gesproken. Tenants zijn instanties van dezelfde 

toepassing (applicatie) die zodanig zijn ingericht dat de erin opgenomen gegevens zodanig zijn 

afgeschermd van elkaar als ware het losse systemen of applicaties per Onderdeel.  

Een op Tenants gebaseerde oplossing voldoet aan de volgende kenmerken: 

- de Tenants zijn functioneel gescheiden; 

- één koppeling/procedure (bv. naar KRV) kan worden gebruikt door meerdere tenants; 

- het beheer voor alle tenants kan op één plek plaatsvinden. 

Als in de eisen wordt gesproken over Tenant moet dit gelezen worden als een oplossing op basis van 

tenants of een oplossing die anders werkt maar dezelfde functionaliteit levert. 

 

4.3 Huidige situatie 
In de figuur is een overzicht gegeven van de belangrijkste componenten van de huidige IAM 

applicatiearchitectuur geschetst (eind 2017). 

 

 

Figuur 10 Huidige situatie 

 

De figuur geeft een indruk hoe de verschillende JenV onderdelen toegang tot voorzieningen krijgen. 

Deze plaat is zeker niet compleet. Zo ontbreekt de uitwerking binnen de onderdelen (Sectoraal in de 

plaat). Deze is niet opgenomen omdat de inrichting per onderdeel sterk verschilt. 

 

Voor het authenticatie en identiteit management binnen JenV is een gestandaardiseerd koppelvlak 

ontwikkeld: de federatieve service. Het betreft een infrastructuur waarmee de sectoren van JenV op 
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een veilige, vertrouwde en efficiënte wijze (één keer inloggen) kunnen federeren met 

(web)applicaties binnen en buiten JenV. 

 

De huidige federatieve service van JenV bestaat uit de volgende componenten: 

 

 

De federatieve service bestaat uit twee hoofdonderdelen: de IDP-broker en de Acces Gateway:   

- Hoofddoel van de IDP-broker is het aansluiten van de gebruikersadministraties van de 

verschillende JenV-ketenpartners. Daarnaast zijn ook de Rijksapplicaties via SSO-Rijk hierop 

aangesloten (P-Direkt, SWF, etc.).  

- Hoofddoel van de Access Gateway is het aansluiten van (web)applicaties van de JenV 

ketenpartners. Daarnaast worden ook andere identiteitenbronnen hierop gekoppeld 

(eHerkenning, DigiD, etc.). 

 

4.4 Gewenste situatie 
 

Deze paragraaf  beschrijft de gewenste situatie voor toegang van JenV. De afgelopen jaren is de 

oorspronkelijke Rijksvisie op IAM (ICCIO, 2012) onhaalbaar gebleken. Een centrale IDM registratie is 

ongewenst evenals het beschikbaar stellen van slechts één e-mailadres of één authenticatiemiddel. 

Actuele ontwikkelingen en trends (bv. Bring Your Own Identity) hebben aangetoond dat een 

bijstelling vereist is. Na deze korte terugblik gaan we in op de richting van de gewenste oplossing.  

 

Bij het uitwerken van de gewenste oplossingsrichting is onder meer gebruik gemaakt van de in 

paragraaf 1.2 genoemde documenten. De kern van de gewenste oplossing bestaat uit drie 

componenten:  

 

• Federatieve toegang 

Een centrale oplossing is dus onhaalbaar. Dit geldt voor de overheid als geheel maar ook voor JenV. 

Een nadeel van een centrale oplossing is verder dat het risico van een single point of failure bestaat. 

Daarnaast past een centrale oplossing niet bij het federatieve karakter van JenV. JenV is een 

federatieve organisatie bestaande uit een verzameling verschillende onderdelen (departement, 

ZBO’s, agentschappen), bijpassende besturingsmodellen en wetgeving (dit laatste geldt bijvoorbeeld 

voor de sui generis organisaties OM, Rechtspraak en Politie en Rechtspraak).  

Figuur 11 Huidige federatieve service (bron: Justid, technische realisatie) 
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Vanuit economisch oogpunt is het onwenselijk dat het toegangsvraagstuk door elk onderdeel 

afzonderlijk moet worden opgelost. Er is dus behoefte aan een mix: federatieve toegang met een 

flexibele oplossing die beschikbaar komt voor onderdelen maar onderdelen ook vrij laat om zelf in 

een oplossing te voorzien. Hoe deze oplossing eruit ziet wordt in de volgende paragrafen nader 

toegelicht. 

Op de vraag wat federatieve toegang precies inhoudt,  wordt in de volgende paragraaf teruggekomen. 

 

• Open standaarden 

Een belangrijke randvoorwaarde voor het invoeren van federatieve toegang is onderling vertrouwen. 

De leverende partij moet vertrouwen hebben in het stelsel van organisatorische, procedurele en 

technische voorzieningen van de ketenpartner waarmee deze de identiteit en autorisaties van 

medewerkers controleert en toezicht houdt op het legitiem gebruik van verstrekte gegevens door 

medewerkers. Een voorbeeld van zo’n standaard is eIDAS. Zo zijn er standaarden nodig en 

beschikbaar op het niveau van techniek, gegevens, processen en gebruikt. 

 

• Dynamische toegang 

Last but not least is er behoefte aan dynamische toegang. Tot voor kort was het in de meeste gevallen 

voldoende om de cyclus uit figuur 1 (identificeren, authenticeren, autoriseren, toegang verlenen) 

eenmalig te doorlopen.  

Dit blijkt in steeds meer gevallen onvoldoende. Een toenemende behoefte aan fijnmazige toegang 

(bv. autorisatie op zaakniveau), de integratie van dynamische context (de locatie waar wordt ingelogd 

en gewerkt) en een diversiteit aan attribuut registers (bv. een advocaten- of machtigingenregister) 

zorgen ervoor dat toegang verlenen een dynamisch (continu) proces wordt. 

 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de federatieve toegang, de gewenste oplossing, 

belangrijke JenV afspraken, gegevensbronnen en de belangrijkste functies. 

 

4.5 Federatieve Toegang 
Een federatieve oplossing komt neer op een samenwerkingsverband tussen vertrouwde partijen. Het 

federatieve paradigma is in 2008 door de VKI
10

 bekrachtigd als werkbare oplossing voor authenticatie, 

autorisatie en logging. JenV beschikt al over een federatieve service. De federatieve service van JenV  

is een voorziening die in de toekomst steeds belangrijker wordt om veilig te kunnen blijven werken in 

ketens.  

Het is een toegangsdienst binnen het Identity en Access Management (IAM) domein, gebaseerd op 

open standaarden en passend binnen de doelarchitectuur Toegang Rijk. Om de gewenste oplossing te 

onderscheiden van de huidige federatieve service wordt de beoogde dienstverlening in dit rapport 

Federatieve Toegang genoemd. Het speerpunt Federatie is ook afkomstig uit het I-plan thema 1.7 

IAM. 

De eisen en wensen aan de federatieve service nemen steeds verder toe. Op termijn is het denkbaar 

dat ook IoT devices federatief toegang moeten krijgen. Een aandachtspunt hierbij is dat in principe 

alleen toegang wordt verleend aan identificeerbare personen. De ondersteuning van het gebruik van 

IoT is een gebied dat nog verder moet worden uitgewerkt. 

 

De federatieve toegang faciliteert de veilige, betrouwbare en gestandaardiseerde ontsluiting van 

digitale diensten van het Justitie- en Veiligheidsdomein naar burgers, bedrijven, professionals en 

medewerkers. Het biedt een efficiënte toegang tot Rijksbrede en JenV gemeenschappelijke 

bedrijfsvoeringsapplicaties en bespaart het tijd en kosten door single sign-on. 

                                                
10

 De Voorbereidingsgroep Keteninformatisering (VKI) is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse 

politie, Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie, de Zittende Magistratuur, de Raad voor de 

Kinderbescherming, 3RO (3 reclasseringsorganisaties), Dienst Justitiële Inrichtingen, Nederlands Forensisch 

Instituut (NFI), Centraal Justitieel Incasso bureau (CJIB), Justitiële Informatiedienst, Halt Nederland en Slachtoffer 

Nederland. 
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JenV kent meerdere veiligheidsdomeinen met eigen identiteitenmanagement. Het verlenen van 

toegang tot de informatiesystemen van JenV is een lastig vraagstuk omdat het eenvoudig koppelen 

van de verschillende identiteitsdomeinen diverse beveiligingsvraagstukken en risico’s oplevert. In de 

praktijk worden JenV medewerkers veelal meerdere malen geregistreerd in verschillende 

informatiesystemen. Door gebruik te maken van de federatieve toegang van JenV is dit niet meer 

nodig: men gebruikt de identiteiten van elkaar (vertrouwde partijen). Hierdoor neemt het probleem 

van vervuiling en ongeautoriseerd gebruik af.  

 

Kenmerken van de beoogde (eind)oplossing: 

• Voor toegang moet het niet uitmaken of een identiteit eigen of vreemd is. Voor vertrouwde 

identiteiten ondersteund federatieve toegang dezelfde functionaliteit als voor eigen identiteiten. 

Vertrouwde indentiteiten worden wel in diverse betrouwbaarheidsniveaus onderscheiden bv. wel of 

niet ingevoerd via de WIDscan. 

• Dynamische en fijnmazige toegang wordt ondersteund. Verder wordt bij het verlenen van toegang 

rekening gehouden met context factoren (zoals plaats, tijd en toestel) en informatie uit 

attribuutregisters waaruit locatie, gedrag en/of risico kunnen worden afgeleid. 

• De eigenaar van de voorziening blijft verantwoordelijkheid en in control over wie er toegang heeft tot 

een voorziening en waarvoor hij/zij geautoriseerd is. Hierbij hoort wel de nuance dat een eigenaar – 

bij federatief gebruik – het aan een andere organisatie overlaat (het vertrouwen schenkt) om 

gebruikers toe te voegen of te verwijderen en daardoor geen zicht heeft op de daadwerkelijke 

eindgebruikers. De organisatie van de medewerker die federatief toegang krijgt is dan 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie over en het handelen van zijn eindgebruikers. 

 

 

4.6 Gebruikers, belanghebbenden en devices 
Doelgroep voor toegang zijn zowel JenV medewerkers als medewerkers van het Rijk andere 

overheidspartijen alsmede burgers en bedrijven binnen en buiten Nederland. 

 

Figuur 12 Gebruikers, belanghebbenden en devices 

 

Voor toegang wordt deze complete groep aangeduid als medewerker. Daarnaast zijn er specifiek 

belanghebbenden. Dit zijn: 

 

Belanghebbende Omschrijving 

Medewerker 

Bedoeld worden interne medewerkers, externe medewerkers, gedetacheerde 

medewerkers en medewerkers van derden. Derden omvatten 

overheidsorganisaties en bedrijven in binnen en buitenland (in principe kunnen 
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Belanghebbende Omschrijving 

derden ook burgers zijn). Hieronder vallen tevens de CISO, CPO en CDO rol. In het 

gegevensmodel weergegeven als persoon. 

Beheerder 
Functioneel, technisch, applicatiebeheer. Dit omvat ook de medewerkers van de 

service desks. 

Device 

Een device of softwarematige entiteit (IoT) kan ook een gebruiker zijn. Een device 

krijgt toegang onder de verantwoordelijkheid van een gekoppeld natuurlijk 

persoon. 

Eigenaar Eigenaar van de voorziening, de organisatie, directeur bedrijfsvoering. 

Manager Alle managers rollen, incl. de contactpersoon (volgens SIMS) 

 

 

4.7 Beoogde oplossing 
 

De beoogde oplossing voor JenV ziet er als volgt uit: 

 

Een korte toelichting op de zes componenten: 

 

- Rijksvoorzieningen 

De overheid kent enkele Rijksvoorzieningen voor algemeen gebruik. Om te voorkomen dat elke 

organisatie eigen koppelingen moet maken met al deze systemen beschikt het Rijk over het 

Koppelvlak Rijk.  

Het koppelvlak Rijk (KRV) verleent toegang tot de Rijksvoorzieningen ondermeer het, BvRIN 

(Beheervoorziening Rijks Identificerend Nummer), G-CMS (Generiek Card Management System: 

Rijkspas), de Rijksdirectory en P-Direkt (HR systeem). 

 

- Gemeenschappelijke IAM voorziening 

De gemeenschappelijke IAM voorziening voorziet in een oplossing voor de onderdelen die hier 

gebruik van willen maken. Elk onderdeel krijgt zijn eigen Tenant. Tenants zijn instanties van 

dezelfde toepassing (applicatie) maar verder volledig functioneel gescheiden. Toegang tot een 

andere tenant is wel mogelijk via de federatieve toegang. Elk JenV onderdeel heeft een Tenant 

voor IAM in de gemeenschappelijke IAM voorziening. Deze is nodig voor toegang tot de 

gemeenschappelijke JenV voorzieningen en de Rijksvoorzieningen.  

 

- Gemeenschappelijke JenV voorzieningen 

Deze component omvat de gemeenschappelijke JenV voorzieningen. Enkele voorzieningen zijn 

door de CIO raad aangewezen voor algemeen JenV gebruik. Dit betreft bijvoorbeeld GCS 

(Gemeenschappelijke Communicatie Service) of CDD+ (Centraal Digitaal Depot). Het huidige 

Figuur 13 Componenten van de gewenste oplossing 
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SIMS, JIS en de toekomstige IAM oplossing is ook een voorbeeld van een gemeenschappelijke 

JenV voorziening.  

SIMS en JIS zijn applicaties van JenV. SIMS is de afkorting van Sectoraal Identity Management 

System. In 2015 is SIMS door de CIO-Raad aangemerkt als gemeenschappelijke Identity 

Management voorziening. SIMS bevat momenteel (voorjaar 2018) zes Tenants. 

JIS synchroniseert identiteitsinformatie tussen SIMS, P-Direkt, een aantal Rijksbrede 

voorzieningen en een beperkt aantal Active Directories van organisaties die nog geen 

gebruikmaken van SIMS. 

 

- Federatieve Toegang 

Federatieve toegang omvat zowel de toegang van JenV onderdelen onderling als van organisaties 

en bedrijven in Nederland en daarbuiten tot voorzieningen van JenV. Deze component is 

uitgebreid beschreven in paragraaf 3.1. 

 

- Sectorale voorzieningen voor autorisatie management (AM) 

Onderdelen kunnen zelf bepalen op welke wijze er toegang tot de voorzieningen wordt geboden. 

Dit wordt ook wel autorisatie management (AM) genoemd. Gezien het federatieve karakter van 

JenV is afgesproken dat er binnen JenV vier varianten kunnen voorkomen. Deze varianten 

worden nader toegelicht bij de uitleg over de gewenste situatie. 

 

 

Nader uitgewerkt ziet de gewenste toekomstige situatie rond Toegang er dan als volgt uit: 

 

Figuur 14 Gewenste situatie 

 

De meeste elementen in de figuur zijn al besproken bij de beschrijving van de componenten.  

 

Enkele elementen vereisen een nadere uitleg: 

 

- WIDscan en WID scan hub 

De WIDscan is een identiteitsdocumentscanner bedoeld om de registratie van identiteiten in het 

IDM systeem te verbeteren. Om niet elke scanner afzonderlijk aan te hoeven sluiten worden alle 

scanners aangesloten via een WID scan hub. De WIDscan resulteert in een hogere datakwaliteit en 

een betere bescherming van persoonsgegevens.  

De resultaten van de WIDscan worden rechtstreeks – zonder handmatige invoer - in het IDM 

systeem ingelezen. Daarom is ook afgesproken dat het IDM systeem en niet het HR-systeem de 

bron van persoonsgegevens is. De WIDscan wordt zowel gemeenschappelijk als op sectoraal niveau 

toegepast. 
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- Sectorale AM voorzieningen 

Een JenV onderdeel beslist zelf over de oplossing voor de toegang tot de eigen sectorale 

voorzieningen.  

Hierbij worden vier varianten onderkend: 

1. Gemeenschappelijke AM 

Een onderdeel maakt gebruik van de gemeenschappelijke AM voorziening (binnen een eigen 

tenant). 

2. Lokale kopie 

Een onderdeel maakt gebruik van een lokale kopie van de gemeenschappelijke AM 

voorziening. 

3. Geconsolideerd 

Een onderdeel maakt gebruik van een lokale kopie van de gemeenschappelijke AM 

voorziening en maakt gebruik van aanvullende diensten van de leverancier van de 

gemeenschappelijke diensten. 

4. Eigen AM 

Een onderdeel maakt gebruik van een eigen AM voorziening. 

 

- Cloud Access Broker 

Toegang tot de Trusted Cloud verloopt via de cloud access broker. De Trusted Cloud is het stelsel 

van afspraken en eisen dat de interoperabiliteit regelt van de decentrale Clouds binnen de 

Rijksoverheid en bij commerciële aanbieders.  Toegang tot de cloud via een cloud access broker 

maakt tevens deel uit van het diverse scala van connectoren richting interne en externe 

voorzieningen. 

 

De gemeenschappelijke IAM voorziening wordt in elk van deze vier situaties gebruikt voor toegang tot 

de gemeenschappelijke JenV voorzieningen en de Rijksvoorzieningen. 
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5 Aanvullende perspectieven op Toegang 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op diverse aanvullende architectuur perspectieven (invalshoeken) op 

Toegang.  

In dit hoofdstuk is een selectie gemaakt van de meest relevante architectuurplaten voor de 

aanbesteding. Dit omvat: 

- De belangrijkste principes ten aanzien de architectuur van Toegang zijn opgenomen in de paragraaf 

Afspraken. 

- De business architectuur is eerder al beschreven in de paragrafen over het functiemodel (3.1), de 

visie op toegang (hoofdstuk 4) en de gebruikers en belanghebbenden (5.6). 

- De informatiearchitectuur wordt beschreven in de paragrafen over de huidige en gewenste situatie 

(5.3 en 5.4). In aanvulling hierop wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het gegevensmodel en de 

bronbestanden. 

- De technische architectuur wordt beschreven in de paragrafen infrastructuur, koppelingen en 

netwerken. 

- Tenslotte wordt in afzonderlijke paragrafen ingegaan op informatiebeveiliging, privacy en beheer. 

5.1 Afspraken 
Binnen JenV wordt meestal niet gesproken over architectuurprincipes maar over afspraken. Enkele 

JenV afspraken zijn in de voorgaande paragrafen al genoemd. In dit overzicht worden enkele 

aanvullende afspraken genoemd. Voor de compleetheid zijn ook de eerder al genoemde afspraken 

opgenomen. 

In diverse besturingsorganen (waaronder het Architectuur forum, de CIO raad en het eerder 

genoemde VKI) zijn enkele voor toegang richtinggevende afspraken gemaakt. 

 

De belangrijkste zijn: 

- Toegang wordt gebaseerd op het federatieve model (zie ook paragraaf 3.1 en 4.5). Federatie is 

de basis voor zowel toegang tot eigen voorzieningen van JenV, als voor voorzieningen van (in- 

en externe) partners. 

- Er komt één centraal aansluitpunt op het koppelvlak Rijk. 

- We conformeren ons voor Rijksambtenaren aan de standaarden van het Rijks Identificerend 

Nummer (RIN). 

- We maken gebruik van DigiD, eHerkenning en (op termijn) eIDAS en van Rijks authenticatie 

voorzieningen zoals de Rijkspas. 

- We realiseren een technische IAM voorziening voor gemeenschappelijk gebruik dat recht doet 

aan het federatieve karakter van JenV. 

- IDM is leidend voor persoonsgegevens, HR voor de interne werkrelatie en de formele 

organisatiestructuur. 

 

In de architectuur van Toegang zijn deze verder uitgewerkt in afspraken en architecturen. Binnen 

JenV hanteren we de volgende richtinggevende afspraken en uitgangspunten
11

: 

 

  

                                                
11

 Hier worden de belangrijkste afspraken getoond. Voor een meer compleet overzicht wordt verwezen naar de 

programma architectuur toegang. 
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# Afspraak / uitgangspunt Rationale 

1 IAM is de verantwoordelijkheid 

van het lijnmanagement. 

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 lijnmanager. 

2 Het JenV onderdeel bepaald 

zelf welke autorisaties, 

authenticatie- en 

autorisatiemiddelen en 

voorzieningen beschikbaar 

worden gesteld. 

JenV is een federatieve organisatie. De onderdelen 

hebben een hoge mate van zelfbeschikking. De JenV 

onderdelen blijven dus in control voor het al dan niet 

verlenen van toegang tot deze voorzieningen.   

3 IAM zorgt ervoor dat 

medewerkers alleen 

beschikken over die 

voorzieningen die horen bij 

hun actuele werkzaamheden 

binnen de organisatie. 

Toegang tot voorzieningen moet beperkt zijn tot 

datgene wat een medewerker nodig heeft. Niet meer 

maar ook niet minder. Dit ook in het belang van 

privacy en informatiebeveiliging. 

4 Het IAM-systeem gebruikt 

HRM als bronsysteem voor de 

interne Werkrelatie. 

Het onderhoud en beheer van personeelsdossiers is 

van oudsher een (uitvoerende) verantwoordelijkheid 

van het HRM-domein. Om die reden ligt het 

onderhoud van personen met een interne werkrelatie 

bij het rijk, bij het HRM-domein. Externe werkrelaties 

worden in het IAM-systeem geregistreerd. 

5 Elke Rijksmedewerker heeft 

één Rijks Identificerend 

Nummer (RIN). 

Enkelvoudige registratie leidt tot betere kwaliteit van 

informatie, doordat bij meervoudige registratie 

inconsistenties kunnen optreden. Enkelvoudige 

registratie van personen waarborgt daarnaast de 

herleidbaarheid van activiteiten met voorzieningen 

van het Rijk tot de juiste persoon. Personen met 

meerdere (volgtijdelijke) werkrelaties hebben slechts 

één RIN.  

6 Access management (AM) 

wordt bepaald door identiteit, 

werkrelatie en/of aanvullende 

attributen. 

IAM systemen van verschillende organisaties moeten 

kunnen samenwerken ten behoeve van de Federatieve 

Service. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

meerdere sets (bepaald door de context van het 

gebruik) van attributen. Een van deze sets is de JenV 

set die de medewerker in staat stelt om van de JenV 

generieke voorzieningen gebruik te maken.  

7 Identiteit-gegevens worden 

eenduidig geregistreerd (in een 

federatie bv. in tenants 

ontsloten middels een set 

attributen). 

IAM systemen van verschillende JenV onderdelen 

moeten kunnen samenwerken ten behoeve van 

federatieve toegang. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van een generieke (en uitbreidbare) set van attributen 

voor IDM. 

8 Het IDM-systeem is de bron 

van identiteiten binnen het 

JenV onderdeel. 

IDM wordt opgezet als centraal bronregister per 

Onderdeel of groep Onderdelen om recht te doen aan 

het federatieve karakter van JenV. Met als doel zo veel 

mogelijk éénmalig vastleggen, meervoudig gebruik.  

9 Het IAM systeem dient 24x365 

beschikbaar te zijn. Dit betreft 

dus zowel IDM als AM. 

Aangezien een groot deel van de werkzaamheden 24 

uur per dag en zeven dagen per week wordt 

uitgevoerd en we steeds vaker te maken krijgen met 

samenwerking met landen buiten onze tijdzone, moet 

het IAM systeem 24x365 beschikbaar zijn. Ongeacht 

tijdzone. 

Tabel 1 Belangrijke afspraken en uitgangspunten 
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5.2 Globaal conceptueel gegevensmodel 
 

In de figuur zijn de belangrijkste entiteiten van het gegevensmodel geschetst. 

 

Figuur 15 Globaal conceptueel gegevensmodel (per tenant) 

 

De figuur toont het gegevensmodel het globale en conceptuele gegevensmodel per tenant of 

organisatieonderdeel. De figuur is bedoelt als schets. De feitelijke implementatie per onderdeel kan 

verschillen. IoT is een gebied dat nog verder moet worden uitgewerkt. 

Een persoon kan voorkomen in meerdere tenants. De requirement voor migratie tussen tenants is 

bedoelt voor het eenvoudig kunnen overzetten van personen tijdens bv. een reorganisatie. 

 

Enkele bijzondere kenmerken van het gegevensmodel worden toegelicht: 

- Een identiteit kan een natuurlijk persoon (medewerker) zijn, een device of een softwarematige 

entiteit (bv. in het kader van Internet Of Things of IoT). Als er sprake is van een device of 

softwarematige entiteit is bekend wie de eigenaar is. De eigenaar is verantwoordelijk voor het 

device. 

- Personen die tevens Rijksmedewerker zijn hebben een uniek RIN nummer.  

- In het IAM systeem wordt daarnaast – op technisch niveau dus onzichtbaar voor de gebruikers – 

gebruik gemaakt van een eigen JenV unieke identifier voor personen. 

- Voor authenticatie maakt een identiteit indien nodig gebruik van een authenticatiemiddel (bv. 

twee-factor authenticatie met een mobiele telefoon). 

- Een persoon heeft één of meerdere werkrelaties binnen één of meerdere JenV onderdelen. De 

werkrelatie maakt deel uit van de context van de medewerker. 

- HR is de bron voor de werkrelatie van interne medewerkers, de formele organisatorische 

inrichting en de formele informatie over leidinggevenden. P-Direkt voorziet nu niet in het 

ondersteunen van werkrelaties van mensen die (beperkte) autorisaties nodig hebben op grond 

van een inhuurcontract (externen) of een opdracht van dienstverlening (adviseurs). IAM fungeert 

hiervoor als de bron van werkrelaties (operationele organisatie). 
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- Overige werkrelaties (bv. externen) en de typering hiervan worden in sommige gevallen niet 

geregistreerd door HR. Toegang maakt hiervoor gebruik van de operationele – ter onderscheiding 

van de formele – organisatorische inrichting. De operationele inrichting kan afwijken van de 

formele inrichting. 

- De vereisten minimale workflow ondersteuning is in de figuur weergegeven als aanvraag en taak. 

- De business rol bevat onder meer informatie over de operationele leidinggevenden. 

- Autorisatie (AM) wordt verleent op basis van bedrijfsregels, applicatieregels, identiteit-, 

werkrelatie-, organisatorische- en eventueel overige gegevens uit alternatieve bronnen 

(attributenregisters). Voorbeelden van alternatieve bronnen zijn gegevens voor schreening of 

schietbevoegdheid. 

- Behalve het gangbare toegangsproces is het ook mogelijk gebruikers handmatig (ad hoc) toegang 

te verlenen. Voorzieningen komen zoals eerder in paragraaf 2.2 toegelicht voor als voorzieningen 

met een ICT-karakter (bv. een informatiesysteem) of Voorzieningen met een fysiek karakter (bv. 

een mobiele telefoon). Voor fysieke voorzieningen die voldoen aan de Rijkspas-normen kan 

toegang worden verleent indien hiervoor een geautomatiseerd en/of administratief systeem 

beschikbaar is (bv. een (fiets)garage).  

- Ook de uitgifte van authenticatiemiddelen (bv. een Rijkspas) maakt deel uit van voorzieningen. 

 

Toegang tot een voorziening kan logisch en of fysiek plaatsvinden. 

 

5.2.1 Meerdere werkrelaties bij JenV 
 

Tijdens de review van de requirements voor IAM zijn vragen naar voren gekomen over het aantal 

medewerkers die meer dan één actieve werkrelaties hebben. De vraag die hierbij beantwoord moet 

worden is: Hoe vaak komt dat voor?   

 

Om het onderzoek uit te kunnen voeren is gebruik gemaakt van een gegevensdump uit JIS en SIMS. 

SIMS bevat een beperkte set aan werkrelaties welke gedeeltelijk ook in JIS teruggevonden kunnen 

worden. Werkrelaties van het type relatie staan alleen in SIMS en niet in JIS. 

 

De gebruikte gegevens dump: 

- JIS, “RIN personen per sector 20171228.csv” d.d. 28-12-2017; 

- SIMS, d.d. 12-01-2018. 

 

Resultaat van dit onderzoek is: 

- In de gegevens blijken 48428 unieke RIN’s aanwezig; 

- Hiervan hebben 4041 medewerkers meer dan één werkrelatie. Dit is 8,35% van het totaal 

aantal medewerkers (48428); 

- Van deze medewerkers hebben er 802 een werkrelatie bij meer dan één Onderdeel (en zijn 

dus feitelijk in dienst bij meerdere JenV onderdelen. Dit betreft 19,85% van het aantal 

medewerkers (4041). Op het totaal aantal medewerkers (48428) is dit 1,66%. 

5.3 Infrastructuur 
Voor JenV geldt dat alle informatiesystemen en infrastructuurcomponenten zijn gehost in de 

OverheidsDataCenters (ODC).  

Er is een diversiteit aan AM voorzieningen en doelsystemen en deze zijn verspreid over 5 datacenters 

waarvan één van de Nationale Politie, één van de Belastingdienst  en drie waarin JenV organisaties 

zijn gehost. Daarnaast heeft elk datacenter zijn eigen twin(uitwijk) locatie. 

 

Alle datacenters zijn gekoppeld via de zogenoemde RON2.0 backbone voorziening. 

RON2.0 biedt een aantal functies: 

- DataCenter Interconnect (DC-I): koppelvlak dat connectiviteit tussen (backend) systemen in 

verschillende datacenters mogelijk maakt; 

- WAN-Interconnect (WAN-I): koppelvlak dat connectiviteit tussen verzorgingsgebieden onderling 

en andere Overheidsdatacenters mogelijk maakt; 
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- Partner-Interconnect (Partner-I): koppelvlak dat connectiviteit naar besloten netwerken – 

volledig van internet gescheiden – mogelijk maakt; 

- Internet-Connect (internet-I): koppelvlak dat connectiviteit via het openbare Internet mogelijk 

maakt. 

 

 
 

Figuur 16 Infrastructuur Rijk en JenV 

 

Er komt één centrale, hoog  beschikbare IAM oplossing in ODC West. De verschillende JenV 

organisaties kunnen hun AM voorziening(en) daar aan koppelen. Aangezien er in één ODC meerdere 

JenV organisaties gehost kunnen zijn, kunnen daar dus ook meerdere decentrale AM voorzieningen 

staan. De getekende componenten dienen als voorbeeld en zijn geen exacte weergave van de huidige 

situatie. 

 

5.4 Netwerken en berichtenverkeer 
In deze paragraaf worden een aantal relevante netwerkvoorzieningen van de JenV organisaties kort 

beschreven. 

 

Justitienet 

Alle locaties van JenV zijn aangesloten op Justitienet. Justitienet wordt gebruikt voor communicatie 

van Departementaal Vertrouwelijk (Dep-V)  gerubriceerde informatie en gegevens worden op 

netwerkniveau versleuteld.  

Rechtbanken, PI’s en andere JenV locaties zijn voorzien van zo’n Justitienet aansluiting. 

 

RON2.0 /WAN-I  

Rijkskantoren hebben (op termijn) allemaal een WAN-I/Rijksweb aansluiting. Dit is een besloten 

netwerk dat de meeste departementen met elkaar verbind, echter kent dit een lager 

rubriceringniveau dan dat van Justitienet. 
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Gebruikers die via dit netwerk communiceren zullen vanaf hun werkplek (device) 

beveiligingsmaatregelen treffen om informatiesystemen in de ODC’s te kunnen raadplegen. 

 

Basis Voorziening Netwerken 

De Basis Voorziening Netwerken (Politienet) is een besloten MPLS netwerk waaraan de 

gebruikerslocaties van de politie zijn gekoppeld. Gebruikers maken via Citrix een beveiligde 

verbinding met het portaal dat als koppelvlak naar de backend systemen van de politie optreedt.  

Daarnaast is het portaal  het koppelvlak naar partnernetwerken van Justitie, Belastingdienst en ook 

RON2.0.  

Via het portaal zijn de datacenters van de politie gekoppeld aan de overige ODC’s. 

 

Internet 

Uiteraard willen gebruikers buiten kantoortijden en vanaf elke plaats, toegang tot voorzieningen van 

hun organisatie, JenV of van het Rijk. Hiervoor zal internet als communicatiemedium worden 

gebruikt. 

Om vanuit JenV toegang tot publieke clouddiensten te krijgen zal via een Cloud Access Security Broker 

(CASB) de JenV infrastructuur onder bepaalde condities worden gekoppeld aan eventuele publieke 

Cloud diensten of providers. Deze voorziening is nog niet gerealiseerd. 

 

Berichtenverkeer (JUBES) 

Bij JenV wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke Berichten Service genaamd JUBES, die al 

het elektronische berichtenverkeer tussen de verschillende Justitieonderdelen en (keten)partners 

buiten Justitie verzorgt. 

JUBES is volgens PKI Overheid infrastructuur ingericht en is bereikbaar via de volgende netwerken: 

- Justitienet; 

- Diginetwerk/RON;  

- Internet;  

- Partnerkoppelingen (Dienst Externe Koppelingen). 

De dienst JUBES is gebaseerd op de standaard Justitiestandaard Asynchrone Berichtenuitwisseling 

(JAB) dat weer is afgeleid van ebMS ( ISO 15000-2 gecertificeerde versie van ebXML Message Service). 

 

5.5 Koppelingen 
De nieuwe IAM oplossing wordt aan een groot aantal verschillende systemen binnen JenV en het Rijk 

gekoppeld. In de tabel is een overzicht opgenomen van standaarden en protocollen die door de IAM 

oplossing moeten worden ondersteund. 

 

Tabel 2 Voor IAM relevante JenV koppelingen 

 

Koppelvlak/interface Omschrijving 

KV-001 De oplossing heeft de mogelijkheid te koppelen met het Koppelvlak 

Rijk 

KV-002 SAML2.0 

KV-003 OpenID Connect 

KV-004 Oauth2.0 

KV-005 SCIM2.0 

KV-006 XACML 

KV-007 Active Directory 

KV-008 LDAP 

KV-009 LDAPS 

KV-010 LDIF 

KV-011 ADLDS 

KV-012 RADIUS 

KV-013 Diameter 

KV-014 SOAP 
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Koppelvlak/interface Omschrijving 

KV-015 WSDL 

KV-016 WUS (acroniem voor WSDL, UDDI en SOAP) 
KV-017 Rest API 

KV-018 ebMS 

KV-019 De oplossing ondersteunt een Public Key Infrastructure (PKI)  

KV-020 De oplossing kan eenvoudig (autorisatie)gegevens importeren en 

exporteren vanuit dumpbestanden op basis van .csv en .xml 

KV-021 Justitiestandaard Asynchrone Berichtenuitwisseling (JAB-standaard) 

KV-022 JDBC 

KV-023 ODBC 

KV-024 RES/JSON API 

KV-025 XML 

 

De tabel geeft een overzicht van het type koppelingen waar binnen JenV gebruik van wordt gemaakt. 

Hier verandert voorlopig weinig aan, de beoogde IAM oplossing moet deze dus ook ondersteunen. 

Het overzicht is niet uitputtend, zie hiervoor de requirements. 

 

Een grafische weergave van de belangrijkste koppelingen tussen de verschillende componenten is 

geschetst in de figuur “Functioneel ketenoverzicht”.  
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Figuur 17 Functioneel ketenoverzicht 
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5.6 Informatiebeveiliging 
Voor informatiebeveiliging gelden de volgende algemene richtlijnen: 

- Voor de Rijksdienst zijn het Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst (BVR), het Voorschrift 

Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) en het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - 

Bijzondere Informatie (VIR-BI) de algemene voorschriften voor de beveiliging van 

informatiesystemen. Het ministerie van JenV past risicomanagement toe om tot de juiste 

beveiliging van informatie en informatiesystemen te komen. Risicomanagement is het inzichtelijk 

en systematisch inventariseren, beoordelen en – door het treffen van maatregelen – beheersbaar 

maken van risico’s en kansen, die het bereiken van de doelstellingen van de organisatie 

bedreigen dan wel bevorderen, op een zodanige wijze dat verantwoording kan worden afgelegd 

over de gemaakte keuzes. 

- De BIR2017 is een gemeenschappelijk normenkader voor de beveiliging van de 

informatie(systemen) van de Rijksdienst (zie: EAR-online).  De BIR2017 beoogt passende  

beveiliging van informatie(systemen), in lijn met wet- en regelgeving. 

- De leverancier waarborgt dat JenV kan voldoen aan de normen van de BIR2017, door 

aantoonbare naleving de controls die vallen onder verantwoordelijkheid van de leverancier. In de 

bijlage is een overzicht opgenomen van relevante controls die vallen onder verantwoordelijkheid 

van de leverancier. De leverancier geeft inzicht in de wijze waarop deze zijn ingevuld. Voor elke 

control geldt een expliciete risicoafweging (‘comply or explain’), waarbij de 

implementatierichtlijnen uit de ISO27002:2013 leidend zijn. In de bijlage is per control en 

referentie opgenomen naar de corresponderende BIR2017 paragraaf. Deze nummering is 

identiek aan de nummering in de ISO27002. 

- De opzet, bestaan en werking van IB moet kunnen worden aangetoond door middel van een 

onafhankelijke audit rapportage of verklaring. 

 

5.7 Privacy 
Vanaf 25 mei 2016 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 

wordt echter pas gehandhaafd vanaf 28 mei 2018. Vanaf die datum is er nog maar één privacywet die 

geldt in de gehele Europese Unie (EU).  

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt niet meer. Bij de herziening van de Europese 

privacywetgeving hoort verder nog een aparte richtlijn voor gegevensbescherming bij Opsporing en 

Vervolging. Deze richtlijn is speciaal bedoeld voor politie en justitie.  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nieuwe EU Richtlijn Opsporing en 

Vervolging zijn ook van toepassing op Toegang. Ook de IAM oplossing dient hier dus ook aan te 

voldoen.  

De verplichtingen van de AVG worden niet alleen opgelegd aan de verantwoordelijke of eigenaar van 

de gegevens, maar ook aan de ‘verwerkers’ van die gegevens. 

 

Er wordt vanuit gegaan dat de oplossing de volgende rechten ondersteund: 

- inzage, rectificatie en wissen van geregistreerde gegevens bv. met de handmatige voorziening; 

- een inzagefunctie per tenant om betrokkenen te kunnen informeren over wat er met de 

aangeleverde gegevens gebeurt en waarvoor de informatie wordt gebruikt (in termen van 

koppelingen); 

- de mogelijkheid tot het beperken of stoppen van de verwerking bv. voor een specifieke 

koppeling. 

 

Grondslag voor de registratie van de vereiste gegevens is de “Aanstellingsovereenkomst” en/of het 

“gerechtvaardigd belang van werkgever”.  

 

Voorafgaand aan elke implementatie wordt een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (ook wel 

GEB of PIA) uitgevoerd.  

Bij de feitelijke inrichting wordt van de IAM oplossing wordt besloten over de wijze waarop de 

rechten van de betrokken medewerkers wordt ingevuld. De inrichting kan per onderdeel verschillen. 
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Over de keuze of een functie (bv. inzage) ter beschikking worden gesteld aan een medewerker of aan 

een helpdesk wordt in een later stadium besloten. Dit is uiteindelijk de keuze van een Onderdeel en 

kan ook verschillen per organisatie.  

In een vervolgtraject waarbij de programma start architectuur wordt uitgewerkt volgt hiervoor een 

advies vanuit architectuur. 
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Bijlage A – Betrokkenen 
 

Overzicht van de betrokken / geraadpleegde medewerkers bij het tot stand komen van het 

architectuur perspectief Toegang. 

 

Naam Organisatie Betrokken/geraadpleegd 

Danny Appelboom DI&I Review 

Menso Appeldorn CJIB Review 

Ed Beetsma Justis A-forum  

Ben Binnendijk DJI Werkgroep   

René Bladder DI&I Review 

Remco Boersma DI&I A-forum  

Douwe Pieter van den Bos IND Werkgroep   

Rocus Brasz DGRR A-forum  

Eric Olaf Brinkers Programma Werkgroep   

John Buijtendijk DFEZ A-forum  

Paul Buis DJI A-forum  

Jeroen de Wildt DC Review 

Jos van Dijk DGS&B A-forum  

Jeroen Dominicus DT&V A-forum  

Kees Dukker RvdK Review 

Hans van Ewijk GDI A-forum  

Marcel Geraads DC Review 

Dick Groeneveld DI&I A-forum  

Pieter de Groot JenV en BZK Review 

Pieter Horchner OM A-forum  

Marleen van den Houten Programma Werkgroep   

Sasha Keller SSC-I Werkgroep   

Maria Kentin Rechtspraak Review 

Ronald Konijnenberg DC Review 

Barend Koster Justid A-forum  

Harro Kremer Rechtspraak Review 

André van Leeuwen OM Werkgroep   

René Luyten RvdK Werkgroep, A-forum  

Reinoud Maartens DI&I Review 

Alex Maas Programma Review 

Luuk Matthijssen NP A-forum  

Peter van Meerendonk COA Werkgroep   

Henk Jan va der Molen DI&I Review 

Mirjam de Natris KIV A-forum  

Iwan Nieuwpoort DC Werkgroep   

Peter Peereboom Politie Review 

Henk Plugge NFI A-forum  

Jeroen Prins Politie Review 

Fred Scholten Rechtspraak Review 

Ronald Siemonsma CJIB Review 

Lieke Smeets Programma Review 

Ronald Smit DI&I Review 

Frans Smit Rechtspraak A-forum  

Daniel Smits Programma Werkgroep (voorzitter)   

Rolf van der Tang COA A-forum  

Lieven van der Tas DJI Werkgroep, A-forum  

Hugo van Beelen DC Review 

Peter Verhulst DI&I Review 
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Naam Organisatie Betrokken/geraadpleegd 

Ruud Verleun DJI Werkgroep   

Martijn Veurink Justid Review 

Jacqueline Vlietland Min. BZK Review 

Jos van Wetten DGRR Review 

Clemens Willemsen DGRR Review 

Marianne Zijderveld DGVZ Review, A-forum 

Tjerk Zwanenburg CJIB Werkgroep, A-forum  

Arjan de Zwart DP&O Review 

Sander Zwienink DI&I Review 

 

Legenda 

A-forum   Architectuur forum JenV (voorportaal CIO raad). 

Werkgroep  JenV werkgroep Toegang. 

Review   Review groep Toegang JenV incl. kernteam Toegang. 

 

 


