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IAM - objecten en gedrag 

Modelpackage: Kenmodellen WimS 

Model: NORA-IAM - objecten en gedrag  
Gegenereerd: 19-05-2020 
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Objectmodel 
 

 
 

Element Toelichting 

(Menselijk) 
attribuut 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Definitie ontbreekt.  

Authenticatiemiddel 
[Bedrijfsobject] 

Definitie Een set van attributen (bijvoorbeeld een certificaat) op grond waarvan authenticatie 
van een partij kan plaatsvinden.  
Open punten Dit klinkt heel beperkt. Er kunnen ook pasjes, readers, etc bij horen.  
En authenticatie van partij is onnodig vaag. Het gaat om het met een niveau van zekerheid 
vaststellen van de identiteit van een entiteit, toch?  
Bronnen "https ://afsprakenstelsel.etoegang.nl/display/as/Authenticatiemiddel"  

Bevoegdheid 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Definitie ontbreekt.  

Dienst 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Definitie ontbreekt.  

Digitale identiteit 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Definitie ontbreekt.  

Entiteit 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Definitie ontbreekt.  
  

Identiteit 
[Bedrijfsobject] 

Definitie De volledige maar dynamische set van alle attributen behorende bij een bepaalde 
entiteit die het mogelijk maakt betreffende entiteit van andere te onderscheiden. Elke entiteit 
heeft maar één identiteit. De identiteit behoort toe aan de entiteit.  
Open punten Het is vreemd om iets te definiëren als de set dingen die erbij horen. Bovendien 
is dat een circulaire definitie. Ik zou eerder denken dat een identiteit iets is dat kan handelen of 
namens welk gehandeld kan worden.  
  
Twijfelachtig of een entiteit maar 1 identiteit heeft. Naar mijn inzicht heb ik, als entiteit van de 
soort natuurlijke persoon, verscheidene identiteiten. Denk aan die van Nederlands burger, van 
medewerker bij een organisatie, als lid van de bibliotheek, als gebruiker van google-diensten, 
van facebook, ...  
Bronnen "https://afspra kenstelsel.etoegang.nl/display/as/Identiteit"  

Natuurlijk persoon 
[Bedrijfsobject] 

Definitie Een individueel menselijk wezen en subject van rechten en drager van plichten.  
Iedere natuurlijk persoon is een persoon in de zin van de hier gegeven definitie van persoon.  
Open punten Een persoon lijkt me een drager van rechten en plichten, niet alleen een 
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natuurlijk persoon.  
Een natuurlijk persoon zou dan een persoon zijn in de vorm van een menselijk wezen.  
  
"Iedere natuurlijk persoon is een persoon in de zin van de hier gegeven definitie van persoon". 
Dat klinkt goed, maar de definitie van Persoon is niet gegeven.  
Bronnen "https: //afsprakenstelsel.etoegang.nl/display/as/Natuurlijk+persoon"  

Persoon 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Definitie ontbreekt.  

Rol 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Niet genoemd, wel vaak in verband gebracht met toegang (role-based-access).  

Wettelijk 
identiteitsbewijs 
[Bedrijfsobject] 

Definitie Een geldig document als bedoeld in Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 
van terrorisme artikel 11, lid 1 en nader gespecificeerd in de Uitvoeringsregeling Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 4 lid 1.  
Dat wil zeggen onder andere een Nederlands of buitenlands paspoort, een Nederlandse 
identiteitskaart of rijbewijs, een rijbewijs uitgegeven door een andere EU lidstaat en 
vreemdelingendocumenten, allen mits geldig.  
Bronnen "https://afsprakenstelsel.etoegang.nl/pages/viewpage.action?pageId=59736125"& 
nbsp; 
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Interacties 
 

 
 
 

Identiteitenbeheer 

 

 
 

Element Toelichting 

Digitale 
identiteit 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Definitie ontbreekt.  

Entiteit 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Definitie ontbreekt.  
  

Natuurlijk 
persoon 
[Bedrijfsobject] 

Definitie Een individueel menselijk wezen en subject van rechten en drager van plichten.  
Iedere natuurlijk persoon is een persoon in de zin van de hier gegeven definitie van persoon.  
Open punten Een persoon lijkt me een drager van rechten en plichten, niet alleen een natuurlijk 
persoon.  
Een natuurlijk persoon zou dan een persoon zijn in de vorm van een menselijk wezen.  
  
"Iedere natuurlijk persoon is een persoon in de zin van de hier gegeven definitie van persoon". Dat 
klinkt goed, maar de definitie van Persoon is niet gegeven.  
Bronnen "https: //afsprakenstelsel.etoegang.nl/display/as/Natuurlijk+persoon"  

Persoon 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Definitie ontbreekt.  
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Authenticatie (middel)beheer 

 

 
 

Element Toelichting 

Authenticatie 
(middelen) beheer 
[Bedrijfsfunctie] 

Opmerkingen Op basis van voorgelegd bewijs beheren van een Authenticatiemiddel waarmee 
een Digitale identiteit kan worden gebruikt voor toegang tot diensten.  

Authenticatiemiddel 
[Bedrijfsobject] 

Definitie Een set van attributen (bijvoorbeeld een certificaat) op grond waarvan authenticatie 
van een partij kan plaatsvinden.  
Open punten Dit klinkt heel beperkt. Er kunnen ook pasjes, readers, etc bij horen.  
En authenticatie van partij is onnodig vaag. Het gaat om het met een niveau van zekerheid 
vaststellen van de identiteit van een entiteit, toch?  
Bronnen "https ://afsprakenstelsel.etoegang.nl/display/as/Authenticatiemiddel"  

Digitale identiteit 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Definitie ontbreekt.  

Wettelijk 
identiteitsbewijs 
[Bedrijfsobject] 

Definitie Een geldig document als bedoeld in Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme artikel 11, lid 1 en nader gespecificeerd in de Uitvoeringsregeling 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 4 lid 1.  
Dat wil zeggen onder andere een Nederlands of buitenlands paspoort, een Nederlandse 
identiteitskaart of rijbewijs, een rijbewijs uitgegeven door een andere EU lidstaat en 
vreemdelingendocumenten, allen mits geldig.  
Bronnen "https://afsprakenstelsel.etoegang.nl/pages/viewpage.action?pageId=59736125"& 
nbsp; 
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Bevoegdhedenbeheer 

 

 
 

Element Toelichting 

Bevoegdheid 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Definitie ontbreekt.  

Dienst 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Definitie ontbreekt.  

Identiteit 
[Bedrijfsobject] 

Definitie De volledige maar dynamische set van alle attributen behorende bij een bepaalde entiteit 
die het mogelijk maakt betreffende entiteit van andere te onderscheiden. Elke entiteit heeft maar 
één identiteit. De identiteit behoort toe aan de entiteit.  
Open punten Het is vreemd om iets te definiëren als de set dingen die erbij horen. Bovendien is dat 
een circulaire definitie. Ik zou eerder denken dat een identiteit iets is dat kan handelen of namens 
welk gehandeld kan worden.  
  
Twijfelachtig of een entiteit maar 1 identiteit heeft. Naar mijn inzicht heb ik, als entiteit van de soort 
natuurlijke persoon, verscheidene identiteiten. Denk aan die van Nederlands burger, van 
medewerker bij een organisatie, als lid van de bibliotheek, als gebruiker van google-diensten, van 
facebook, ...  
Bronnen "https://afspra kenstelsel.etoegang.nl/display/as/Identiteit"  
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Authenticatie 

 

 
 

Element Toelichting 

Authenticatiemiddel 
[Bedrijfsobject] 

Definitie Een set van attributen (bijvoorbeeld een certificaat) op grond waarvan authenticatie 
van een partij kan plaatsvinden.  
Open punten Dit klinkt heel beperkt. Er kunnen ook pasjes, readers, etc bij horen.  
En authenticatie van partij is onnodig vaag. Het gaat om het met een niveau van zekerheid 
vaststellen van de identiteit van een entiteit, toch?  
Bronnen "https ://afsprakenstelsel.etoegang.nl/display/as/Authenticatiemiddel"  

Identiteit 
[Bedrijfsobject] 

Definitie De volledige maar dynamische set van alle attributen behorende bij een bepaalde 
entiteit die het mogelijk maakt betreffende entiteit van andere te onderscheiden. Elke entiteit 
heeft maar één identiteit. De identiteit behoort toe aan de entiteit.  
Open punten Het is vreemd om iets te definiëren als de set dingen die erbij horen. Bovendien 
is dat een circulaire definitie. Ik zou eerder denken dat een identiteit iets is dat kan handelen of 
namens welk gehandeld kan worden.  
  
Twijfelachtig of een entiteit maar 1 identiteit heeft. Naar mijn inzicht heb ik, als entiteit van de 
soort natuurlijke persoon, verscheidene identiteiten. Denk aan die van Nederlands burger, van 
medewerker bij een organisatie, als lid van de bibliotheek, als gebruiker van google-diensten, 
van facebook, ...  
Bronnen "https://afspra kenstelsel.etoegang.nl/display/as/Identiteit"  
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Autorisatie 

 

 
 

Element Toelichting 

Bevoegdheid 
[Bedrijfsobject] 

Open punten Definitie ontbreekt.  

Identiteit 
[Bedrijfsobject] 

Definitie De volledige maar dynamische set van alle attributen behorende bij een bepaalde entiteit 
die het mogelijk maakt betreffende entiteit van andere te onderscheiden. Elke entiteit heeft maar 
één identiteit. De identiteit behoort toe aan de entiteit.  
Open punten Het is vreemd om iets te definiëren als de set dingen die erbij horen. Bovendien is dat 
een circulaire definitie. Ik zou eerder denken dat een identiteit iets is dat kan handelen of namens 
welk gehandeld kan worden.  
  
Twijfelachtig of een entiteit maar 1 identiteit heeft. Naar mijn inzicht heb ik, als entiteit van de soort 
natuurlijke persoon, verscheidene identiteiten. Denk aan die van Nederlands burger, van 
medewerker bij een organisatie, als lid van de bibliotheek, als gebruiker van google-diensten, van 
facebook, ...  
Bronnen "https://afspra kenstelsel.etoegang.nl/display/as/Identiteit"  

 


