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Rapportage aan Gebruikersraad NORA op 18sep18
Het speerpunt Digitale Identificatie en Authenticatie (IAM) beoogt te komen tot meer eenduidige en gedeelde beelden binnen de overheid
inzake IAM: zowel qua theorie (kader) als hoe we het in de praktijk regelen.
Ons plan van aanpak en de uitvoering ervan is te volgen via:
https://www.noraonline.nl/wiki/Expertgroep_Digitale_identificatie_en_authenticatie
Het gaat om de volgende onderwerpen:
1.
Algemeen kader IAM
2.
Identiteitenbeheer
3.
Authenticatie in de praktijk
4.
eIDAS-verordening
5.
Bevoegdhedenbeheer
6.
Machtigen
7.
Toegang verlenen
De openbare review van deel 1 (nr’s 1 t/m 4) loopt momenteel.
De opzet van deel 2 (nr’s 5 t/m 7) is net gestart en loopt door tot medio 2019.
Afstemming met Logius, waar diverse bouwstenen voor IAM in beheer zijn en waar het Programma Machtigen loopt, krijgt meer aandacht.

Stavaza Kaders IAM
#Reacties:
27 unieke inzenders(groepen)
#Aanvullingen: 161
#Beantwoord:
2 en 119 aanvullingen al verwerkt in de NORA wiki

Openstaande vragen:
➢ Wat zijn de normen waar we ons aan gaan / moeten houden?
➢ Welk onderscheid is nodig tussen IAM voor medewerkers en IAM voor
burgers / bedrijven?
➢ Hoe worden de beschrijvingen van de begrippen verbeterd?
➢ Hoe verhoudt het streefbeeld zich tot dagelijkse praktijk?

Wat gaan we dan doen:
➢ Gartner en plaatje verlaten en in plaats daarvan op de hoofdpagina alle
relevante deel-onderwerpen benoemen en kort toelichten
➢ De pagina’s met de cycli laten vervallen: die info deels opnemen bij het
kader en deels bij de deel-onderwerpen
➢ Per deel-onderwerp uitwerken hoe dat in NL in de praktijk is geregeld
(eIDAS lijkt een goed voorbeeld daarvan)
➢ Een meer uitputtende begrippenlijst met verwijzingen naar bronnen

… en daar hoort nu even deze visualisatie bij
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#Reacties:
#Aanvullingen:
#Beantwoord:

Stavaza Identiteitenbeheer
19
77
48

Openstaande vragen:
➢ Identiteitenbeheer rondom een Nationale Identity Provider
(hoe nu en hoe zou het moeten)

➢ Hoe verhouden identificatiemiddelen zich hier toe?
(denk aan WID documenten en BSN)

➢ Hoe verhouden ‘niet ingezetene’ zich tot ID-Beheer?
➢ Welke standaarden van toepassing?
(zoals OpenIDConnect, oAuth,…)

Kortom: Beschrijving IST, Gewenste SOLL en
in welke stappen gaan we daar komen

Stavaza Authenticatie in de praktijk
#Reacties:
#Aanvullingen:
#Beantwoord:

10
46
33

Openstaande vragen:
➢ Procesbeschrijving beperken tot
authenticatie
(NIST voldoet niet, sluit ook niet aan op Gartner)

➢ Procesbeschrijving wel laten aansluiten op overige aspecten IAM
(toegangsbeheer /autorisatie)

➢ Praktijkgevallen ontbreken nog
(details rond stelsels als eHerkenning, DigiD, IDIN, …):.

“De kop suggereert dat hier wordt uitgelegd hoe
IAM is ingericht in Nederland, maar die belofte
wordt niet waar gemaakt”

➢ Naast de federatieve authenticatie ook aandacht voor systeem op
systeem “gebruikers”.
➢ Welke standaarden van toepassing?
(zoals SAML, OpenIDConnect, oAuth,…)
Kortom: Behoefte aan meer praktijkgevallen en
samenhang tussen verschillende onderdelen

Stavaza eIDAS-verordening
#Reacties:
#Aanvullingen:
#Beantwoord:

5
16
0

Openstaande vragen:
➢ Verwijzingen nodig naar Identiteitenbeheer (eID-stelsel) en
Authenticatie(niveau’s)
➢ Wat moet je nog meer doen dan alleen aansluiten op eIDAS:
hoe gaat dat werken met cross-border services?
➢ Overzicht in Excel moet nog worden gemaakt
Veel lof over de duidelijkheid van deze pagina !

Stavaza eIDAS-verordening

Bob te Riele heeft zich uitgeleefd op
een idEA visualisatie !

