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13IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

Voorwoord

Identity & access management is in het licht van de moderne informatiemaatschappij een 
zeer belangrijke discipline. Het is identity & access management dat de belangrijkste instru-
menten levert voor het overzien, beheren en beveiligen van identiteitsgegevens en autorisaties 
in organisatie- en internetomgevingen. Hierbij is sprake van zeer uiteenlopende toepassin-
gen. Het geautomatiseerd aanmaken van accounts in doelapplicaties, het faciliteren en bevei-
ligen van toegang, het inzichtelijk maken van autorisaties, het beschermen van privacy en het 
bestrijden van identiteitsfraude vormen nog maar een kleine greep uit de mogelijkheden die 
identity & access management biedt.

In weerwil van deze feiten is het aantal boeken over identity & access management beperkt, 
ook internationaal. Een van de redenen hiervoor is dat de ontwikkelingen erg snel gaan. Deze 
worden dan ook voornamelijk in tijdschriften en online-publicaties beschreven. Ook zijn er 
voortdurende discussies over hoe bepaalde begrippen moeten worden geduid, waarbij niet 
zelden ook aanzienlijke verschillen blijken tussen academici en mensen die in het veld werk-
zaam zijn. Daarnaast vindt er, meestal om commerciële redenen, veel hypevorming plaats 
rond bepaalde concepten.

Ondanks dat alles is het mogelijk om de basisprincipes en de voornaamste ontwikkelingen, 
technieken en services van identity & access management in één overzicht bijeen te brengen, 
zodat er op een gemakkelijke en efficiënte wijze kennis van genomen kan worden. Dit boek 
beoogt een dergelijk overzicht te verschaffen.

7445 BIM I&A Management.indd   13 14-11-14   11:43



15IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

1 Inleiding

Namen, nicknames, accounts, profielen, wachtwoorden, autorisaties, creditcardnummers, 
adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers. Dit zijn allemaal vormen van identiteits- 
en toegangsgegevens die zich her en der kunnen bevinden, in onze portefeuille, in onze thuis-
computer, in het mobiele apparaat, in het bedrijfsnetwerk en in de cloud.

Veel van die identiteitsgegevens zijn gewild bij criminelen die ze gebruiken voor hun activi-
teiten zoals identiteitsfraude en cybercrime. Dit is slechts een van de redenen waarom het 
belangrijk is om zorgvuldig met onze identiteitsgegevens om te gaan. De behoefte aan pri-
vacy is een andere reden om identiteitsgegevens met veel aandacht te behandelen.

Organisaties en gebruikers willen op snelle, gebruiksvriendelijke en veilige wijze de voor hun 
activiteiten benodigde informatie kunnen benaderen, waar deze zich ook bevindt. Iedereen 
wil dat bovendien doen vanaf elke willekeurige plek, op elk gewenst tijdstip en met een ap-
paraat naar keuze, zoals pc, tablet of smartphone. Daarbij moet voortdurend duidelijk zijn wie 
toegang heeft tot welke gegevens en waar die toegang precies uit bestaat.

Identity & access management biedt de noodzakelijke hulpmiddelen en technieken om iden-
titeiten op adequate wijze vast te leggen, identiteitsgegevens op doeltreffende wijze te behe-
ren en de toegang tot informatie op veilige en gestructureerde wijze in te richten.

Dit handboek heeft als doel een overzicht te geven van identity & access management en de 
middelen die ons hiertoe ter beschikking staan. Het poogt eerst uit te leggen wat identiteit is 
en welke vraagstukken er een relatie mee hebben. Het overgrote deel van het boek behandelt 
dan de diverse technieken en hulpmiddelen waarmee (identiteits)gegevens beheerd en be-
schermd kunnen worden in bedrijfsomgevingen, cloudomgevingen en binnen de persoonlijke 
sfeer. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de menselijke en organisatorische aspecten 
van identity & access management.
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16 inleiding

Het domein van identity & access management is sterk in beweging. Nog altijd wordt iden-
tity & access management het meest toegepast binnen traditionele bedrijfsomgevingen. Maar 
nieuwe ontwikkelingen als cloud computing, social media en mobiliteit maken dat identity & 
access management snel uitwaaiert naar buiten de muren van de organisatie. Daarom wordt 
in dit handboek niet alleen aandacht besteed aan de traditionele toepassingen van identity & 
access management, maar ook aan de vele nieuwe ontwikkelingen eromheen.

Het handboek heeft in de eerste plaats een praktische insteek en is bedoeld voor iedereen die 
vanuit zijn of haar professie met identiteitsgegevens en identity & access management te 
maken heeft. Het kan eveneens gebruikt worden als studieboek en inleiding in het vakgebied.

Er worden in dit handboek geen verwijzingen naar informatie in de vorm van URL’s of we-
blinks geboden. De voornaamste reden hiervoor is dat veel weblinks geen lang leven bescho-
ren is. Bovendien kan bepaalde informatie gemakkelijk met behulp van een zoekmachine 
worden opgezocht.
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17IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

2 Wat is identiteit?

2.1 Identiteit
In dit boek zullen we spreken over identity & access management, meestal afgekort als IAM1. 
Hoewel de afzonderlijke woorddelen hierin goed herkenbaar zijn, zal het begrip als geheel 
voor niet-ingewijden niet zonder meer duidelijk zijn. Het zal blijken dat identity & access 
management een veelomvattende benaming is, die veel uitleg behoeft. Het is daarom nodig 
om eerst de afzonderlijke delen toe te lichten, voordat een poging kan worden gedaan het 
begrip als geheel te kunnen verklaren.

Het laatste deel van het begrip, management, is het eenvoudigst te verklaren: dit betekent 
zoveel als ‘het besturen’ of ‘het beheren’. Hier zijn het zowel identiteitsgegevens als de toegang 
tot overige gegevens die beheerd moeten worden. Die toegang wordt uitgedrukt met access, 
dat eveneens deel uitmaakt van het begrip identity & access management.

Het eerste deel van het begrip identity & access management laat zich heel wat lastiger ver-
klaren. Want wat is identity ofwel identiteit? Laten we eens een poging wagen dit moeilijke 
en abstracte begrip te doorgronden.

In het woordenboek treffen we bij ‘identiteit’ de betekenissen aan ‘gelijkheid van naam en 
persoon’ en ‘dat wat eigen is aan een persoon’. Dat lijkt een te beperkte omschrijving, want ook 
andere levende wezens en zelfs voorwerpen kunnen een identiteit hebben. Geen museum-
directeur zal ontkennen dat de objecten in zijn museum een identiteit hebben en heel veel 
mensen zullen dezelfde mening over hun huisdier hebben.

In dit boek zullen we zien dat ook zeer uiteenlopende entiteiten als organisaties, computers, 
applicaties en IT-services een identiteit kunnen hebben. Identiteit heeft dus betrekking op 
alle levende wezens en op tal van voorwerpen en entiteiten, al speelt de identiteit van mensen 
de belangrijkste rol, ook in de context van identity & access management.

1  Andere gangbare benamingen zijn identiteitsmanagement en identity management (IDM).
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18  Wat is identiteit?

Dat de betekenis van identiteit lastig te bepalen is, wordt meteen al geïllustreerd wanneer we 
de oorsprong van het woord proberen te achterhalen. ‘Identiteit’ is afgeleid van het Laat-
latijnse woord identitas dat een onduidelijke constructie heeft. In ieder geval lijkt dit woord 
het element idem, dat ‘hetzelfde’ betekent, te bevatten, en -tas dat een heel gangbaar achter-
voegsel is om abstracte begrippen te vormen. Maar niemand weet hoe die elementen precies 
aan elkaar geplakt zijn om het woord identitas te vormen. Misschien is het een kunstmatig, 
dus bewust door iemand geconstrueerd woord.

Hoewel de woordenboekbetekenis ‘dat wat eigen is aan een persoon’ – zoals we hebben gezien 
– te beperkt is, laat die wel een wezenlijk ander element zien, namelijk ‘dat wat eigen is’. 
 Onder ‘eigen’ vinden we in datzelfde woordenboek onder meer de betekenis ‘kenmerkend’. 
Kennelijk is er dus sprake van kenmerken aan de hand waarvan we de identiteit van iets of 
iemand kunnen bepalen.

2.2 Context en groep
Wanneer zijn de kenmerken van iemand (we beperken ons hier even tot mensen) zo karakte-
ristiek dat ze de identiteit kunnen aangeven? Dat is wanneer ze worden vergeleken met de 
kenmerken van anderen. Daarbij spelen ook de omstandigheden of de context een rol. Die 
context kan verschillen, maar steeds is het zo dat andere mensen of identiteiten deel moeten 
uitmaken van die context om het begrip identiteit zinvol te laten zijn. Met andere woorden, 
iemands identiteit krijgt pas betekenis in een omgeving waarvan ook anderen deel uitmaken. 
Voor een kluizenaar die in volstrekte afzondering en zonder medeweten van anderen leeft, is 
identiteit van vrijwel geen belang, tenzij de persoon in kwestie zichzelf bewust wil vergelijken 
met de dieren en voorwerpen om hem heen.

Iemand maakt altijd deel uit van bepaalde groepen en gemeenschappen, vaak vele tegelijk. 
Het gezin, een vriendenkring, een social network, de buurt, een hobbyclub, de gemeente, de 
staat en een unie of federatie van staten zijn allemaal voorbeelden van groepen of gemeen-
schappen waarvan wij deel uitmaken. En binnen elk van die groepen of gemeenschappen 
spelen ook weer zekere kenmerken een rol, die de gemeenschappelijke groepsidentiteit bepa-
len. Iemands identiteit bestaat dus zowel uit eigen, persoonlijke kenmerken als uit groeps- of 
sociale kenmerken.
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19IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

2.3 Identiteitsgegevens
De identiteitsgegevens of -kenmerken van iemand kunnen eenduidig en rechttoe rechtaan 
zijn, zoals naam, geslacht en leeftijd, maar ze kunnen ook complex en veelomvattend zijn, 
zoals karakter, gedrag, levenservaring en reputatie.

Hetzelfde geldt voor de identiteitskenmerken van de groep(en) waartoe iemand behoort. Het 
is vrij eenvoudig om het meest in het oog springende identiteitskenmerk van een voetbalclub 
aan te wijzen. Dat zal de gezamenlijke interesse in het voetbalspel zijn. Maar het is heel wat 
lastiger om aan te geven wat de Nederlandse identiteit inhoudt. Dat is een geheel van ken-
merken die variëren van duidelijke en scherp omlijnde tot en met uiterst moeilijk definieer-
bare, die in de loop van de tijd en door invloeden van buitenaf ook nog eens aan verandering 
onderhevig zijn en dus dynamisch van karakter zijn. De Nederlandse taal, het wij-gevoel bij 
internationale sportevenementen, de afsluitdijk, Johan van Oldenbarnevelt, drie zoenen ter 
begroeting, erwtensoep, plantjes op de vensterbank en nog duizenden andere kenmerken en 
symbolen zijn allemaal elementen die samen de Nederlandse identiteit vormen.

De identiteitskenmerken van personen zijn zeer omvangrijk. Sommige van die kenmerken of 
attributen zijn van belang voor veel verschillende situaties en worden vaak gebruikt. Andere 
spelen alleen een rol in specifieke situaties of contexten. Voorbeelden van identiteitskenmer-
ken en -gegevens zijn:

•	 Naam	(voornaam	of	voornamen,	achternaam)
•	 Geslacht
•	 Geboortedatum
•	 Geboorteplaats
•	 Overlijdensdatum
•	 Uiterlijk	(gelaatskenmerken)
•	 Burgerservicenummer	(BSN)
•	 Nationaliteit
•	 Gelaatskenmerken	(foto)
•	 Woonadres
•	 Burgerlijke	staat
•	 Handtekening
•	 Vingerafdruk
•	 DNA-profiel
•	 Telefoonnummer
•	 Religie
•	 Taal	of	dialect
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•	 Opleiding
•	 Beroep
•	 Leefwijze
•	 Mening
•	 Smaak
•	 Hobby(’s)
•	 Persoonlijkheid
•	 Bloedgroep
•	 Gebit
•	 Creditcardnummer
•	 Bankrekeningnummer
•	 Klantnummer.

De vetgedrukte gegevens zijn de gegevens die gewoonlijk door overheden en overheids- en 
opsporingsdiensten worden gebruikt om een persoon te kunnen identificeren.

2.4 Digitale identiteit
Sinds de komst van computers en het internet kennen we ook het begrip digitale identiteit. 
Een digitale identiteit is hetzelfde als een identiteit in de niet-digitale wereld, namelijk iets 
wat eigen is aan een persoon. We beperken ons hier voor het gemak tot mensen. Net als in de 
niet-virtuele wereld wordt identiteit in de digitale wereld bepaald door kenmerken die bete-
kenis krijgen in een context of groep. Die kan bestaan uit geautomatiseerde organisaties, het 
internet of – binnen dat internet – bepaalde websites, nieuwsgroepen of social networks.

De kenmerken die onze digitale identiteit bepalen, hoeven geen enkele relatie te hebben met 
onze echte identiteit. Vaak is dat ook niet nodig. Veel websites verlangen alleen maar dat onze 
identiteit binnen hun website uniek is. Of die identiteit verzonnen of echt is, doet binnen de 
context van die website dan niet ter zake. Ook is het niet verboden om hier een fictieve iden-
titeit te gebruiken, zolang er met die verzonnen identiteit geen onoorbare handelingen wor-
den verricht.

Maar wanneer een website of computer een verlengstuk of portaal is van de niet-virtuele 
wereld of hier anderszins een relatie mee heeft, dan zal de digitale identiteit op een of andere 
wijze gekoppeld moeten zijn aan de ‘echte’ identiteit. Zo zijn de digitale identiteitsgegevens 
die gebruikt worden bij websites van banken en overheidsinstellingen altijd gekoppeld aan 
echte identiteiten. Ook onze account- en toegangsgegevens in de IT-omgeving van de orga-
nisatie waarvoor wij werkzaam zijn, zullen verbonden zijn met onze ware identiteit. Dat kan 
bijvoorbeeld door die gegevens te koppelen aan de identiteitsgegevens in de personeelsdata-
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base die op hun beurt meestal gebaseerd zijn op geverifieerde gegevens die in ons paspoort of 
een andere identiteitsgegevensdrager vermeld staan.

Ook in de digitale wereld zijn talrijke identiteitsgegevens in gebruik, waarmee wij geïdentifi-
ceerd kunnen worden. Hieronder valt een groot deel van de hierboven genoemde identiteits-
gegevens die ook in gedigitaliseerde vorm voorkomen. Andere voorbeelden zijn:

•	 Account	(Windows-account, Facebook-account, bankaccount enzovoort)
•	 Gebruikersnaam	of	inlogcode
•	 Wachtwoord
•	 Pincode
•	 Toegangsrechten	(autorisaties, permissies)
•	 E-mailadres
•	 IP-adres
•	 Hardware-adres	(van	smartphone, tablet of computer)
•	 Smartcard
•	 Token
•	 Smartphone	of	tablet
•	 Digitaal	certificaat
•	 Nickname
•	 Afbeelding
•	 Profiel
•	 Elektronisch	patiëntendossier
•	 Elektronische	studieresultaten
•	 Pensioengegevens.

Een representatie van identiteit in de digitale wereld wordt ook wel aangeduid met persona. 
Iemand kan meerdere personas hebben, met elk zijn eigen set aan kenmerken, die elk bedoeld 
zijn voor een andere context. Hierbij en bij al die hoeveelheden identiteitsgegevens is het van 
belang te onderkennen dat iemand altijd maar één identiteit heeft. Het zijn de attributen die 
maken dat een identiteit in een bepaalde context een ander gezicht kan krijgen.

Sommige van onze identiteitsgegevens zijn openbaar, andere zijn alleen toegankelijk voor een 
beperkte groep mensen, zoals familieleden en vrienden, maar veel van onze identiteitsgege-
vens zijn strikt geheim en mogen beslist niet geopenbaard worden.

De context bepaalt steeds welke identiteitskenmerken op dat moment van belang zijn. Jezelf 
legitimeren, jezelf voorstellen, jezelf inschrijven voor een cursus, een rekening openen, een 
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besloten website bezoeken en inloggen op een bedrijfsnetwerk zijn allemaal voorbeelden van 
handelingen of omstandigheden waarbij op een of andere wijze identiteitsgegevens nodig zijn 
of betrokken worden.

2.5 Een definitie van identiteit
Wanneer al het voorgaande in ogenschouw wordt genomen, zou een definitie van identiteit 
er als volgt uit kunnen zien.

Identiteit is het geheel aan kenmerken dat een persoon of andere entiteit uniek herkenbaar 
maakt in een bepaalde context.

Deze definitie komt maar deels overeen met die van het ISO/IEC (International Organi-
zation for Standardization/International Electrotechnical Commission), een internationale 
organisatie die zich veel met het opstellen van standaarden bezighoudt. Die definitie luidt als 
volgt.

Identity is a set of attributes related to an entity.

Onder entity wordt in de definitie van het ISO/IEC zowel een individu als een organisatie 
verstaan. In het speelveld van identity & access management kan een entity echter ook een 
proces, service, applicatie, mobiel apparaat of IT-component zijn. Belangrijker is het gegeven 
dat de definitie van de ISO/IEC niets zegt over de context die een cruciale rol speelt bij iden-
titeiten.

2.6 Identificatiemiddelen
Sommige van de eerdergenoemde groepen of gemeenschappen, zoals de gemeente, de staat 
of de unie, kennen overheden en andere vertegenwoordigende instanties die van ons eisen dat 
wij kunnen aantonen wie wij werkelijk zijn en wat onze rechten en plichten zijn. Hiervoor 
zijn allerlei identificatiemiddelen beschikbaar. Die kunnen bestaan uit opzichzelfstaande 
identiteitsgegevens, zoals naam, achternaam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, 
woonadres en burgerservicenummer of uit documenten en andere gegevensdragers waarin of 
waarop onze identiteitsgegevens en andere gegevens vermeld staan, zoals officiële identiteits-
bewijzen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) en andere identiteitsgegevensdragers (diploma, 
klantenkaart, bankpas, creditcard enzovoort). Op grond hiervan kan dan worden vastgesteld 
wie wij werkelijk zijn en welke handelingen wij op grond van de betreffende informatie 
 mogen verrichten.
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Net als in de niet-virtuele wereld, zijn in de virtuele of digitale wereld identificatiemiddelen 
beschikbaar waarmee wij ons kenbaar kunnen maken. De gebruikersnaam, al dan niet gecom-
bineerd met een wachtwoord (samen ook wel account of inlogcode genoemd), de nickname 
en het e-mailadres zijn wel de meest bekende voorbeelden hiervan. Wanneer een applicatie, 
informatiesysteem of website van ons verlangt dat we kunnen aantonen wie wij werkelijk zijn, 
dan komen meestal krachtiger identificatiemiddelen in het spel zoals eenmalige wachtwoor-
den (one-time passwords), een vingerafdrukscan of een smartcard. Om werkelijke waarde te 
hebben, moeten deze identificatiemiddelen pas aan ons worden overgedragen, nadat onze 
identiteit ondubbelzinnig is vastgesteld, bijvoorbeeld door middel van een zogenaamde face-
to-face-controle en een wettig identiteitsbewijs.

2.7 Levenscyclus van identiteiten
Iemands identiteit start al vóór zijn of haar geboorte. Al tijdens de zwangerschap wordt door 
de omgeving – in de eerste plaats zijn dit de ouders, maar ook vertegenwoordigers van de 
gezondheidszorg en allerlei commerciële partijen – veelvuldig gerefereerd aan het aanstaande 
gezinslid en de aanstaande burger.

Direct na de geboorte krijgt de identiteit ineens veel meer inhoud, want dan worden het ge-
slacht, de geboortedatum, de naam en allerlei andere gegevens eraan toegevoegd. De identi-
teit wordt meestal voor het eerst officiëel geregistreerd door de bij de bevalling aanwezige arts 
of verloskundige, vervolgens tijdens de aangifte bij de burgerlijke stand door een van de 
 ouders.

Vanaf dat moment neemt het aantal identiteitsgegevens van een individu alleen nog maar 
toe. Hoe complexer de samenleving, hoe meer identiteitsgegevens iemand gedurende zijn of 
haar leven verzamelt. Studie, werk en vrijetijdsbesteding voegen allemaal hun eigen identi-
teitsgegevens toe aan het individu.

Vooral wanneer iemand aan het werk gaat, kan er een forse aanwas van identiteitsgegevens 
plaatsvinden, dikwijls in de vorm van authenticatie- en autorisatiegegevens, de gegevens die 
in belangrijke mate het onderwerp vormen van dit boek. Die identiteitsgegevens kunnen 
sterk wisselen naarmate iemands carrière vordert en de mate waarin hij of zij van functie, rol, 
afdeling of betrekking verandert. Wanneer in de literatuur gesproken wordt van identity life 
cycle management, wordt daarmee vooral de levenscyclus van identiteiten en identiteitsgege-
vens binnen organisaties en dus binnen iemands werkzame leven bedoeld.

In de geïndustrialiseerde wereld verkrijgt iemand meteen al bij de geboorte een digitale iden-
titeit. In verschillende databases worden identiteitsgegevens als naam, geslacht en adresgege-
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vens geregistreerd. Ook is het niet meer ongewoon dat iemand al vanaf het vierde of vijfde 
levensjaar zijn of haar eerste inlognaam en wachtwoord verkrijgt. Social networks voor kin-
deren en andere kinderwebsites worden niet zelden al vanaf de kleuterleeftijd bezocht. Voor-
al vanaf de puberleeftijd kan de digitale identiteit een belangrijke plaats innemen in het leven 
van het individu. Voor veel jongvolwassenen vormt het internet een niet meer te ontkennen 
platform voor hun sociale leven.

Pas na het overlijden komt de aanwas van het assortiment identiteitsgegevens tot stilstand. 
Maar ook na iemands overlijden blijft zijn of haar identiteit nog tot in lengte van jaren vast-
gelegd in tal van archieven, virtueel en niet-virtueel.

2.8 Privacy
Wanneer mensen in een groep of gemeenschap – in welke vorm dan ook – verkeren, ontstaat 
de behoefte om zich op momenten af te zonderen van de rest. Ook willen de meeste mensen 
niet dat al hun identiteitskenmerken bekend zijn bij andere mensen. Vooral de identiteitsken-
merken die in ongunstige zin afwijken van die van de rest van de groep of waarmee op een of 
andere wijze schade berokkend zou kunnen worden aan het individu, worden als privé be-
schouwd.

Zo geven veel mensen niet graag hun leeftijd prijs wanneer die afwijkt van wat door de 
groep als ideaal wordt beschouwd. Ook vertelt bijna niemand graag wat hij of zij verdient. 
Daarnaast bestaan veel identiteitsgegevens waarmee het individu schade kan worden toege-
bracht, indien ze in verkeerde handen zouden vallen, zoals wachtwoord, bepaalde medische 
gegevens of creditcardnummer. Dergelijke identiteitsgegevens moeten daarom beslist geheim 
blijven voor onbevoegden.

De behoefte zich af te zonderen of het niet willen prijsgeven van bepaalde identiteitskenmer-
ken gaat meer op naarmate de groep waarvan men deel uitmaakt, groter of anoniemer is en 
verder weg staat van het individu. Zoals we hebben gezien, maakt iemand altijd deel uit van 
meerdere groepen of gemeenschappen (zie hoofdstuk 2.2). Het verlangen naar privacy gaat 
meer op naarmate de groep waarvan men deel uitmaakt, groter of anoniemer is en verder weg 
staat van het individu. Daar zijn de omstandigheden immers het minst vertrouwd en de risi-
co’s dus het meest onbekend.

Groepen die dichter bij het individu staan, zoals het gezin, worden als belangrijker en als 
meer tot de persoonlijke levenssfeer behorend beschouwd dan groepen of gemeenschappen 
die verder weg staan, zoals de maatschappij. Binnen de laatste is de behoefte aan privacy bij 
het individu dan ook groter.
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We zien ook dat de behoefte aan privacy en daarmee het individualisme toeneemt naarmate 
de bevolkingsdichtheid en daarmee de anonimiteit van het gebied of de maatschappij waar-
van men deel uitmaakt groter is. In het dichtbevolkte Nederland, maar ook in andere dicht-
bevolkte gebieden zoals Nordrhein-Westfalen of de regio Parijs is de behoefte aan privacy en 
het individualisme groter dan in dunbevolkte gebieden.

Door de opkomst van computers en vooral het internet nemen onze persoonlijke gege-
vens en de verspreiding hiervan sterk toe. Talrijke databases en websites hebben tegenwoordig 
de beschikking over onze gegevens. Die gegevens zijn waardevol, want bedrijven en overhe-
den kunnen die gebruiken om hun diensten beter op onze persoonlijke voorkeuren af te 
stemmen.

Maar dit houdt ook een risico in. Wij hebben er niet altijd zicht op wat diezelfde bedrij-
ven en overheden werkelijk met die gegevens doen. Uit concurrentieoverwegingen, vanuit 
winstoogmerk of vanuit de behoefte meer controle over ons uit te oefenen kan de verleiding 
ontstaan meer met onze persoonlijke gegevens te doen dan wij eigenlijk willen. Soms ook 
worden voor dit doel gegevens uitgewisseld of databases aan elkaar gekoppeld teneinde nog 
meer inzicht te krijgen in onze voorkeuren en ons doen en laten.

Het ongevraagd voorgeschoteld krijgen van reclame en op onze persoonlijke voorkeuren 
 afgestemde informatie is nog wel het minst vervelende gevolg van deze ontwikkelingen. Meer 
impact op onze privacy heeft het wanneer ons – op grond van persoonlijke informatie die in 
het internet te vinden is – krediet of een verzekering wordt geweigerd, wanneer wij worden 
afgewezen voor een sollicitatie of, nog erger, wanneer wij daardoor het slachtoffer worden van 
een of andere vorm van identiteitsfraude.

Vanwege de behoefte aan privacy en vanwege het feit dat het in de moderne informatiemaat-
schappij steeds moeilijker wordt om privacy te waarborgen, hebben veel landen wetgeving 
ingevoerd die de persoonlijke levenssfeer van mensen en de hiermee gerelateerde identiteits-
gegevens of persoonsgegevens moet beschermen.

In Nederland is dit de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), in België de Wet tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoons-
gegevens (WVP). Ook bestaan er enkele internationale regelgevingen voor dit doel, zoals de 
European Data Protection Directive. Samengevat houden deze regelgevingen in dat zorgvul-
dig met persoonlijke gegevens van personen moet worden omgegaan, dat die gegevens alleen 
gebruikt mogen worden voor duidelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen en dat een en 
ander de instemming van de betrokkene moet hebben.

Toezichthouders zien toe op de naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dit het 
College Bescherming Persoonsgegevens.
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Privacy en privacywetgeving zijn in het moderne, dichtbevolkte Nederland zeer gevoelige 
onderwerpen en spelen een grote rol bij een aantal actuele maatschappelijke kwesties zoals 
het landelijke elektronische patiëntendossier (zie hoofdstuk 4.6) en nieuwe technologieën 
voor identificatie zoals het biometrische paspoort.

Door diverse oorzaken komt de privacy van personen steeds meer onder druk te staan. Door 
criminaliteit en terrorisme vragen veel mensen zich af of privacy wel ten koste van alles 
 beschermd moet worden. Veel overheden worstelen met het vinden van de juiste balans tus-
sen het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van mensen enerzijds en de bestrijding van 
criminaliteit en terrorisme anderzijds. We zien ook dat landen hier verschillend mee om gaan. 
In de Verenigde Staten bijvoorbeeld wordt minder belang gehecht aan privacy dan in Neder-
land en België zodra er ernstige strafbare feiten in het spel zijn of de veiligheid van de staat 
in het geding is. In Duitsland wordt vaak weer stringenter met privacy omgegaan dan in 
Nederland.

Sinds de onthullingen van Edward Snowden over het surveillance-programma PRISM van 
de NSA (National Security Agency) weten we – of eigenlijk: weten we nog beter – dat over-
heden, overheidsdiensten en veiligheidsdiensten, vaak op grootschalige wijze, gegevens verza-
melen van nietsvermoedende burgers teneinde vroegtijdig op het spoor te komen van terro-
ristische, criminele of staatsondermijnende activiteiten.

Omdat identity & access management rechtstreeks te maken heeft met identiteitsgegevens, 
zijn privacy en privacyregelgeving hier altijd een factor om rekening mee te houden. Identi-
teitsgegevens moeten in de zin van de wet worden beschouwd als persoonsgegevens indien 
deze te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon.

Bij het verwerken van identiteitsgegevens moet daarom steeds rekening worden gehou-
den met de privacywensen van het individu en de regelgeving hieromheen. Een extra compli-
cerende factor hierbij is dat privacywetgevingen, zoals we hebben gezien, kunnen verschillen 
van land tot land. Ook hebben individuen, commerciële organisaties en overheden vaak 
 tegenstrijdige belangen en verwachtingen ten aanzien van de privacy rondom identiteitsgege-
vens.

De Wet bescherming persoonsgegevens doet een reeks uitspraken over de verwerking 
(verzamelen, opslaan of delen) van persoonsgegevens die echter nu en dan voor interpretatie 
vatbaar kunnen zijn. Hieronder volgt een samenvatting.

•	 Persoonsgegevens	 mogen	 alleen	 worden	 verwerkt,	 indien	 de	 wet	 daarvoor	 een	 basis	
(grondslag) biedt.
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•	 Persoonsgegevens	mogen	alleen	worden	verwerkt	ten	behoeve	van	een	vooraf	vastgesteld	
doel.

•	 Alleen	die	persoonsgegevens mogen worden verwerkt die werkelijk nodig zijn om het 
doel te bereiken.

•	 Het	verwerken	van	persoonsgegevens moet in verhouding staan tot het doel.
•	 Betrokkenen	moeten	vooraf	worden	geïnformeerd	over	het	doel	en	de	aard	van	de	verwer-

king van hun persoonsgegevens en hebben recht op inzage, correctie of – in bepaalde 
 gevallen – verwijdering ervan.

Op het bovenstaande kunnen aanvullende bepalingen van toepassing zijn, afhankelijk van 
bijvoorbeeld de branche of de omstandigheden waarin de persoonsgegevens worden ver-
werkt. Ook is het van belang te weten of men verantwoordelijke, bewerker of beide is. Het is 
daarom raadzaam om bij het omgaan met persoonsgegevens de wet zelf bij de hand te houden 
of een deskundige te raadplegen.

2.9 Vertrouwen
Een begrip dat eveneens een nauwe relatie heeft met identiteit is vertrouwen (trust). Een 
fundamenteel principe van het aangaan van contacten en relaties, van welke aard dan ook, is 
het aanwezig zijn van vertrouwen. Zonder vertrouwen als basis is het niet mogelijk om een 
relatie op te bouwen, of dit nu een zakelijke relatie is of een relatie in de persoonlijke sfeer.

Voor vertrouwen zijn waarborgen nodig. In het niet-virtuele, dagelijkse leven wordt vertrou-
wen bijna altijd opgebouwd door middel van persoonlijke contacten. Meestal is dit een lang-
zaam proces. Het gezegde ‘vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard’ is veelzeggend.  Alleen 
indien men lang genoeg met iemand omgaat, leert men die ander voldoende kennen om te 
kunnen besluiten een echte vertrouwensrelatie met diegene aan te gaan. De waarborg wordt 
hier gevormd door ervaringsgegevens over de persoonlijkheidskenmerken van iemand, bij-
voorbeeld het gegeven dat de persoon in kwestie altijd eerlijk en integer handelt.

Is meer haast geboden, wat kan voorkomen bij het aangaan van een zakelijke relatie, dan kan 
het verkrijgen van vertrouwen met andere waarborgen worden versneld. Bijvoorbeeld door 
middel van een identiteitsbewijs of door bij derden te informeren over iemands reputatie. 
Soms kan worden afgegaan op iemands naamsbekendheid. Wanneer iemand in gunstige zin 
bekend is, heeft diegene kennelijk eerder al met anderen een succesvolle relatie opgebouwd. 
Maar zulke, snel opgebouwde, vertrouwensrelaties hebben altijd minder waarde dan die wel-
ke opgebouwd zijn door middel van persoonlijke omgang.
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In internetomgevingen blijkt het vaak moeilijk om vertrouwen op te bouwen. De belangrijk-
ste reden hiervoor is dat het internet voor het overgrote deel anoniem is. We zien hier minder 
snel wie er achter een bepaalde website steekt. Het internet is bovendien omvangrijk. Via het 
internet komen we in aanraking met veel meer partijen dan in het niet-virtuele leven. Wie die 
partijen precies zijn, blijft in veel gevallen vaag. Vaak beperkt de identiteit ervan zich tot de 
namen van de website, de organisatie en enkele contactgegevens. De werkelijke personen 
hierachter blijven grotendeels onbekend. Dat komt ook doordat de communicatie in het 
 internet via indirecte en daarmee onpersoonlijke kanalen als e-mail en dialoogboxen verloopt 
wat de afstand en anonimiteit verder in de hand werkt. In het dagelijkse leven wordt de men-
selijke communicatie gedragen door tal van verbale en non-verbale elementen zoals lichaams-
taal, gebaren, gezichtsexpressie, intonatie en stemvolume. Al die elementen ontbreken in 
 internetcommunicatie.

Die afstand en anonimiteit blijken grote belemmerende factoren bij het aangaan van relaties 
via het internet. Vooral bij het aangaan van relaties waarbij grote risico’s gemoeid zijn, zoals 
bij bepaalde zakelijke relaties het geval kan zijn, zien we dat partijen vaak eerst in levenden 
lijve contact met elkaar zoeken voordat online zaken worden gedaan. In latere hoofdstukken 
zullen we zien dat vertrouwen, of liever het ontbreken daarvan, een belangrijke rol speelt bij 
identity & access management in internetomgevingen.

2.9.1 TrusT framEWork

Een begrip dat verderop in het boek enige malen voorbij zal komen is het trust framework. 
Een trust framework is een structuur om in vertrouwen te voorzien in internetomgevingen. 
Via een dergelijk framework kunnen identiteitsgegevens, authenticatiegegevens en -midde-
len en andere gegevens beheerd en beschikbaar worden gesteld. Voorbeelden in Nederland 
zijn eHerkenning (hoofdstuk 13.10) en het eID Stelsel (zie hoofdstuk 13.11).

Een trust framework is gespecificeerd volgens regels die zijn opgesteld door een of meer 
 partijen die inherent vertrouwen zouden moeten genieten, zoals een overheid, een maat-
schappelijke organisatie of een combinatie van profit- en non-profitpartijen. Dienstaanbie-
ders (service providers), aanbieders van authenticatie- en identiteitsdiensten (identity provi-
ders, attribute providers) en eindgebruikers die willen deelnemen aan het trust framework 
moeten aan die regels voldoen, zoals die voor zekerheidsniveaus voor authenticatie.

Er blijken maar weinig van dergelijke initiatieven van de grond te komen. De grootste uitda-
ging voor een trust framework is ook hier het vertrouwen dat partijen bereid zijn eraan te 
geven.
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Figuur 1: Trust framework
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