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1. Inleiding
In dit document wordt de nieuwe opzet van het autorisatiemodel van het Exxellence ZaakSysteem 5.1
weergegeven en toegelicht. Het ZaakSysteem autorisatiemodel is bedoeld om te voorkomen zaken en
documenten (inclusief aanverwante informatie) ongeautoriseerd kunnen worden ingezien, veranderd of
verwijderd.

Het huidige Exxellence ZaakSysteem 5.0 autorisatiemodel moet op een aantal punten uitgebreid en verbeterd
worden, om aan de eisen van de NEN 2082 normering [D1] te voldoen, alsmede meer conform RGBZ [D2] en
GEMMA ZTC 2.0 [D3] specificaties te functioneren. Bovendien zijn er een aantal verbeteringen mogelijk die het
model eenvoudiger en beter beheersbaar maken. In onderstaande Figuur 1 staat een schematische weergave van
de belangrijkste onderdelen van het huidige autorisatiemodel van het Exxellence ZaakSysteem 5.0 weergegeven.
In dit schema zijn de verschillende actoren geel gekleurd, is de aanroeprechtencontrole oranje van kleur en de
onderdelen waarop een autorisatiemodel toegepast is zijn groen van kleur.

Figuur 1 – Huidige autorisatiemodel ZaakSysteem 5.0.

De basis van het huidige autorisatiemodel is de controle van de aanroeprechten. Daarmee wordt op laag niveau
bepaald welke (technische) aanroepen naar welke Exxellence MidOffice componenten wel en niet uitgevoerd
mogen worden door een gebruiker uit een bepaalde gebruikersgroep. Dit zegt nog niets over de afscherming op
de inhoud van de aanroep. Zo heeft een gemeentemedewerker bijvoorbeeld het aanroeprecht op de
‘addDocument’ operatie, maar dit zegt nog niet of een document ook voor een specifieke zaak aangemaakt mag
worden.

Voor documenten is er bovenop de aanroeprechten ook een inhoudelijke autorisatie ingeregeld op basis van
zaaktype, rol (initiator, verantwoordelijke, etc.), document actie (o.a. document toevoegen, document inzien) en
systeem (b.v. Alfresco, Corsa, Verseon). Bij het uitvoeren van een document actie op een bepaald systeem, wordt
gecontroleerd op welke zaak en welk zaaktype de actie betrekking heeft en of de aanroepende partij (burger,
bedrijf, medewerker/afdeling) in een rol aan de zaak gekoppeld is, welke geautoriseerd is om de document actie
uit te voeren.
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In het KCS is het mogelijk om rechten te koppelen aan gebruikers, zodat deze bij inloggen niet alle tabbladen,
navigaties, subnavigaties of pagina’s te zien krijgen. Daarmee kan voor een gemeentemedewerker bepaalde
functionaliteit (b.v. het wijzigen van zaken, of het uitvoeren van dispositie functionaliteit) globaal in- of
uitgeschakeld worden.

In het KCS heeft een gemeentemedewerker een werkvoorraad van zaken, gebaseerd op betrokkenheid bij de
betreffende zaken. Daarnaast kan de medewerker vrij zoeken in alle zaken en op basis van de gekoppelde globale
rechten ook acties op deze zaken uitvoeren. Dat wil zeggen, dat als een gemeentemedewerker het globale ‘zaak
wijzigen’ recht heeft, deze alle zaken (ongeacht het zaaktype) mag wijzigen. Document acties in het KCS zijn, via de
Exxellence MidOffice, wel per zaaktype, systeem en rol geautoriseerd, op basis van betrokkenheid bij de
gerelateerde zaken en tevens via controle op het toegangsniveau.

Het huidige ZaakSysteem 5.0 autorisatiemodel kent een aantal beperkingen en verbeterpunten:

 Het autorisatiemodel dekt nog niet alle eisen van de NEN 2082 normering af.
 Er is nog geen inhoudelijke autorisatie voor zaken beschikbaar, alleen voor documenten. Het

mechanisme voor inhoudelijke autorisatie moet voor zaken en documenten identiek zijn.
 Om aan de RGBZ en ZTC+ specificaties te kunnen voldoen, is een fijnmaziger

vertrouwelijkheidaanduiding nodig dan de huidige ‘toegangsniveau’ indeling voor documenten.
Bovendien moet de vertrouwelijkheidaanduiding voor zaken en documenten op dezelfde manier
functioneren.

 De KCS gebruikersrechten voor het al dan niet tonen van tabbladen, navigaties, subnavigaties of pagina’s
zijn vrij ‘statisch’, aangezien deze niet uitgaan van de data die opgevraagd en getoond wordt. Het is
bijvoorbeeld wel mogelijk om het wijzigen van zaken voor een gemeentemedewerker uit te zetten, maar
niet om dit afhankelijk van het zaaktype te doen. Bij klanten is dit echter wel een veelgehoorde wens.

 Inhoudelijke autorisatie voor medewerkers op basis van betrokkenheid bij een zaak, blijkt in de praktijk
bij de zaakafhandeling niet flexibel genoeg. In dat geval moet een medewerker (of de afdeling van een
medewerker) altijd eerst expliciet als partij aan een zaak instantie gekoppeld worden, voordat deze hier
iets mee mag doen. Het zou praktischer en logischer zijn om gemeentemedewerkers op basis van het
zaaktype toegang te verlenen tot zaken van dat zaaktype, ongeacht of ze expliciet als partij aan een
specifieke zaak gekoppeld zijn.

 De huidige inhoudelijke autorisatie voor documenten is te fijnmazig, omdat hier ook een systeem
component (achterliggende documentensystemen zoals b.v. Alfresco, Corsa, Verseon) bij betrokken
wordt. In de praktijk blijkt het niet voor te komen dat de rechten voor document acties, per achterliggend
documenten systeem, van elkaar afwijken. Daarnaast worden de rechten voor iedere document actie
(b.v. document toevoegen, document opvragen) afzonderlijk vastgelegd, terwijl het beter beheerbaar zou
zijn als de document acties via rollen geaggregeerd zouden worden. De document rechten zouden dan
aan de rollen gekoppeld zijn, i.p.v. aan de individuele document acties.

 De controle op het anoniem zijn van zaken (benodigd om het anoniem toevoegen van documenten aan
een zaak te controleren) is omslachtig en foutgevoelig. Een zaak is impliciet anoniem zolang er geen
identificeerbare initiator partij aan de zaak gekoppeld is. Hierdoor kan een anoniem ingediende zaak op
een bepaald moment onverwachts niet meer anoniem zijn, als er bij de zaakafhandeling wijzigingen
worden aangebracht in de betrokken partijen.

In het ZaakSysteem 5.1 autorisatiemodel zullen deze beperkingen opgelost en de verbeterpunten doorgevoerd
worden. Dit nieuwe autorisatiemodel zal verder in dit document toegelicht worden.

1.1 Leeswijzer
 Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de verschillende onderdelen (basisrechten en rollen,

vertrouwelijkheidaanduiding en speciale gebruikers) van het nieuwe autorisatiemodel.
 Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van een aantal belangrijke uitgangspunten van het nieuwe

autorisatiemodel.
 Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de kernregistratie medewerkers.
 Hoofdstuk 5 bevat de in dit document gebruikte referenties.
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2. Autorisatiemodel
Het nieuwe autorisatiemodel voor het ZaakSysteem 5.1 werkt, net als het ZaakSysteem 5.0 autorisatiemodel,
bovenop de basis aanroeprechtencontrole (zie inleiding) van de MidOffice. Dit autorisatie model is schematisch in
onderstaande Figuur 2 weergegeven. In dit schema zijn de verschillende actoren geel gekleurd, is de
aanroeprechtencontrole oranje van kleur en de onderdelen waarop een autorisatiemodel toegepast is zijn groen
van kleur.

Figuur 2 – Nieuwe autorisatiemodel ZaakSysteem 5.1.

Het autorisatiemodel bestaat enerzijds uit een serie basisrechten (b.v. ‘Zaak inzien’, ‘Document toevoegen’),
geaggregeerd in rollen (zie paragraaf 2.1), waarmee vastgelegd kan worden of een gebruiker een bepaalde actie
mag uitvoeren voor een zaak of document. Een verzameling rol-zaaktype combinaties kan samengebracht
worden in een functie (b.v. Medewerker Bouwen en Wonen), welke rechtstreeks aan een gemeentemedewerker
toegekend kan worden. Hierdoor kan voor medewerkers snel de toegang tot grote sets aan zaken en
documenten ingeregeld worden. Voor burgers, contactpersonen van bedrijven en anonieme gebruikers (in dit
document tezamen ‘speciale gebruikers’ genoemd) zijn globale zaaktype onafhankelijke rollen met basisrechten
gedefinieerd (zie paragraaf 2.3).

Anderzijds bestaat het autorisatiemodel uit een, uit de RGBZ specificaties afkomstige, vertrouwelijkheidaanduiding
(zie paragraaf 3.2) die uit 8 niveaus beslaat en waarmee het autorisatiemodel fijnmaziger wordt gemaakt. Binnen
het RGBZ wordt vertrouwelijkheidaanduiding gebruikt om voor zaaktypes en documenttypes aan te geven in
welke mate deze voor de openbaarheid bestemd zijn. Voor ieder zaaktype en documenttype kan een
vertrouwelijkheidaanduiding niveau gespecificeerd worden, waardoor nieuwe zaak- en document instanties van
dat type default het betreffende vertrouwelijkheidaanduiding niveau krijgen. Indien gewenst kan het
vertrouwelijkheidaanduiding niveau van specifieke zaken en documenten vervolgens aangepast worden, b.v.
omdat een specifieke zaak gevoeliger informatie bevat dan standaard zaken van hetzelfde zaaktype.

Voor gemeentemedewerkers kan per zaaktype een maximaal vertrouwelijkheidaanduiding niveau ingesteld
worden. Voor de verschillende typen speciale gebruikers zijn globale maximale vertrouwelijkheidaanduiding
niveaus van kracht. Hierdoor kan, als een gebruiker een bepaalde actie op een zaak of document wil uitvoeren,
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het vertrouwelijkheidaanduiding niveau van de betreffende zaak, of document, vergeleken worden met het
maximale vertrouwelijkheidaanduiding niveau van de gebruiker. Indien het vertrouwelijkheidaanduiding niveau
van de zaak of het document gelijk of kleiner is dan het maximale vertrouwelijkheidaanduiding niveau van de
gebruiker, dan is de actie in principe toegestaan. Hierdoor ontstaat een krachtig fijnmazig filter mechanisme,
waarmee de toegang tot individuele zaken en document naar behoeven afgeschermd kan worden.

Door de basisrechten en rollen te combineren met de vertrouwelijkheidaanduiding, ziet de autorisatie voor
gemeentemedewerkers er dus als volgt uit. Indien een gemeentemedewerker een bepaalde actie op een zaak of
document wil uitvoeren, wordt eerst gecontroleerd of de betreffende gemeentemedewerker, via diens functie,
over het noodzakelijke basisrecht voor het relevante zaaktype beschikt en wordt vervolgens gecontroleerd of de
vertrouwelijkheidaanduiding van de zaak of het document ‘in range’ is m.b.t. diens maximale
vertrouwelijkheidaanduiding niveau voor het zaaktype. Alleen als aan beide voorwaarden is voldaan is de
gebruiker geautoriseerd voor de betreffende actie en wordt deze uitgevoerd.

Door deze nieuwe opzet voor het autorisatie model is expliciete betrokkenheid van de gemeentemedewerker bij
een specifieke zaak niet langer benodigd om toch acties op de betreffende zaak en gerelateerde documenten uit
te kunnen voeren. Voor burgers en bedrijven is voor het uitvoeren van acties op zaken en documenten nog wel
steeds expliciete betrokkenheid bij zaken verplicht, omdat deze gebruikers alleen toegang mogen hebben tot de
eigen zaken en documenten (zie paragraaf 2.3).

Het nieuwe autorisatiemodel zorgt er tevens voor dat er zowel autorisatie op zaken als op documenten
uitgevoerd wordt. In het KCS zijn de basisrechten en vertrouwelijkheidaanduidingen voor de verschillende
zaaktypen voor gemeentemedewerkers bekend zodra een gemeentemedewerker inlogt (deze worden
opgevraagd bij het Exxellence ZaakSysteem) . Hierdoor is het mogelijk om bepaalde onderdelen (pagina’s,
(sub)navigaties, tabbladen, buttons) in het KCS direct al uit te filteren op basis van deze rechten informatie.
Hierdoor wordt een gebruiker niet geconfronteerd met interface onderdelen die acties tot gevolg hebben, waar
de gebruiker toch al geen rechten voor heeft, zoals bijvoorbeeld:

 Een gemeentemedewerker ziet geen ‘Zaak wijzigen’ button bij een zaak van een zaaktype waarvoor deze
niet over het ‘Zaak bewerken’ basisrecht beschikt.

 Een gemeentemedewerker kan geen zaken aanmaken van een zaaktype waarvoor deze niet over het
‘Zaak aanmaken’ basisrecht beschikt.

 Een gemeentemedewerker ziet, bij het wijzigen van de verantwoordelijke van de zaak, alleen de
medewerkers die het basisrecht ‘Zaak inzien’ en ‘Zaak Behandelen’.

Daarnaast wordt zaak/document informatie welke vanuit het KCS aan de MidOffice wordt opgevraagd, door de
MidOffice gefilterd op basis van het autorisatiemodel. Zo zal bijvoorbeeld een gemeentemedewerker bij het
zoeken naar zaken nooit zaken terugkrijgen van zaaktypen waarvoor de gemeentemedewerker niet over het
basisrecht ‘Zaak inzien’ beschikt. Zaken of documenten die een hoger vertrouwelijkheidaanduiding niveau hebben
dan het maximale vertrouwelijkheidaanduiding niveau van de betreffende gemeentemedewerker, zullen in dat
geval ook niet door de MidOffice teruggegeven worden. De filtering vindt plaats volgens een ‘alles of niets’
principe; een gemeentemedewerker mag ofwel alle zaak/document informatie inzien, of geen enkel onderdeel
van de zaak/document informatie. Het is niet mogelijk om rechten op element niveau van zaak/document
informatie in te regelen. Een dergelijke fijnmazigheid zou ten eerste niet te beheren zijn over individuele
medewerkers en zaaktypen en ten tweede zou dit uit performance- en schalings oogpunt geen realistische
mogelijkheid zijn.

Los van het autorisatiemodel is het mogelijk om bepaalde onderdelen van zaak- en document informatie welke
na een door een gebruiker geïnitieerde MidOffice aanroep teruggegeven worden (en waarop de filtering door het
autorisatiemodel reeds toegepast is), in het KCS uit te filteren, omdat deze informatie bijvoorbeeld niet relevant is
in een bepaalde context. Dit kan met behulp van ‘datafilters’ uitgevoerd worden, welke in de 5.0 versie van de
Exxellence Suite zijn geïntroduceerd. De datafilters kunnen velden op het scherm verbergen, afhankelijk van het
soort object, de gebruikersgroep en eventuele extra condities. De hoofdonderdelen van het nieuwe
autorisatiemodel zullen in de volgende paragrafen verder worden toegelicht.
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2.1 Basisrechten en rollen
In het nieuwe autorisatiemodel zijn een aantal basisrechten geïdentificeerd voor zaken en documenten, op basis
van functioneel atomaire acties. Iedere Exxellence ZaakSysteem aanroep die betrekking heeft op zaken of
documenten en waarvoor autorisatie van belang is, omdat de aanroep betrekking heeft op zaakinhoudelijke
informatie, is te vertalen naar één van de basisrechten. Bepaalde basisrechten zijn alleen binnen de KCS context
van het Exxellence ZaakSysteem van toepassing, omdat deze betrekking hebben op een groepering van
functionaliteit die in het KCS als eenheid gepresenteerd wordt, maar waarbij in de daarbij gebruikte Exxellence
MidOffice operaties de context van de aanroep niet te achterhalen is. Deze basisrechten kunnen in het KCS
gebruikt worden om de betreffende KCS onderdelen wel of niet zichtbaar te maken voor gebruikers. In
onderstaande Tabel 1 staan de basisrechten van het autorisatiemodel weergegeven, samen met de context
binnen het Exxellence ZaakSysteem waarin ze van toepassing zijn.

Basisrecht Context
Gesloten zaak wijzigen KCS
Zaak behandelen KCS
Zaak met bijbehorende documenten vernietigen en exporteren KCS
Disposities opvragen en uitvoeren KCS/MidOffice
Document bewerken KCS/MidOffice
Document check-out van andere gebruiker annuleren KCS/MidOffice
Document inzien KCS/MidOffice
Document toevoegen KCS/MidOffice
Document verwijderen KCS/MidOffice
Zaak aanmaken KCS/MidOffice
Zaak bewerken KCS/MidOffice
Zaak inzien KCS/MidOffice
Zaak verwijderen KCS/MidOffice

Tabel 1 – Basisrechten.

Opgemerkt dient te worden dat de basisrechten niet beheerd kunnen worden via het Exxellence BeheerPortaal,
de lijst hierboven is vast en onder beheer van Exxellence. De reden hiervoor is dat het toevoegen van een
basisrecht op een laag niveau in de Exxellence Suite verwerkt moet worden. Binnen het Exxellence ZaakSysteem
leidt een nieuw basisrecht tot wijzigingen in de wijze waarop opgevraagde informatie over zaken / documenten
gefilterd moeten worden. Analoog hieraan leidt een nieuw basisrecht binnen het KCS tot een wijziging van de
condities op tabbladen / knoppen e.d. waarmee bepaald voor welke basisrechten deze aan / uit moeten staan.
Nieuwe basisrechten moeten aangevraagd / besproken worden waarna deze eventueel in een toekomstige versie
opgenomen kunnen worden.

Om het beheer van autorisaties te vereenvoudigen kunnen deze basisrechten geaggregeerd worden in rollen,
welke per zaaktype geaggregeerd kunnen worden in een functie. Gemeentemedewerkers krijgen, via de functie,
per zaaktype één rol toegewezen, die bepaalt welke operaties de gebruiker mag uitvoeren op zaken van het
betreffende zaaktype en de bijbehorende documenten, in Figuur 3 is dit schematisch weergegeven.

Door het gebruik van basisrechten en rollen wordt het toekennen en het controleren van rechten voor
gemeentemedewerkers een stuk eenvoudiger dan wanneer voor elke medewerker alle operatie aanroepen voor
alle zaaktypes ingeregeld en gevalideerd zouden moeten worden. Uiteindelijk hoeft alleen de functie aan een
gemeentemedewerker te worden toegekend. De combinatie van rollen met basisrechten voor de verschillende
zaaktypen die een gemeentemedewerker daarmee heeft, wordt in het ZaakSysteem niet alleen gebruikt om te
controleren of een bepaalde aanroep toegestaan is, maar ook om antwoord berichten inhoudelijk te filteren op
basis van zaaktype. De basisrechten voor speciale gebruikers (anoniem, burgers en bedrijven) zijn, zaaktype
onafhankelijk, globaal vastgelegd binnen eigen rollen (zie paragraaf 2.3), welke niet via het reguliere rollen beheer
zijn aan te passen.
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Een mogelijke uitbreiding op de hier geschetste opzet is het koppelen van een afdeling aan de functie. Hiermee
moet het mogelijk worden om functies te groeperen per afdeling waardoor tijdens het inregelen direct alle
mogelijke functies voor een medewerker gepresenteerd kunnen worden.

Figuur 3 – Schematische weergave basisrechten en rollen

Binnen het ZaakSysteem worden standaard een aantal rollen met basisrechten opgenomen, welke in
onderstaande Tabel 2 zijn weergegeven. In deze tabel zijn horizontaal de standaard rollen en verticaal de
basisrechten weergegeven. Een vinkje in een kolom geeft aan dat het betreffende basisrecht onderdeel is van de
betreffende rol in de intiële vulling. Deze verzameling is per gemeente omgeving verder uitbreidbaar met nieuwe
rollen. Daarnaast kunnen per gemeente omgeving naar wens functies aangemaakt worden voor verzamelingen
rol-zaaktype combinaties.

Rol A
dviseur

Behandelaar

Belanghebbende

Beslisser

D
erde partij

G
em

achtigde

Gesloten zaak wijzigen √ √ √
Zaak behandelen √ √ √ √
Zaak met bijbehorende documenten vernietigen en exporteren √
Disposities opvragen en uitvoeren √
Document bewerken √ √ √
Document check-out van andere gebruiker annuleren √
Document inzien √ √ √ √ √ √
Document toevoegen √ √ √ √ √ √
Document verwijderen √ √ √
Zaak aanmaken √ √ √ √
Zaak bewerken √ √ √ √
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Zaak inzien √ √ √ √ √ √
Zaak verwijderen √ √

Tabel 2 – Basisrechten van standaardrollen.
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2.2 Vertrouwelijkheidaanduiding
De vertrouwelijkheidaanduiding wordt zowel in het RGBZ [D2] als de GEMMA ZTC 2.0 [D3] genoemd. In het RGBZ
is deze gespecificeerd voor de document en zaaktype entiteiten. In de GEMMA ZTC 2.0 is deze ook nog eens
toegevoegd aan de documenttype entiteit. Wat echter in geen van beide modellen beschreven wordt is hoe de
verschillende aanduidingen onderling gerelateerd zijn en hoe deze gebruikt moeten worden. Nergens wordt
beschreven hoe bepaald kan worden of een specifieke medewerker toegang heeft tot een zaak of document.

In het ZaakSysteem 5.0 autorisatiemodel kunnen documenten als Publiek (voor iedereen toegankelijk),
Beschermd (alleen toegankelijk voor bij de zaak betrokken partijen ) of Privé (alleen toegankelijk voor bij de zaak
betrokken medewerkers) gemarkeerd worden, door het toegangsniveau van een document in te stellen. Dit
systeem wordt in het ZaakSysteem 5.1 autorisatiemodel vervangen door de fijnmaziger
vertrouwelijkheidaanduiding, welke zowel voor zaken als documenten toegepast wordt.

Waar de basisrechten en rollen gebruikt worden om zaken met documenten op zaaktype niveau af te schermen,
kan de vertrouwelijkheidaanduiding gebruikt worden om individuele zaken en documenten verder te
beschermen. In onderstaande Tabel 3 is een lijst met domeinwaardes (niveaus) voor de
vertrouwelijkheidaanduiding vastgelegd, die zijn afgeleid van het ‘Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging
Rijksdienst Bijzondere Informatie’ (VIRBI). Deze geordende indeling is overgenomen in het autorisatiemodel van
het ZaakSysteem. Opgemerkt dient te worden dat niet alle aanduidingen uit Tabel 3 gebruikt hoeven worden.

Vertrouwelijkaanduiding Omschrijving
ZEER GEHEIM Indien kennisnemen door niet gerechtigden zeer ernstige schade kan

toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten.
GEHEIM Indien kennisnemen door niet gerechtigden ernstige schade kan toebrengen

aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten.
CONFIDENTIEEL Indien kennisnemen door niet gerechtigden schade kan toebrengen aan het

belang van de Staat of zijn bondgenoten.
VERTROUWELIJK Indien kennisnemen door niet gerechtigden nadeel kan toebrengen aan het

belang van één of meer zaakbehandelende organisaties, betrokkenen bij de
zaak en/of andere publliekrechtelijke organisaties.

ZAAKVERTROUWELIJK Indien kennisnemen door anderen dan betrokkenen bij de zaak nadeel kan
toebrengen aan het belang van één of meer zaakbehandelende organisaties,
betrokkenen bij de zaak en/of andere publliekrechtelijke organisaties.

INTERN Indien kennisnemen door anderen dan medewerkers van de
zaakbehandelende organisatie(s) nadeel kan toebrengen aan het belang van
één of meer zaakbehandelende organisaties, betrokkenen bij de zaak en/of
andere publliekrechtelijke organisaties.

BEPERKT OPENBAAR Indien kennisnemen door anderen dan medewerkers van de
zaakbehandelende organisatie(s) betrokkenen bij de zaak nadeel kan
toebrengen aan het belang van één of meer zaakbehandelende organisaties,
betrokkenen bij de zaak en/of andere publliekrechtelijke organisaties.

OPENBAAR In alle andere gevallen.
Tabel 3 – Vertrouwelijkaanduiding.

Iedere gemeentemedewerker krijgt binnen het autorisatiemodel per zaaktype een maximale
vertrouwelijkheidaanduiding toegekend. De combinatie van maximale vertrouwelijkheidaanduiding niveaus voor
de verschillende zaaktypen die een gemeentemedewerker heeft, wordt in het ZaakSysteem niet alleen gebruikt
om te controleren of een bepaalde aanroep toegestaan is, maar ook om antwoord berichten inhoudelijk te
filteren op basis van de vertrouwelijkheidaanduiding niveaus van betreffende zaken of documenten. De
vertrouwelijkheidaanduiding niveaus voor speciale gebruikers (anoniem, burgers en bedrijven) zijn, zaaktype
onafhankelijk, globaal vastgelegd (zie paragraaf 2.3).

Nieuwe zaken en documenten krijgen standaard het vertrouwelijkheidaanduiding niveau wat voor het
bijbehorende zaaktype en documenttype ingesteld is. Vervolgens is het vertrouwelijkheidaanduiding niveau van
zaken en documenten aan te passen, indien de zaak/document inhoud daar aanleiding toe geeft.
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2.3 Speciale gebruikers
Binnen het ZaakSysteem 5.1 autorisatiemodel zijn naast gemeentemedewerkers een aantal speciale
gebruikerstypen te onderscheiden, welke op enigszins afwijkende manier geautoriseerd worden. Het betreft hier
burgers, contactpersonen van bedrijven en anonieme gebruikers. Specifieke burgers en bedrijven zijn pas als
entiteit aanwezig in het ZaakSysteem, nadat ze toegevoegd zijn op het moment dat er een zaak aangemaakt
wordt waarbij ze als partij betrokken zijn. Anonieme gebruikers worden per definitie al nooit als entiteit in het
ZaakSysteem aangemaakt. Hierdoor zijn gebruikersrechten voor individuele burgers en bedrijven en anonieme
gebruikers niet op voorhand in te regelen, zoals dat bij gemeentemedewerkers wel het geval is.

Nog afgezien van de beheerproblematiek, op het moment dat je voor alle individuele burgers en bedrijven
individueel de rechten zou willen configureren, is het zeer de vraag waarom gebruikersrechten tussen individuele
burgers of bedrijven van elkaar af zouden moeten kunnen wijken. Daarnaast is er voor burgers, bedrijven en
anonieme gebruikers qua rechten geen sprake van een zaaktype afhankelijkheid, zoals dit wel bij
gemeentemedewerkers van belang is. Een burger, bedrijf of anonieme gebruiker moet per zaaktype vergelijkbare
acties kunnen uitvoeren, terwijl een gemeentemedewerker bijvoorbeeld een zaak van het ene zaaktype moet
kunnen behandelen en een zaak van het andere zaaktype alleen mag inzien.

Bovenstaande overwegingen hebben er toe geleid om in het autorisatiemodel voor de speciale gebruikerstypen
globale statische rollen met basisrechten vast te leggen, welke onafhankelijk zijn van het zaaktype. De rollen met
basisrechten zijn dan ook niet via het reguliere beheer van de rechten te benaderen. In Tabel 4 staan de rollen
met basisrechten voor de speciale gebruikerstypen weergegeven.

Rol Basisrecht
Burger, Bedrijf Zaak aanmaken

Zaak inzien
Document toevoegen
Document inzien

Anoniem Zaak aanmaken
Document toevoegen

Tabel 4 – Basisrechten en rollen speciale gebruikers.

Voor de autorisatie van burgers en bedrijven geldt als extra conditie (welke niet van toepassing is voor
gemeentemedewerkers), dat de betreffende gebruiker expliciet als Derde partij, Belanghebbende, Gemachtigde
of Initiator betrokken moet zijn bij een zaak, alvorens deze acties mag uitvoeren m.b.t. de zaak en onderliggende
documenten. Voor anonieme gebruikers geldt dat een zaak bij het aanmaken expliciet als ‘anoniem’ gemarkeerd
wordt. Documenten kunnen alleen anoniem aan een zaak toegevoegd worden, indien de zaak ook als ‘anoniem’
gemarkeerd is.

Burgers en bedrijven hebben een vaste vertrouwelijkheidaanduiding, welke niet per individu aan te passen is.
Deze vertrouwelijkheidaanduiding waarden zijn niet via het reguliere beheer van de rechten voor
gemeentemedewerkers te benaderen. Omdat anonieme gebruikers alleen over de ‘Zaak aanmaken’ en
‘Document toevoegen’ basisrechten beschikken, voegt een vertrouwelijkheidaanduiding weinig toe voor dit type
speciale gebruiker. Om deze reden hebben anonieme gebruikers in het autorisatiemodel geen
vertrouwelijkheidaanduiding. In Tabel 5 staan de maximale vertrouwelijkheidaanduiding niveaus voor de speciale
gebruikerstypen weergegeven.

Gebruikerstype Maximale vertrouwelijkaanduiding
Burger BEPERKT OPENBAAR
Bedrijf BEPERKT OPENBAAR
Anoniem N.v.t.

Tabel 5 – Vertrouwelijkheidaanduiding speciale gebruikers.
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3. Uitgangspunten

3.1 Basisrechten en rollen
1. Gemeentemedewerkers krijgen per zaaktype precies één rol met basisrechten toegewezen via hun functie,

dit bepaalt welke zaak- en document acties de betreffende gemeentemedewerker mag uitvoeren.
2. Het opstellen van functies op basis van zaaktypes met bijbehorende rollen en het toekennen van deze

functies aan medewerkers is, voor een specifieke gemeentelijke omgeving, niet automatisch op voorhand in
te regelen. Hiervoor zal ofwel eerst een inventarisatie traject plaats moeten vinden, waarna de rechten
gescript kunnen worden, ofwel de rechten zullen rechtstreeks via de beheerinterface vastgelegd moeten
worden.

3.2 Vertrouwelijkheidaanduiding
3. De vertrouwelijkheidaanduiding van een zaaktype wordt gebruikt als initiële aanduiding die geldt voor

nieuwe zaken van dat zaaktype. Deze waarde kan voor een individuele zaak, indien gewenst, later aangepast
worden.

4. De vertrouwelijkheidaanduiding van een documenttype wordt gebruikt als initiële aanduiding die geldt voor
nieuwe documenten van dat documenttype. Deze waarde kan voor een individueel document, indien
gewenst, later aangepast worden.

5. Bij het wijzigen van de vertrouwelijkheidaanduiding van een zaak moet het mogelijk zijn om de
vertrouwelijkheidaanduiding van de gerelateerde documenten aan te passen. Dit is noodzakelijk om te
voorkomen dat de zaak afgeschermd is terwijl de bijbehorende documenten nog voor iedereen toegankelijk
zijn. Omdat hierbij niet noodzakelijkerwijs alle documenten van een zaak aangepast moeten worden (denk,
bijvoorbeeld, aan de aanvraag documenten die zichtbaar moeten blijven voor de initiator) moet dit
uitgevoerd worden middels een handmatige actie waarbij een gemeentemedewerker precies kan aangeven
wat er aangepast moet worden.

3.3 Speciale gebruikers
6. Voor ieder type speciale gebruiker is er één globale rol met basisrechten, onafhankelijk van het zaaktype.
7. De rollen met basisrechten en vertrouwelijkheidaanduidingen van speciale gebruikers kunnen niet via het

reguliere medewerkers rechtenbeheer aangepast worden.
8. In principe kan voor ieder zaaktype anoniem een nieuwe zaak aangemaakt worden in het ZaakSysteem, tenzij

dit al eerder vanuit de procescontext voor een specifiek zaaktype afgeschermd is (b.v. doordat inloggen met
DigiD verplicht is in het betreffende webformulier).

9. Bij anonieme gebruikers heeft een vertrouwelijkheidaanduiding geen praktische betekenis.
10. Een zaak kan expliciet als ‘anoniem’ ingediend gemarkeerd worden door de aanroepende partij.
11. Een anonieme gebruiker mag, vanuit de MidOffice gezien, documenten toevoegen aan alle anonieme zaken,

omdat in die context geen onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende anonieme gebruikers.
Vanuit de front office proces context wordt afgedwongen dat de anonieme gebruiker alleen documenten kan
toevoegen aan de anonieme zaak welke deze net aangemaakt heeft.

12. De globale vaste vertrouwelijkheidaanduiding van burgers en bedrijven kan niet voor individuele gebruikers
aangepast worden.

13. Het opvragen van publieke zaken en documenten vanuit de front office gebeurt namens een systeem
gebruiker vanuit een specifieke context. Hierbij worden alleen zaken en documenten teruggegeven met
vertrouwelijkheidaanduiding OPENBAAR.

14. Burgers en bedrijven moeten voor alle zaak- en document operaties, waarvoor autorisatie van toepassing is,
als Derde partij, Belanghebbende, Gemachtigde of Initiator betrokken zijn bij de betreffende zaak. Deze
subset van partij rollen moet configurabel zijn, zodat deze in de toekomst verder uitgebreid kan worden.
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4. Kernregistratie medewerkers
De Exxellence Suite omvat een groeiend aantal componenten waardoor het steeds noodzakelijker wordt om
gebruikers en hun instellingen/rechten centraal te beheren. Deze componenten hebben onderling ook nog eens
een relatie, die momenteel niet expliciet is, waardoor het toevoegen van nieuwe gebruikers omslachtig en
foutgevoelig is. De verwachting is dat er in de toekomst nog meer componenten gekoppeld gaan worden die nog
meer instellingen en/of rechten met zich meebrengen.

Binnen de Exxellence Suite wordt daarom de kernregistratie medewerkers gepositioneerd als centrale bron voor
het registreren/opvragen/distribueren van medewerkers en organisatorische gegevens. De gebruikers/groepen
gebruikers zouden, indien gewenst voorzien van beperkte instellingen en/of rechten, kunnen hier centraal
bijgehouden worden. Wijzigingen in de kernregistratie medewerkers worden in deze opzet doorgegeven aan de
overige componenten (zie Figuur 4).

Figuur 4 – Kernregistratie medewerkers.

De eerder genoemde beperkte instellingen en/of rechten bestaat in deze opzet uit de minimum set aan gegevens
die noodzakelijk is om alle gekoppelde componenten te kunnen bijwerken. Het eerder beschreven
autorisatiemodel blijft binnen deze opzet onderdeel van het Exxellence ZaakSysteem. Vanuit de kernregistratie
medewerkers hoeft alleen een wijziging in functie doorgegeven te worden aan het Exxellence ZaakSysteem om
deze bij te werken.

De technisch oplossing voor dit probleem is in het hierboven figuur schematisch weergegeven. In de geschetste
opzet wordt de kernregistratie voorzien van twee koppelvlakken; LDAP en StUF-BG 03.10. Beide koppelvlakken
zijn noodzakelijk omdat gebleken is dat veel gemeentes de kernregistratie medewerkers willen voeden vanuit een
personeelsbeheer applicatie. In beide gevallen worden wijzigingen opgestuurd naar de kernregistratie
medewerkers (hetzij op het moment van wijziging of periodiek in een batch). Voor elke wijziging moeten
vervolgens de volgende stappen doorlopen worden:

1. Transformeer de wijziging naar een standaard model. LDAP servers geven wijzigingen door in de vorm
van attributen bestaande uit een naam en één of meerdere waardes (vrije tekst). Attributen zijn niet
gestandaardiseerd en kunnen dus per LDAP server anders zijn. Dit maakt het noodzakelijk om een
mechanisme te implementeren waarmee attributen geconverteerd kunnen worden naar een
gestandaardiseerd model. Wijzigingen in StUF-BG 03.10 zijn wel standaard en hoeven niet geconverteerd
te worden.

2. Sla de gestandaardiseerd wijziging op in de database van de “kernregistratie medewerkers”.
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3. Genereer voor elke component die de wijziging wil ontvangen een versie van de wijziging in het formaat
dat de betreffende component wenst te ontvangen. Sla de component specifieke versie van de wijziging
op in de database van de “kernregistratie medewerkers”. Indien noodzakelijk moeten instellingen/rechten
van de betreffende gebruiker voor de betreffende component toegevoegd worden aan de component
specifieke versie van de wijziging. Omdat instellingen/rechten per definitie specifiek zijn voor een
component is besloten deze niet in LDAP of op een andere plaats op te slaan. Via LDAP / de
personeelsapplicatie mogen alleen rollen/functies van een gebruiker doorgegeven worden. In de
“kernregistratie medewerkers” moeten deze vervolgens worden vertaald in component specifieke
instellingen/rechten.

4. Verstuur, op volgorde, de wijzigingen naar de afnemende componenten. Als een component niet te
bereiken is moet periodiek geprobeerd worden de wijzing alsnog af te leveren.

Overigens is het in deze opzet het gebruik van een LDAP server of een personeelsbeheer applicatie niet verplicht.
Wijzigingen kunnen ook rechtstreeks doorgevoerd worden via de beheer interface van de kernregistratie
medewerkers. Deze wijzigingen worden vervolgens doorgezet naar de achterliggende componenten door de
hiervoor beschreven stappen 2, 3 en 4 te doorlopen.

De in dit hoofdstuk beschreven functionaliteit is geen onderdeel van de Exxellence Suite 5.1 en staat momenteel
op de roadmap voor versie 7.0.



© Copyright 2014 Exxellence All rights reserved ZaakSysteem 5.1 - Autorisatiemodel 13

5. Referenties
Dit hoofdstuk beschrijft kort alle referenties naar documenten die gebruikt zijn in dit document.

Documenten
[D1] ir. A.K. Boerma, eMAXX ZaakSysteem – NEN2082, 0.3, Exxellence, Hengelo, 25-03-2013, (document

referentie: “EXX_eMAXX_ZaakSysteem_NEN2082_v03.doc”)
[D2] KING, Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ), 1.0, KING, Den Haag, september 2010,

(document referentie: “RGB Zaken 1 0 (in gebruik) 201000922.pdf”)
[D3] KING, GEMMA Zaaktypecatalogus 2.0 – Informatiemodel, 2.0, KING, Den Haag, 08-03-2013,

(document referentie: “gemma-ztc-2.0-informatiemodel.pdf”)


