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Door het Bureau Forum Standaardisatie is een positief advies voorbereid voor de SAML
standaard. SAML is een standaard om autorisatie1 en authenticatie2 gegevens tussen security domeinen3 uit te wisselen. Met gebruik van SAML kan een (overheids)organisatie
informatie over een gebruiker en zijn rechten doorgeven aan een andere (overheids)organisatie, zonder dat de gebruiker zich bij laatstgenoemde opnieuw moet authenticeren.
Bij de toetsing van de SAML standaard is gebleken dat SAML nog ruimte biedt om implementatiekeuzes te maken. Dit maakt de standaard flexibel, maar introduceert ook het gevaar dat verschillende implementaties niet interoperabel zijn. Om dit risico te beperken
moeten er additionele afspraken gemaakt worden over de inzet van SAML en de te maken
implementatiekeuzes, in de vorm van eenduidig beleid. Dit beleid moet ergens belegd worden.
In overleg met de sponsoren uit het Forum (Arianne de Man en Wim van
Nunspeet) wordt voorgesteld dat het advies inzake de SAML standaard pas aan
het College wordt voorgelegd als er eenduidige afspraken binnen de publieke
sector zijn gemaakt over de implementatie.
Het Forum wordt daarom gevraagd:
 in te stemmen met het mandateren van de sponsoren om namens het Forum toe te
zien dat er eenduidig beleid komt voor de implementatiekeuzes van SAML en dat
dit beleid ergens belegd wordt.
Als dit geregeld is wordt SAML opnieuw aangeboden aan het Forum.

1

Autorisatie is het proces waarbij iemand, een computer of applicatie nagaat of een gebruiker, een andere computer
of applicatie daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn.
2
Authenticatie is het proces waarin een persoon of een proces rechten krijgt op het benaderen van een bestand of
systeem.
3
Security domeinen zijn bijvoorbeeld verschillende organisaties .
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