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Inleiding
De afdeling Advisering van de Raad van State heeft bondig en eloquent
uiteengezet1 wat de gevolgen van digitalisering van de besluitvorming
voor burger zijn:
‘Bij digitalisering van de besluitvorming [..] dreigt de burger in
toenemende mate te worden geconfronteerd met besluiten die
volautomatisch zijn genomen, zonder menselijke tussenkomst. Die
burger kan niet meer nagaan welke beslisregels zijn toegepast en
het is niet meer vast te stellen of de beslisregels ook werkelijk doen
waarvoor ze bedoeld zijn. Ook dreigt de burger slachtoffer te worden
van een robotachtige gelijkheid, waarbij geen oog meer bestaat voor
de eigenheid van zijn situatie. Daarnaast dreigt hij geconfronteerd
te worden met besluiten die berusten op profilering en statistische
verbanden. Er is dan niet aangetoond dat de burger verwijtbaar
heeft gehandeld; er is alleen een vermoeden op basis van algemene
kenmerken. Er ontstaat een statistische werkelijkheid die afwijkt van de
concrete feiten.
Tenslotte dreigt de burger te worden geconfronteerd met besluiten
die genomen zijn op basis van gegevens die van verschillende andere
bestuursorganen zijn verkregen. Het valt dan niet meer na te gaan
of de besluiten op basis van correcte gegevens zijn genomen.
Bovendien zal de burger zelf aannemelijk moeten maken dat er een
fout is gemaakt; in geval van fouten in het systeem moet hij zijn eigen
‘onschuld bewijzen’.’
De Raad beschouwt de positie van de burger niet alleen vanuit het
juridisch perspectief. Ook de toon van de interactie tussen burger en
overheid telt mee: ‘Zinvol contact kan worden gezien als een uitvloeisel
van de menselijke waardigheid, [MvK] als een van de centrale publieke
waarden: hoe voelt een burger zich als hij alleen contact onderhoudt
met de overheid via een computersysteem dat hij niet begrijpt en dat
niet ingaat op zijn probleem?’.
De Raad maakt (pijnlijk) duidelijk dat digitalisering minder en soms zelfs
te weinig aandacht voor de specifieke situatie van burgers betekent.
Daartegenover staat echter de noodzakelijkerwijs pragmatische
benadering van de uitvoeringsorganisatie, die zich samen laat vatten
als: ‘automatiseer wat mogelijk en wenselijk is bij dienstverlening
aan burgers’. Het verschil tussen de visie van de Raad en die van de
gemiddelde uitvoeringsorganisatie komt neer op de vraag wanneer
automatisering wel en niet wenselijk is.
Dit artikel treedt niet in de discussie over een nieuw evenwicht tussen
automatiseren en ‘maatwerk’, maar beschouwt automatisering als
een gegeven en richt zich op de vraag hoe een (deels) automatisch
genomen besluit zodanig is te motiveren dat een burger/
belanghebbende kan controleren hoe het besluit tot stand is gekomen.
Omdat bij geautomatiseerde besluitvorming veelvuldig gebruik gemaakt
wordt van regelbeheer werd de vraag als volgt: ‘Hoe kan regelbeheer
een bijdrage leveren aan een betere motivering van automatisch of
deels automatisch genomen besluiten?’
Voordat deze vraag kan worden beantwoord, moet eerst duidelijk
worden wat ‘betere motivering’ inhoudt en hoe de burger hiermee
geholpen wordt.
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Wanneer is er sprake van betere motivering van
(deels) automatisch genomen besluiten?
Het advies van de afdeling Advisering van de Raad van State
is voorafgegaan door de AERIUS-uitspraken van de afdeling
Bestuursrechtspraak van genoemde Raad. In die uitspraken zijn
aanwijzingen te vinden voor de eisen waaraan een motivering van een
automatisch genomen besluit moet voldoen.
In het algemeen is gesteld dat controleerbaar moet zijn op basis
waarvan tot een bepaald besluit gekomen is2.
Meer specifiek gaat het om : ‘de gemaakte keuzes en de gebruikte
gegevens en aannames volledig, tijdig en uit eigen beweging
openbaar te maken op een passende wijze zodat deze keuzes,
gegevens en aannames voor derden toegankelijk zijn. Deze volledige,
tijdige en adequate beschikbaarstelling moet het mogelijk maken
de gemaakte keuzes en de gebruikte gegevens en aannames
te beoordelen of te laten beoordelen en zo nodig gemotiveerd te
betwisten’3
‘Het motiveringsbeginsel kan zo worden uitgewerkt dat in een besluit
aan de burger toegankelijk moet worden toegelicht of, en zo ja welke,
automatische beslisregels zijn gebruikt, en moet worden toegelicht
of het besluit mede voortbouwt op (geautomatiseerde) besluiten of
gegevens van andere bestuursorganen eerder in de keten’4.
Op het boodschappenlijstje staan tot dusver: toegepaste beslisregels
en gebruikte gegevens.
In het advies van de Raad wordt gewezen op het belang van
gegevenskwaliteit5. Het past binnen het denkraam van de Raad om
criteria te ontwikkelen voor een minimale gegevenskwaliteit, waaronder
een bepaald gegeven niet gebruikt mag worden voor automatische
besluitvorming.
Tot het zover is zal de burger zelf moeten kunnen toezien op de
kwaliteit van de gebruikte gegevens. Bij wijze van tijdelijke maatregel
kan de burger de actualiteit van gegevens als een indicatie voor de
kwaliteit hanteren.
Met het transparant maken van de beslisregels, de gebruikte gegevens
en de kwaliteit daarvan, is de gemiddelde burger nog niet voldoende
geholpen.
Om de puzzel van een besluit opnieuw te kunnen leggen is inzicht
nodig in de structuur en verbanden tussen alle onderdelen van dat
besluit. Bij de structuur van het besluit moet gedacht worden aan
belangrijke tussenuitkomsten, bijvoorbeeld het arbeidsverleden voor
een WW-uitkering of de woonsituatie voor een recht op huurtoeslag. De
beslisregels die samen één van die tussenuitkomsten bepalen, vormen
een samenhangend geheel.
De beslisregel gedraagt zich als een formule. Wanneer men waarden
invult, komt er een resultaat uit. Om te kunnen controleren of een
beslisregel correct werkt, is dus ook inzicht nodig tussen de daarin
gebruikte gegevens en de uitkomst van de beslisregel.
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Figuur 1 Informatie in een besluit

De bronnen van de toegepaste beslisregels maken het mogelijk de
beslisregels te controleren op correctheid. Bronnen voor beslisregels
kunnen alle rechtsbronnen omvatten: Verdragen, Europees recht,
nationale wet- en regelgeving, jurisprudentie en uitvoeringsbeleid.
Bronnen van gegevens kunnen zijn: invoer door de burger zelf,
basisregistraties, een registratie van de uitvoeringsorganisatie of een
gegeven dat geleverd is door een ander (bestuurs)orgaan.
Uit een voorbeeld zal duidelijk worden waarom juist ook de bronnen
van gegevens transparant moeten zijn. In artikel 13 lid 2 onder a van
de Wet op de Huurtoeslag wordt gesproken over ‘een handicap van
de huurder, van diens partner of van een medebewoner’. De al-danniet handicap van een huurder is een gegeven dat bij de vaststelling
van de toepasselijke rekenhuur wordt gebruikt. In de wet staat niet wat
een handicap inhoudt, noch welke bewijsstukken een huurder moet
overleggen om aan te tonen dat er sprake is van een handicap in de zin
van de Wet op de Huurtoeslag.
Stel dat de uitvoeringsorganisatie uit een gemeentelijke registratie van
bezitters van gehandicaptenparkeerkaarten bewezen acht dat iemand
een handicap heeft, dan zal zij moeten aangeven dat zij deze registratie
als een bron voor haar besluit heeft gebruikt. Iemand die vanwege een
betalingsachterstand aan de gemeente niet als gehandicapt in de zin
van de Wet op de Huurtoeslag is aangemerkt, kan met deze cruciale
bronvermelding alsnog zijn recht halen6.
De Raad heeft in de AERIUS uitspraken expliciet als elementen
waarin inzicht gegeven moet worden genoemd: De gemaakte keuzes
en aannames. Onder ‘gemaakte keuzes’ moeten geschaard worden
de verbanden van de beslisregels – bestaande uit de logische
afhankelijkheden tussen de regels. Deze logische afhankelijkheden
worden immers bij het modelleren van beslisregels aangebracht.
We noemen de modelleur van beslisregels de regelanalist, een vrij
gangbare term in het werkveld van regelbeheer.
In onderstaande figuur een voorbeeld van de hierboven bedoelde
logische afhankelijkheden. De regel over het recht op huurtoeslag
is onder andere afhankelijk van de uitkomst van de regel over
meerderjarigheid van de huurder. De meerderjarigheidsregel is
afhankelijk van drie onderliggende beslisregels. Eén van de situaties
linksonder moet opgaan wil een huurder als meerderjarig worden
aangemerkt.
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Figuur 2 Logische afhankelijkheden tussen beslisregels

Hoewel deze decompositie van afhankelijkheden vrij eenvoudig uit
de wet of regeling kan blijken, is het concrete verband tussen de
beslisregels een keuze die een regelanalist heeft gemaakt.
Let bijvoorbeeld op het begrip ‘huishouden-voorwaarden’ (middelste
rij, tweede van links), dat niet in de wet voorkomt. Dat begrip is door
een regelanalist ingezet als een bundeling van alle logica waaraan het
samenlevingsverband van de huurder en zijn huisgenoten moet voldoen
voor recht op huurtoeslag. Dit heeft de regelanalist gedaan zodat er
overzicht ontstaat over de deelbeslissingen die nodig zijn voor een
besluit over een product of dienst.
Deze ordening door de regelanalist wijkt soms behoorlijk af van de
structuur van de juridische bronnen. Een klein voorbeeld is artikel 13 lid
1 sub a onder 1, waar voor recht op huurtoeslag aanvullende eisen aan
de samenstelling van het huishouden staan. De paragraaf waarin artikel
13 staat, draagt de titel ‘eisen aan de woning’.
Uit het voorbeeld blijkt dat de wet een andere ordening kent dan de
ordening die de regelanalist aanbrengt. De regelanalist onderscheidt
beslissingen die hij of zij7 kan overzien en in logische samenhang kan
uitwerken. In welke juridische bron de voorwaarden staan, is voor
de structuur van de logica in de beslissing niet relevant. Voor een
wetgevingsjurist, die één laag in de juridische architectuur uitwerkt, is
de wet of regeling datgene wat hij oplevert. De plaats waar regels de
staan, is voor de jurist juist wél belangrijk8.
De regelanalist werkt een beslissing uit en moet zich dus bezig
houden met de logische afhankelijkheden binnen die beslissing. De
wetgevingsjurist levert een (wijzigings-)wet op, die een onderdeel vormt
van het totaal aan wet- en regelgeving voor het domein. De regelanalist
moet een integraal beeld opbouwen van de logica in de beslissing,
terwijl de wetgevingsjurist maar een gedeeltelijk beeld heeft van alle
logica.
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Figuur 3 Verschil in perspectief tussen de jurist die regelgeving opstelt en de
regelanalist die logica ordent in beslissingen

Dit verschil in perspectief wordt ook onderkend in het proefschrift9 van
Mariette Lokin, waarin zij schrijft: ‘Voor de uitvoering lijkt het minder
van belang hoe een rechtsnorm precies gekwalificeerd wordt […] Voor
een goede vertaling van wetgeving naar digitale uitvoering is vooral van
belang […] welke rechtsfeiten leiden tot welke rechtsgevolgen’
Om een wet met een half dozijn regelingen of besluiten tot
automatische uitvoering te brengen, is de ordening van logica in een
beslissing door de regelanalist pure noodzaak. Men zou kunnen stellen
dat regelbeheer voor dit doel is uitgevonden.
Al met al is de ordening die de regelanalist aanbrengt duidelijk genoeg
een ‘gemaakte keuze’ waarin de uitvoeringsorganisatie inzicht moet
geven, wil zij aan de verscherpte motiveringseisen van de Raad
voldoen.
Samenvattend is een automatisch genomen besluit beter gemotiveerd,
indien:
• duidelijk is dat het besluit als geheel of specifieke onderdelen
daaruit, automatisch zijn genomen;
• alle (tussen)uitkomsten transparant zijn gemaakt;
• de beslisregels10 (ofwel: algoritmen), waarop het besluit is gebaseerd, transparant zijn gemaakt;
• de rechtsbronnen van de beslisregels zijn vermeld;
• de gegevens, waarop het besluit is gebaseerd, transparant zijn
gemaakt;
• de bron van de gegevens is weergegeven;
• een indicatie van de kwaliteit van de gebruikte gegevens beschikbaar is;
• de samenhang tussen de beslisregels duidelijk is;
• het verband tussen elke beslisregel, de daarin gebruikte gegevens
(input) en de bijbehorende uitkomst (output) is gelegd;
• overige ontwerpkeuzes en aannames, die bepalend zijn voor het
gedrag van het beslissysteem in het geval van de burger, worden
meegeleverd11.
Deze lijst laat zien dat de rechtpositie van de burger grotendeels
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bepaald wordt door zijn informatiepositie. Pas wanneer een burger
de beschikking heeft over samenhangende , relevante en complete
informatie, is hij immers in staat om een besluit te controleren.
Bovenstaande lijst van eisen staat lijnrecht tegenover het standpunt van
de Minister van Rechtsbescherming, die in zijn Kamerbrief stelt: ‘Het lijkt
hier veelal om simpele algoritmes te gaan die een één-op-één vertaling
vormen van wetgeving en beleidsregels, die beide gepubliceerd zijn.
Openbaarmaking van de beslisregels van het algoritme zou in dergelijke
gevallen weinig tot niets aan de gewenste transparantie toevoegen, maar
wel extra uitvoeringslasten meebrengen.12’.
Een beslisregel is –mits jurist en regelanalist goed werk hebben geleverd–
inderdaad een ‘simpel algoritme’. Beslisregels zijn in het leeuwendeel van
alle gevallen echter geen ‘één-op-één vertaling’ van de normen in wet- of
regelgeving.
Het bij elkaar puzzelen van een beslissing door een regelanalist is
bovendien een gespecialiseerde taak. Bij de uiteenzetting over het verschil
in perspectief tussen jurist en regelanalist bleek dat al. Van een burger
kan niet verwacht worden dat hij over de vaardigheid van een regelanalist
beschikt.
De mening van de Minister dat openbaarmaking van de beslisregels
niets zou toevoegen aan transparantie is niet alleen strijdig met het
standpunt van de hoogste bestuursrechter en de afdeling Advisering
van de Raad van State, maar bovenal is het simpelweg niet juist wat
de Minister hier stelt: Een verzameling beslisregels van enige omvang
zonder samenhangende presentatie is zeer lastig te doorgronden, zelfs
voor een goed getrainde regelanalist, laat staan voor een burger. Mijn
ervaringen wijzen er juist op dat openbaarmaking zelfs een noodzakelijke
voorwaarde is voor meer transparantie. Dat komt omdat openbaarmaking,
zelfs voor een besloten groep, dwingt tot nadenken over de structuur en
samenhang die voor de doelgroep nodig is om de informatie te overzien
en te begrijpen.
Tenslotte is het onterecht de verhoging van de uitvoeringslasten als
argument aan te voeren, zonder dat bekend is hoe groot deze kosten
zullen zijn. Een zuivere kosten-baten afweging op grond van rationele
argumenten ten faveure van rechtsbescherming voor de burger had
ik hier van de Minister verwacht. Uit de reactie van de Minister moet
worden geconcludeerd dat de zorgen van de Raad van State volstrekt
onvoldoende weerklank vinden bij de regering.
Dat een kernelement van de rechtsbescherming van burgers bij digitale
uitvoering op deze kortzichtige wijze terzijde wordt geschoven, vervult mij
als rechtsinformaticus met verontwaardiging.

Hoe is de burger geholpen met een beter gemotiveerd
digitaal besluit?
Nu duidelijker is geworden wat bedoeld is met een betere motivering
van geautomatiseerde besluiten, kan de focus worden verlegd naar de
ontvanger va het besluit (hieronder aangeduid ook wel aangeduid als
‘gebruiker’). Hoe kan de ontvanger/gebruiker gebruik maken van de
hierboven genoemde informatie om een besluit te controleren?
Voordat we dit pad verder aflopen, staan we even stil bij het besluit
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zelf en de onderdelen waaruit het is opgebouwd. In onderstaand
voorbeeld gaat het om een besluit dat beslissingen (onderdelen) over
recht, hoogte en duur bevat. Een besluit waarin de beslissing over
recht negatief is, bevat geen beslissingen over hoogte en duur. Het
besluit wordt dus geassembleerd uit onderdelen, die in het vervolg
‘beslissingen’ zullen heten13.
Hieronder een besluit met de onderdelen ‘recht’, ‘hoogte’ en ‘duur’14.
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over recht

beslissing
over hoogte

beslissing
over duur

Figuur 4 Onderdelen van een besluit: Beslissingen

Een typische ICT-tactiek is een probleem net zo klein maken dat het
behapbaar wordt. Bij de koffieautomaat gaat dat zo: ‘Hoe eet je een
olifant?’ ‘Door hem eerst in hele kleine stukjes te snijden’. Onze olifant
is het besluit en de stukjes zijn de beslissingen. Door deze tactiek toe
te passen kunnen we ons richten op het kleinere probleem van een
gebruiker die één beslissing wil onderzoeken en begrijpen.
Dat levert meteen al een eerste inzicht op: Niet alle onderdelen van het
besluit zijn even belangrijk voor de ontvanger. Iemand die WW heeft
aangevraagd en een besluit ontvangt waarin een kortere WW-termijn is
opgenomen dan zij had verwacht, is niet geïnteresseerd in het recht of
de hoogte van de uitkering. De beslissingen uit het besluit verschillen
dus in relevantie voor de ontvanger van het besluit. Omdat van te voren
niet bekend is welke beslissing voor de ontvanger relevant zal zijn,
moet de ontvanger zelf een keuze kunnen maken voor de te bestuderen
beslissing.
Een interactief besluit biedt de gebruiker de mogelijkheid alle
beslissingen uit het besluit onder de loep te nemen. De keuze van de
ontvanger/gebruiker voor focus op één beslissing, betekent dat op
dit moment alleen die beslisregels, gegevens en (tussen) uitkomsten
relevant zijn, die zijn gebruikt voor die beslissing. Dit verkleint de
informatieruimte waarin de gebruiker zijn weg moet vinden (een stuk
van de olifant). Indien nodig kan de gebruiker altijd terug naar het
niveau van het besluit en er daar voor kiezen een andere beslissing te
onderzoeken.
De hoofdvraag van dit artikel naar verbetering van de motivering van
het besluit is op deze manier verfijnd naar de ondersteuning van de
ontvanger/gebruiker bij het controleren van één beslissing uit het
besluit. In onderstaande fictieve klantreis wordt uitgewerkt hoe een
dergelijke controle eruit zou kunnen zien.
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Een fictieve klantreis door een beslissing15
Saskia (30) is per 1 december 2019 werkloos. Ze heeft een WWuitkering aangevraagd en ontvangt een positief besluit. Alleen de duur
van de WW begrijpt ze niet. Ze had één maand WW-uitkering per
gewerkt jaar verwacht. Ze gaat naar de UWV website, logt in met DigiD
en ziet daar het besluit over haar WW-uitkering:

Figuur 5 Het Besluit van Saskia met de beslissingen over recht, duur en hoogte

Saskia wil begrijpen hoe de beslissing over WW-uitkeringsduur tot
stand is gekomen. Ze klikt op [Controleer beslissing] achter de regel
over duur. Daar ziet ze een nieuw overzicht met onder andere haar
arbeidsverleden. Ze klikt daar eerst op. Een venster opent zich:

Figuur 6 Overzicht gebruikte gegevens met bronnen en actualiteit

Saskia heeft de gegevens nagekeken en ziet zo snel niets bijzonders.
De einddatum van haar laatste contract staat er correct in, dus de
gegevens zijn volgens haar voldoende actueel.
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Nu gaat ze onderzoeken hoe het komt dat de duur van haar WWuitkering lager is dan de maand per gewerkt kalenderjaar die ze had
verwacht.
Ze navigeert naar het overzicht van de berekening van de
uitkeringsduur.

Figuur 7 Beslissing over duur van de WW-uitkering

Saskia wil graag weten hoe de regels in elkaar steken, dus klikt ze op
de link onder het kopje Toegepaste beslisregels. Een venster opent
zich.

Figuur 8 Een beslisregel

Saskia is in voor diep spitwerk, dus ze klikt op de link naar de Bron van
de beslisregel
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Figuur 9 Bron van de beslisregel op wetten.nl

In een nieuw venster wordt de wetstekst van de Werkloosheidswet
getoond met een uitsnede voor de relevante passage. Saskia houdt
niet van wetten lezen, maar dit stukje is goed te doen. Het strookt
volgens haar ook met de beslisregel die ze net zag.
Ze sluit beide vensters en gaat nu de berekening van het
arbeidsverleden controleren door op de link te klikken.

Figuur 10 Tussenuitkomsten onder de berekening van het arbeidsverleden
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Uit dit overzicht blijkt dat 2011 en 2012 niet meetellen. Toch heeft ze toen
gewerkt, als topsporter nog wel. Waarom is dat dan niet bekend bij het UWV?
Ze klikt op [Toon berekening] bij 2011.

Figuur 11 Gegevens over berekening arbeidsverleden voor kalenderjaar 2011

Het is duidelijk dat Saskia’s werk als topsporter niet bekend is bij UWV. Ze
beantwoordt de vragen. Haar werk als topsporter kan wel meetellen als
arbeidsverleden, blijkt hieruit.
Het systeem adviseert haar contact op te nemen met het UWV om dit recht te
zetten. Ze krijgt een referentienummer dat ze kan gebruiken16.
Saskia sluit de sessie. Ze heeft kunnen vaststellen dat haar besluit over WWduur op basis van incomplete gegevens is genomen en weet wat ze moet doen
om dat recht te zetten.

13

Het digitale besluit onderbouwd
De klantreis van Saskia was een treffende illustratie van een burger die
middels selfservice een besluit kan controleren.
Saskia heeft de volgende pagina’s bezocht:

besluit

beslissing over
uitkeringsduur

gegevens voor
berekening
arbeidsverleden

tussenuitkomsten
arbeidsverleden

contact over
herzieningsaanvraag

basisregels
arbeidsverleden

berekening
arbeidsverleden
2011

bronnen beslisregels
arbeidsverleden

Figuur 12 Pagina’s uit de klantreis

Saskia had op een vergelijkbare manier ook de beslissingen over het
recht op WW en de hoogte van de WW kunnen onderzoeken. Met een
applicatie zoals die van Saskia kan een burger:
1. zien dat het besluit automatisch is genomen;
2. zien welke beslissingen het besluit bevat
3. de beslissingen uit het besluit controleren
4. zien welke gegevens voor een beslissing zijn gebruikt en controleren of de gegevens correct zijn;
5. controleren of, gezien de indicatie van de gegevenskwaliteit, het
bestuursorgaan een bewering als een feit mocht hanteren;
6. controleren of een beslisregel een correcte weergave van het toepasselijk recht is;
7. alle onderdelen van het besluit controleren door per beslissing de
beslisregels, gegevens en (tussen)uitkomsten in onderling verband
te onderzoeken.
Een applicatie17 met bovenstaande functies zou dus een grote stap
zijn naar betere rechtsbescherming, zoals door de Raad van State
aangeduid. Uit de klantreis blijkt dat de informatie aanwezig is om deze
functies te ondersteunen. Het bruikbaar maken van bovenstaande
functies voor een breed publiek is een behoorlijke uitdaging, die
collega’s bij uitvoeringsorganisaties echter elke dag weer aangaan.
Uit het bovenstaande blijkt overigens zeer duidelijk dat papier in
een envelop of een pdf bestand in de berichtenbox niet voldoende
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interactie mogelijkheden bieden om bovenstaande functies te
ondersteunen. De conclusie moet dus zijn, dat de manier waarop
besluiten nu worden geraadpleegd, op de schop moet. Waar de burger
zich aanvankelijk alleen als passieve ontvanger kon opstellen, kan hij of
zij zich nu als actieve gebruiker van een besluit opstellen. Het verbaast
dat deze consequentie van digitalisering nu pas zichtbaar wordt.
Nu duidelijk is geworden op welke manier een digitaal besluit beter
gemotiveerd kan worden en welke toegevoegde waarde dit voor de
ontvanger/gebruiker kan hebben, is het tijd om de vraag uit het begin
te beantwoorden: ‘Hoe kan regelbeheer een bijdrage leveren aan een
betere motivering van automatisch of deels automatisch genomen
besluiten?’
Hierboven werd uiteengezet welke informatie een ontvanger van een
besluit nodig heeft om het besluit te onderzoeken. Het verband tussen
beslisregels, uitkomsten en gegevens werd van cruciaal belang geacht.
In de klantreis van Saskia bleek hoe cruciaal.
Saskia gebruikte namelijk de logische verbanden tussen de beslisregels
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om door de beslissing over uitkeringsduur te navigeren.
Figuur 13 Verband tussen beslisregels in de klantreis (rode regels zijn buiten
toepassing gebleven)

Deze navigatiemogelijkheden, voorzien van een goede presentatie
van de gebruikte gegevens en berekeningen, maken het mogelijk de
onderbouwing van een besluit te doorgronden.
Bij regelbeheer worden stelselmatig de logische verbanden vastgelegd,
die zo nuttig bleken voor de klantreis. Ook de relatie tussen beslisregel
en bronnen is een vast onderdeel van regelbeheer.
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Door een abstract-technische bril bekeken zien de voor de klantreis
benodigde onderdelen er als volgt uit:

besluit
beslissing

beslissing

beslissing

beslissing

uitkomst

extra informatie

beslisregel

rechts
bron

gegevenskwaliteit
gegeven

bron
gegeven

Figuur 14 Onderdelen van klantreis volgens abstract-technisch perspectief
1.

afhankelijkheidsrelaties (blauwe pijl)

2.

traceerbaarheidsrelaties (blauwe pijl met stippellijn)

3.

relaties naar overige relevante informatie (blauwe streep)

De afhankelijkheidsrelaties zijn de verbanden tussen de beslisregels
onderling en de verbanden tussen de beslisregels, de uitkomsten en
de gebruikte gegevens (de output respectievelijk input voor individuele
beslisregels).
Traceerbaarheidsrelaties maken het besluit herleidbaar naar de
juridische bronnen en de gegevensbronnen18. Relaties naar overige
relevante informatie zijn nodig om bijvoorbeeld de toelichtingen over
regels te geven in een voor leken toegankelijke formulering.
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Figuur 15 Tracerbaarheid van een beslissing in een besluit naar rechtsbronnen
(blauwe pijl) en gegevensbronnen (rode pijl)

Al deze onderdelen en al deze relaties zijn beschikbaar bij regelbeheer.
Bovendien is de techniek beschikbaar om een applicatie te realiseren
die deze onderdelen en relatie bruikbaar en navigeerbaar presenteert.
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Conclusies
Bovenstaande nadere concretisering van de verscherpte
motiveringseisen van de Raad van State voor automatisch genomen
besluiten maakt een aantal zaken duidelijk.
Als eerste het belang van de informatiepositie van de burger voor zijn
rechtspositie. De informatiepositie omvat niet alleen de toegang tot
toegepaste beslisregels, gebruikte gegevens en (tussen)uitkomsten.
Cruciaal voor de informatiepositie bleken vooral de verbanden tussen
beslisregels onderling, tussen beslisregels en gegevens en uitkomsten,
omdat daarmee precies duidelijk wordt welke gegevens in een
beslisregel zijn gebruikt en tot welke uitkomst dit heeft geleid.
Een tweede aspect is dat louter toegang tot informatie niet voldoende
is voor een zinvoller contact met de overheid. Het controleren van
een besluit is een complexe taak, die een goede ondersteuning moet
krijgen wil een leek deze met succes kunnen uitvoeren.
Uit de noodzaak voor deze ondersteuning volgt dat het ‘besluitals-document’ moet transformeren naar een ‘besluit-metinteractiemogelijkheden’. Zonder interactiemogelijkheden kan de
ontvanger van het besluit immers niet controleren hoe het besluit tot
stand is gekomen.
In een klantreis door een besluit is geïllustreerd hoe een gebruiker
één beslissing uit een besluit kan onderzoeken. De eerder genoemde
verbanden tussen beslisregels bieden goede navigatiemogelijkheden
aan de burger.
De onderdelen en relaties die voor de burger nodig zijn om een besluit
te controleren, zijn voor de regelanalist die de beslisregels heeft
gemaakt evengoed onmisbaar.
In het voortbrengingsproces van de beslisregels wordt logica tot
beslissingen gegroepeerd, wordt de relatie tussen besluit en beslissing
gelegd en is inzicht in de afhankelijkheidsrelaties tussen beslisregels
noodzakelijk. De structuur en samenhang van beslisregels die bij
regelbeheer ontstaat, zijn beide onmisbaar bij een betere motivering
van automatisch genomen besluiten.
Zowel technisch als informatiekundig zijn dus alle noodzakelijke
ingrediënten aanwezig om de door de Raad van State bepleite
verscherpte motiveringseisen te beantwoorden met een oplossing die
de burger in digitale uitvoering meer rechtsbescherming biedt dan nu
het geval is. Er is echter wel gerede twijfel over de bereidheid van de
regering om daadwerkelijk verbetering te zoeken.
Tot slot is er voor de uitvoeringsorganisaties zelf veel te winnen bij
het op deze manier motiveren van besluiten: er liggen kansen om
herzieningen, bezwaar en beroep effectiever te maken en de motivering
van (deels) handmatig genomen besluiten kan zich optrekken aan deze
hogere lat.
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Zie: Advies Raad van State betreffende digitalisering, Staatscourant
2018, 50999
Zie rechtsoverweging (r.o.) 14.3 uit Raad van State, 17 mei 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:1259
Ibidem, rechtsoverweging (r.o.) 14.4
Advies Raad van State betreffende digitalisering, Staatscourant
2018, 50999, par. 3.4.
Ibidem, par 4.1 onder Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Marlies van Eck geeft in haar proefschrift vele andere voorbeelden.
Het ‘of zij’ is in het werkveld van regelbeheer op zijn plaats. De
verhouding man-vrouw is grofweg 50-50.
Het gebruik van kaderwetten en delegatie van regelstellende
bevoegdheden heeft ook een grote invloed op het werk van de
wetgevingsjurist.
Zie pagina 122 van ‘Wendbaar wetgeven – De wetgever als
systeembeheerder’.
De uitleg uit noot 16 van het advies van de Raad is zeer bruikbaar:
‘Een beslisregel vormt de formele vertaling van een rechtsregel
voor concrete toepassing. Zo komt kiesrecht toe aan iedereen
van achttien jaar en ouder. Dit recht kan worden vertaald in een
beslisregel volgens het als-dan-schema: als 18 jaar of ouder
dan kiesrecht. De meeste beslisregels zijn aanzienlijk complexer.
Beslisregels kunnen worden gebruikt als tussenstap om regels
in menselijke taal te vertalen naar computersoftware.’Voor
vakgenoten in regelbeheersing: een ‘beslisregel’ omvat zowel een
afleidingsregel als een rekenregel.
Het gedrag van regelgebaseerde systemen wordt vrijwel geheel
bepaald door de beslisregels, dus in dat geval is het probleem te
overzien.
Het gedrag van op traditionele leest geschoeide ict-systemen wordt
in sterkere mate beïnvloed door logica anders dan beslisregels
omdat de verwevenheid met logica in andere systemen groter is.
Het is soms zelfs ondoenlijk om de beslisregels te isoleren van de
rest van het systeem. Het uitwerpen van een groter ‘net’ is dan
nodig om het gedrag van het beslissysteem te kunnen duiden.
Kamerstukken 2018, 26643-570.
In pseudo-code luiden de assemblage-regels: [als recht = ‘Ja’ dan
neem de beslissing over hoogte op in het besluit] en [als hoogte > 0
dan neem de beslissing over duur op in het besluit].
In het voorbeeld zijn de onderdelen van het besluit benoemd als
“recht”, “hoogte” en “duur”. Dat is een juridische partitionering,
die voor een burger weliswaar niet onmiddellijk herkenbaar zal zijn,
maar in een gedegen user interface ontwerp wel inzichtelijk en
bruikbaar gemaakt kan worden.
Alle informatie en de presentatie daarvan is gefingeerd.
Onderstaande is slechts een voorbeeld en staat volledig los van
het huidige aanvraagproces voor WW, zoals dat door het UWV is
vormgegeven.
Het referentienummer is een slap aftreksel van een heel scala
aan mogelijkheden om herziening van een besluit aan te vragen
door IN het besluit gegevens aan te passen en bewijsstukken te
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uploaden. Voor de burger is dat een begrijpelijke actie en voor
de uitvoeringsorganisatie scheelt het veel werk bij herzieningen
en in potentie ook in de bezwaar- en beroepsprocessen. Ook de
druk op de afdeling klantcontact zou ermee omlaag gebracht
kunnen worden.
Ik ben er vanuit gegaan dat deze applicatie door het
bestuursorgaan aangeboden moet worden van wie het
besluit afkomstig is. De verplichting daartoe volgt uit het
motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.
Zie voor meer informatie over traceerbaarheidsrelaties:
Traceerbaarheid voor regelbeheersing bij uitvoeringsorganisaties,
M. van Kempen, Knowbility, november 2017 op:
http://www.knowbility.nl/wp-content/uploads/
BoekjeTraceerbaarheidDefPubv2.pdf
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In de AERIUS uitspraken en het advies over digitalisering
van de Raad van State worden verscherpte eisen aan de
motivering van automatisch genomen besluiten gesteld om de
rechtspositie van burgers te beschermen.
De eisen aan betere motivering van automatisch
genomen besluiten, betekenen in de eerste plaats dat de
informatiepositie van de burger verbeterd moet worden.
Burgers moeten niet alleen toegang tot toegepaste
beslisregels, gebruikte gegevens en (tussen)uitkomsten krijgen,
maar ook en vooral beslisregels, gegevens en uitkomsten in
onderling verband kunnen raadplegen.
Omdat de passieve ontvanger van het besluit als een actieve
gebruiker een besluit moet kunnen controleren, zal het besluitals-document omgevormd moeten worden tot een besluit-metinteractiemogelijkheden
Een dergelijk besluit-met-interactiemogelijkheden vereist op
zijn beurt handvatten waarmee de grote hoeveelheid informatie
in de grondslag van het besluit voor de gebruiker navigeerbaar
en bruikbaar gemaakt kan worden.
In dit artikel wordt middels een klantreis concreet gemaakt
hoe een burger een besluit kan controleren. Beschreven wordt
hoe de informatie, verbanden en structuren die bij regelbeheer
ontstaan, van waarde zijn voor de gebruiker van een besluit.
Uit het artikel blijkt dat er technisch en informatiekundig
voldoende mogelijkheden zijn om de door de Raad van State
bepleite verscherpte motiveringseisen te beantwoorden
met een oplossing die de burger in digitale uitvoering meer
rechtsbescherming biedt dan nu het geval is.

