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1. Inleiding
Uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid, zoals de Belastingdienst, de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), hebben te maken met veel en complexe wettelijke regels op grond waarvan ze voor populaties van honderdduizenden of zelfs miljoenen mensen besluiten nemen, geld uitkeren en innen, en allerhande andere berichten op grond van wetgeving communiceren. Ter illustratie: de
Belastingdienst verstuurt per jaar zo’n 150 miljoen brieven1 en de SVB keert ieder
kwartaal kinderbijslag uit aan een populatie van zo’n 19 miljoen kinderbijslaggerechtigden.2 De druk op efficiëntie bij de uitvoering van hun wettelijke taken leidt
ertoe dat daarvoor steeds meer ICT wordt ingezet. Uitvoeringsorganisaties streven bij het nemen van besluiten naar een zo hoog mogelijk percentage straight
through processing. Dat betekent dat zo veel mogelijk besluiten volledig geautomatiseerd genomen kunnen worden, zonder enige menselijke tussenkomst.
Daarnaast proberen uitvoeringsorganisaties – teneinde om te kunnen gaan met
snel veranderende wetgeving en politieke wensen – de wendbaarheid van hun uitvoeringsprocessen en ICT-systemen te vergroten. Dat doen ze door nieuwe
methoden voor systeemontwikkeling in te zetten, zoals business rule management
of regelbeheersing. Daarbij wordt de kennis die nodig is voor het nemen van
besluiten – de algoritmen – niet meer diep ‘weggeprogrammeerd’ in de systemen,
maar daarbuiten gemodelleerd en beheerd in kennismodellen. Bedrijfsregels vormen een essentieel onderdeel van die kennis. Ze volgen de logica die in de wetgeving zit, maar geven die op een andere, meer geformaliseerde wijze weer, zodat
zij een goede basis vormen voor de softwarecode waarmee een computer uiteindelijk redeneert. Daarnaast zijn bedrijfsregels idealiter herleidbaar naar de juridische bron waarop ze zijn gebaseerd, zodat bij wijziging van de wetgeving eenvoudig gedetecteerd kan worden op welke bedrijfsregels die invloed heeft en waar dus
aanpassingen nodig zijn.
Het werken met bedrijfsregels die traceerbaar zijn naar de juridische bron is niet
alleen van belang voor de efficiency en wendbaarheid van de uitvoeringsorganisatie, maar ook voor de transparantie van de uitvoering. De Algemene verordening
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Investeringsagenda Belastingdienst, Kamerstukken II 2014/15, 31066, 236, blg-515269, p. 10.
Zie http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37789KSZ&D1=17&D2=221-265&VW=T. Dat dit aantal groter is dan het aantal inwoners van Nederland komt omdat ook kinderen buiten Nederland recht kunnen hebben op kinderbijslag.
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gegevensbescherming (AVG) 3 stelt eisen aan de kenbaarheid van de logica die ten
grondslag ligt aan geautomatiseerde besluitvorming. Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in recente uitspraken verplichtingen tot
transparantie van geautomatiseerde besluiten geformuleerd. De Afdeling advisering van de Raad van State sluit hierbij aan in haar spontane advies over digitalisering en rechtsstatelijke verhoudingen, en in het verlengde van het rapport van
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uit 2016 over big
data heeft het kabinet beleid voor transparantie van algoritmen uitgewerkt. Met
traceerbare bedrijfsregels kunnen de juistheid en rechtmatigheid van de redenering die aan de beslissing ten grondslag ligt, worden verantwoord en kan de vereiste transparantie worden gecreëerd.
In deze bijdrage focussen we op het belang van gebruik van bedrijfsregels voor de
transparantie van de op basis van wetgeving genomen geautomatiseerde besluiten. We starten met een weergave van die eisen in de wetgeving, de genoemde
uitspraken en het advies van de Raad van State, en de kabinetsbrief over transparantie van algoritmen. Vervolgens gaan we in op wat bedrijfsregels zijn, hoe deze
uit wetgeving afgeleid kunnen worden en zodanig vastgelegd kunnen worden, dat
ze herleidbaar zijn naar de wettelijke regels waaruit ze zijn afgeleid. Dat is niet
alleen een kwestie van techniek, maar ook een kwestie van goede samenwerking
tussen de verschillende betrokkenen in het wetgevings- en uitvoeringsproces.
Met het oog daarop gaan we in het tweede deel van de bijdrage in op werkmethoden uit de softwareontwikkeling, samengevat onder de noemer agile software
development (kortweg agile), die deze samenwerking ondersteunen.
2. Eisen aan transparantie over de logica onder geautomatiseerde besluiten
Artikel 22 van de AVG bevat het recht van betrokkenen om niet onderworpen te
worden aan geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering). Het artikel
biedt de ruimte om bij nationale wetgeving uitzonderingen te maken op dit recht.
Voor Nederland is dat gebeurd in artikel 40 van de Uitvoeringswet AVG.4 Daarin
is geregeld dat ‘gewone’ geautomatiseerde besluitvorming (dus waarbij geen
sprake is van profilering) is toegestaan indien dat noodzakelijk is om te voldoen
aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust of
noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. De verwerkingsverantwoordelijke moet daarbij zorgen voor passende maatregelen ter
bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de
betrokkene. Profilering is alleen toegestaan indien daarvoor een specifieke
wettelijke regeling is getroffen. De artikelen 12 tot en met 14 van de AVG leggen
de verwerkingsverantwoordelijke de plicht op om betrokkenen te informeren
over persoonsgegevens die over hen verwerkt worden en de wijze waarop dat
3
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Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
(algemene verordening gegevensbescherming), http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
Stb. 2018, 144 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-144.html).
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gebeurt; daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar persoonsgegevens die bij de
betrokkene verzameld zijn (art. 13) en die bij derden verzameld zijn (art. 14). De
beide artikelen bevatten een verplichting tot het verstrekken van informatie over
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering,
en ‘nuttige informatie over de onderliggende logica’.5
Waar de AVG de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk nog een keuze laat in de
mate waarin hij inzicht biedt in de logica onder geautomatiseerde besluiten, heeft
de rechter die keuzevrijheid voor de Nederlandse situatie inmiddels sowieso ingeperkt. Dit gebeurde in twee uitspraken, over vergunningverlening voor exploitatie
van veehouderijbedrijven en over vaststelling van een tracébesluit voor de aanleg
van een weg. Beide activiteiten zouden tot verhoging van de depositie (neerslag)
van stikstof in de directe omgeving leiden.6 De berekening van de stikstofdepositie geschiedde, met behulp van de applicatie AERIUS. De uitspraken duiden we
verder aan als AERIUS-1 en AERIUS-2.In AERIUS-1 overwoog de Raad van State:
‘14.3. Het PAS [Programma Aanpak Stikstof; ML & MvK] beoogt door de
combinatie van bron- en herstelmaatregelen en de uitgifte van depositie- en
ontwikkelingsruimte zowel economische ontwikkelingen als een aanpak van
de bestaande stikstofproblematiek mogelijk te maken. Voordeel van het PAS
is dat de gevolgen van de maatregelen en de totale depositie van de economische ontwikkelingen integraal en in samenhang zijn beoordeeld. Daarnaast
maakt het verplichte gebruik van AERIUS, zoals beschreven in 6.12-6.17,
deels geautomatiseerde en efficiënte besluitvorming mogelijk. Het PAS, de
bijbehorende passende beoordeling en AERIUS brengen echter ook het risico
met zich dat de deels geautomatiseerde besluitvorming op grond hiervan niet
inzichtelijk en controleerbaar is vanwege een gebrek aan inzicht in de
gemaakte keuzes en de gebruikte gegevens en aannames. Indien
belanghebbenden rechtsmiddelen willen aanwenden tegen op het PAS gebaseerde besluiten kan daardoor een ongelijkwaardige procespositie van
partijen ontstaan. Zij kunnen in geval van besluitvorming op basis van een
programma dat vanuit hun perspectief is te beschouwen als een zogenoemde
“black box” immers niet controleren op basis waarvan tot een bepaald besluit
wordt gekomen en of de zekerheid bestaat dat het project of andere handeling de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet zal aantasten.
14.4. Ter voorkoming van deze ongelijkwaardige procespositie rust in dit
5
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Zie art. 13, tweede lid, onder f, en art. 14, tweede lid, onder g. Uit de tekst van deze bepalingen
zou kunnen worden afgeleid dat het verstrekken van informatie over de onderliggende logica
alleen verplicht is bij profilering. Gesproken wordt namelijk over ‘ten minste in die gevallen’,
onder verwijzing naar de in art. 22, eerste t/m vierde lid, bedoelde profilering. Die formulering
impliceert dat bij ‘gewone’ geautomatiseerde besluitvorming een keuze bestaat om dit inzicht al
dan niet te bieden. De Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the
purposes of Regulation 2016/679 van Article 29 Data Protection Working Party lijken echter uit
te gaan van een verplichting om in alle gevallen inzicht te geven in de logica onder geautomatiseerde besluitvorming. Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/
guidelines_on_profiling_wp251rev01_enpdf.pdf, p. 24-25.
ECLI:NL:RVS:2017:1259 en ECLI:NL:RVS:2018:2454.

RegelMaat 2019 (34) 1
doi: 10.5553/RM/0920055X2019034001004

37

M.H.A.F. Lokin & J.M. van Kempen

geval op genoemde ministers en de staatssecretaris de verplichting 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, zodat reële rechtsbescherming
tegen besluiten die op deze keuzes, gegevens en aannames zijn gebaseerd
mogelijk is, waarbij de rechter aan de hand hiervan in staat is de rechtmatigheid van deze besluiten te toetsen.’
De rechter concludeerde op grond hiervan dat in de aan de orde zijnde gevallen
deze verplichting niet vervuld was, en dat de onderbouwing van de verwachte
daling van de stikstofdepositie, die mede ten grondslag lag aan de verlening van
de vergunningen, daarmee onvoldoende inzichtelijk was.
In AERIUS-2 borduurde de Raad van State voort op de AERIUS-1-uitspraak:
‘23.1. Over de vraag welke gegevens de minister ter beschikking moet stellen
overweegt de Afdeling als volgt. In haar uitspraak van 17 mei 2017
(ECLI:NL:RVS:2017:1259, onder 14.3 en 14.4) is de Afdeling ingegaan op de
procespositie van belanghebbenden die rechtsmiddelen aanwenden tegen een
besluit waarbij gebruik is gemaakt van geautomatiseerde gegevensverwerking. Ook in die uitspraak ging het over het gebruik van het programma
AERIUS, maar dan in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Als gevolg van geautomatiseerde besluitvorming kan een ongelijkwaardige
procespositie van partijen ontstaan:
(…) [citaat r.o. 14.4 uit AERIUS-1; ML & MvK]
23.3. Een belanghebbende die zoals in dit geval opkomt tegen een tracébesluit ter onderbouwing waarvan met toepassing van het programma AERIUS
Calculator een onderzoek naar de effecten van stikstof is gedaan, moet inzage
kunnen hebben in de gemaakte keuzen bij de invoer in het programma
AERIUS Calculator. De minister moet in zijn (ontwerp) besluit derhalve niet
alleen inzichtelijk maken wat de uitkomsten zijn van het onderzoek, maar
ook op welke keuzen, dat wil zeggen welke maatwerk [dit zijn door de gebruiker zelf ingevoerde gegevens (r.o. 23.2); ML & MvK] invoergegevens, zijn
besluit is gebaseerd.’
De minister had in deze zaak de gegevens wel geleverd (1500 pagina’s), maar naar
de mening van appellanten in een te laat stadium, namelijk pas zes dagen voor de
zitting. De rechter steunt echter de opvatting van de minister dat het niet mogelijk was om de gegevens eerder beschikbaar te stellen, omdat hij uit de formulering van het verzoek om informatie van appellanten niet kon opmaken dat zij de
invoergegevens uit AERIUS wilden ontvangen. Op het moment dat dit wel
duidelijk werd, was nog maar beperkte tijd over tot het moment van de zitting.
Gelet hierop werd de beroepsgrond verworpen, maar de Raad van State heeft
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hiermee wel zijn lijn ten aanzien van inzicht in de wijze waarop geautomatiseerde
besluitvorming tot stand komt, bevestigd.
Overigens is deze lijn niet geheel nieuw. Al vanaf 1997 doet de rechter uitspraken
(met name in het socialezekerheidsrecht) waarin bestuursorganen verplicht
worden om belanghebbenden inzicht te geven in de werking van een computersysteem dat voor besluiten gebruikt wordt.7 In de AERIUS-zaken lijkt de Raad
echter nog verder te gaan. In de aangehaalde rechtsoverweging 14.4 wordt
gesproken over ‘derden’. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de transparantieplicht niet alleen geldt bij een concreet besluit jegens een bepaalde belanghebbende, maar ook bij geautomatiseerde besluitvorming bij uitvoering van een
wettelijke taak in het algemeen, jegens derden over wie (nog) geen besluit is genomen.
Samengenomen vormen ‘nuttige informatie over de onderliggende logica’ uit de
AVG en de beide AERIUS-uitspraken een steeds uitdrukkelijker verplichting om
zowel de logica achter geautomatiseerde besluiten als de daarbij gebruikte gegevens inzichtelijk te maken. Het spontane advies Mijn?DigitaleOverheid.nl, dat de
Afdeling advisering van de Raad van State eind augustus 2018 uitbracht over de
effecten van digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen, versterkt de
noodzaak om hiervan ook echt werk te maken.8
De Raad constateert dat de burger in toenemende mate wordt geconfronteerd
met besluiten die volautomatisch zijn genomen, waarbij hij niet meer kan nagaan
welke regels zijn toegepast en kan vaststellen of die regels ook doen waarvoor ze
bedoeld waren.9 Ook profilering en statistische verbanden veranderen de aard
van de besluitvorming. In dat licht adviseert de Raad om het motiverings- en
zorgvuldigheidsbeginsel verscherpt te interpreteren in de context van digitale
besluitvorming: in een besluit moet onder meer worden toegelicht welke beslisregels (algoritmen) zijn gebruikt.
De minister van Justitie en Veiligheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer
van 9 oktober 2018 uitgangspunten voor transparantie van algoritmen geformuleerd.10
Als het geautomatiseerde uitvoerings- c.q. beslisproces op meer traditionele leest
is geschoeid (zonder de tussenstap van bedrijfsregels die de kennis uit de wetgeving representeren), zullen ten behoeve van het vereiste inzicht de software en
bijbehorende documentatie openbaar gemaakt moeten worden. Eenvoudig is dat
zeker niet, omdat opdrachtgevers van ICT-projecten de softwarecode van hun
applicaties meestal niet zelf onderhouden, maar dat laten doen door leveranciers.
Bovendien valt het eigendom van de softwarecode in veel gevallen niet of slechts
deels toe aan de opdrachtgevers. Daarnaast is de vraag wat de informatiewaarde
van softwarecode is voor de gemiddelde burger.
7
8
9
10

Zie de annotatie van B.M.A. van Eck in Computerrecht 2017/256, p. 395-396.
Kamerstukken II 2018/19, 26643, 557.
De vraag is overigens of de burger hier in traditionele, analoge beslisprocessen wel toe in staat
was of is, al doet dat niet af aan het belang van transparantie van besluitvorming.
Kamerstukken II 2018/19, 26643, 570.
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Het geven van inzicht is beter mogelijk als het uitvoeringsproces is ingericht met
bedrijfsregels in natuurlijke taal. Deze bedrijfsregels vormen zowel de logische
kern van de geautomatiseerde besluitvorming als het belangrijkste vehikel om de
uitvoering te herleiden naar de juridische en feitelijke bronnen. Bovendien zijn
bedrijfsregels begrijpelijk voor de betrokkenen, ook als zij geen specifieke kennis
hebben van ICT of programmeertalen. In de paragraaf 3 en 4 lichten we dit nader
toe.
3. Wat zijn bedrijfsregels?
Aan de wieg van het concept van bedrijfsregels (business rules) staat de Amerikaanse computerwetenschapper Ronald Ross.11 Hij ontwikkelde een benadering
om het beleid van een organisatie en (interne) gedragsregels die daarbij horen
voor alle betrokkenen op een zodanige manier vast te leggen dat naleving van die
regels in het proces afgedwongen kan worden, en dat schending van de regels
direct gedetecteerd en zo nodig rechtgezet kan worden.
Bij uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid wordt het beleid van de organisatie – dat wil zeggen de taken die uitgevoerd moeten worden, de processen die
daarbij gevolgd worden, de middelen die daarbij worden ingezet, en de wijze
waarop daarover verantwoording wordt afgelegd – voor een groot deel bepaald
door wetgeving. Dat betreft zowel sectorspecifieke wetgeving (dus bijvoorbeeld
op het terrein van belastingen of sociale zekerheid) als algemene wetgeving (zoals
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Archiefwet of de AVG).12 Deze bepalen
de inhoud en kaders van de beslissing die zij moeten nemen.
Overigens is niet alleen wetgeving relevant voor bedrijfsregels, maar zijn ook uitvoeringsbeleid en het bedrijfsbeleid onderdeel van het beleid van de organisatie.
Uitvoeringsbeleid geeft invulling aan de discretionaire ruimte die wetgeving aan
de uitvoeringsorganisatie (het bestuursorgaan) geeft bij de vervulling van haar
taken en bij het nemen van individuele beslissingen. Het is in het algemeen vastgelegd in beleidsregels waarin uitleg aan de wetgeving wordt gegeven, of waarin is
uitgewerkt hoe een bestuursorgaan bepaalde bevoegdheden toepast. Voorbeelden
zijn beleidsregels van de staatssecretaris van Financiën over toepassing van
schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een eigen woning,13 of beleidsregels
over uitleg en toepassing van de door de SVB uitgevoerde wetgeving.14
Bedrijfsbeleid omvat de keuzes die de organisatie maakt over de wijze waarop de
bedrijfsvoering wordt ingericht, welke kanalen worden ingezet voor dienstverlening aan burgers en bedrijven en dergelijke. Dit is vaak neergelegd in interne
werkinstructies. Als voorbeeld kan een werkinstructie over het interne proces
11
12
13
14
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Zie onder meer R.G. Ross, Business Rule Concepts: Getting to the Point of Knowledge, Business Rule
Solutions, LLC 2013.
Zie hierover M.H.A.F. Lokin, Wendbaar wetgeven. De wetgever als systeembeheerder, Den Haag:
Boom juridisch 2018, par. 1.2.
Zie http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035743&z=2014-11-15&g=2014-11-15.
Zie https://puc.overheid.nl/svb/doc/PUC_726738_20/.
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voor de afhandeling van verzoeken om inzage in persoonsgegevens of voor de
afhandeling van klachten worden genoemd. Soms wordt het bedrijfsbeleid wel
beïnvloed door rijksbrede afspraken of kabinetsbeleid, bijvoorbeeld op het gebied
van de digitale overheid en gebruik van generieke voorzieningen (MijnOverheid,
Berichtenbox) voor dienstverlening.
Deze bronnen staan in een hiërarchische verhouding tot elkaar: de wetgeving
geeft bindende kaders, het uitvoeringsbeleid en bedrijfsbeleid moeten in overeenstemming zijn met de wettelijke kaders.
In bedrijfsregels wordt de logische structuur15 van de te nemen beslissingen16
beschreven. Daarvoor wordt in het algemeen een gecontroleerde natuurlijke taal
gebruikt. Gecontroleerd betekent dat een strikt afgebakende set afspraken geldt
voor het uitdrukken van de regels. Natuurlijk betekent dat de regels in woorden
en zinnen worden uitgedrukt, en dus niet (zoals bij softwarecode) in tekens of
symbolen. Dat maakt dat de bedrijfsregels voor betrokkenen uit verschillende disciplines te begrijpen zijn. Dat is van belang omdat daardoor de overeenstemming
met (in het geval van overheidsorganisaties) de wettelijke regels waarop ze gebaseerd zijn gemakkelijker te verifiëren en te valideren is. Ook kan daarmee
duidelijk worden gemaakt welke regels voortvloeien uit uitvoerings- of bedrijfsbeleid. Een voorbeeld van zo’n gecontroleerde natuurlijke taal, ofwel regeltaal, is
RuleSpeak.17
Bedrijfsregels zijn declaratief opgesteld. Dat betekent dat alleen het ‘wat’ wordt
uitgedrukt, en niet het ‘hoe’. Daardoor zijn de regels implementatieonafhankelijk
(zie figuur 2, bovenste deel). Dat betekent dat niet relevant is of de regels handmatig of in een geautomatiseerd proces worden toegepast. En als ze in een geautomatiseerd proces (dus met behulp van ICT) worden toegepast, welke hardware
of software daarbij wordt ingezet.18 De implementatieonafhankelijkheid van
bedrijfsregels is een groot goed: door technische details te vermijden wordt het
begrip van de bedrijfsregels door een groot publiek mogelijk en kan de kennis die
in regels is vastgelegd, worden hergebruikt. Een belangrijk voordeel van bedrijfsregels is ook dat door de eisen die de regeltaal stelt, stelselmatig dezelfde begrippen worden gehanteerd met expliciete definities. Ook dat bevordert hergebruik,
wat weer bijdraagt aan het aanpassingsvermogen – ofwel de wendbaarheid – van
organisatie en ICT-systemen.

Voorbeeld
Voor het recht op huurtoeslag moet aan voorwaarden zijn voldaan die zijn
opgenomen in de artikelen 2 (voorwaarden huishouden), 5 (voorwaarden
rekenhuur), 7 (draagkracht), 8 (meerderjarigheid huurder), 9 (één huur15
16
17
18

Logisch betekent hier niet (zoals in het normale spraakgebruik) ‘voor de hand liggend’, maar
‘conform de logica’.
Het gaat niet alleen om besluiten met rechtsgevolg, maar ook om andere handelingen.
Zie www.rulespeak.com.
Zie ook Lokin 2018, p. 37. Een alternatieve term is techniekonafhankelijk.
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der) en 11 (voorwaarden woning) van de Wet op de huurtoeslag en artikel
10 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (meerderjarigheid). Omgezet naar een bedrijfsregel volgens de notatiewijze van RuleSpeak luidt deze als volgt:
HT-BR01: Recht op huurtoeslag
Een huurder van een woning heeft op de peildatum alleen recht op huurtoeslag indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
– de huurder is meerderjarig,
– het huishouden van de huurder voldoet aan de huishouden-voorwaarden,
– de woning voldoet aan de woning-voorwaarden,
– de draagkracht van de huurder voldoet aan de draagkracht-voorwaarden,
– de rekenhuur die de huurder voor de woning betaalt voldoet aan de
rekenhuur-voorwaarden,
– er is geen andere natuurlijke persoon die voor de woning huurtoeslag
ontvangt.
Het karakter van de gecontroleerde natuurlijke taal is zichtbaar in deze
regel doordat een geformaliseerde structuur is toegepast (indien aan alle
volgende voorwaarden is voldaan, gevolgd door een lijst van gemarkeerde
voorwaarden; dat het om cumulatieve voorwaarden gaat, is buiten twijfel
door gebruik van het woord ‘alle’), de conclusie duidelijk is gespecificeerd
(huurder van een woning heeft alleen recht op huurtoeslag …), en doordat
het moment waarover beslist wordt duidelijk is aangegeven (peildatum).
Elk zelfstandig naamwoord komt uit een tevoren vastgestelde lijst, zodat
interpretatieverschillen worden geminimaliseerd.
Elk van de voorwaarden wordt op soortgelijke wijze in regels uitgewerkt,
waardoor een logische boomstructuur ontstaat. Voor het toetsen van de
vraag of in een bepaald geval aan de regel (of uitwerking daarvan) voldaan
wordt, zijn gegevens nodig, bijvoorbeeld de leeftijd van de huurder voor
het bepalen of hij meerderjarig is, en het huurbedrag om te bepalen of aan
de rekenhuur-voorwaarden wordt voldaan. Ter illustratie de regel die de
meerderjarigheid van de huurder uitwerkt:19
HT-BR01: Meerderjarigheid huurder
Een huurder is op de peildatum alleen meerderjarig indien aan ten minste
één van de volgende voorwaarden is voldaan:
– de huurder heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt,
– de huurder heeft een kind,
– beide ouders van de huurder zijn overleden.
19

Bronnen voor deze regel zijn art. 1:233 BW en art. 10 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Deze regel is dus gebaseerd op algemene wetgeving; wanneer in deze regel de
term ‘huurder’ wordt vervangen door ‘natuurlijk persoon’, is hij herbruikbaar in andere domeinen.
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In deze regel staan alleen nog gegevens, ‘blote feiten’ die op basis van
informatie uit (basis)registraties of antwoorden op vragen aan de burger
beantwoord moeten worden. Om informatie uit (basis)registraties te kunnen gebruiken moet deze ook in de context van de desbetreffende wetgeving toepasbaar zijn. Dat betekent dat de betekenis van die gegevens zo
min mogelijk bepaald moet zijn door de context van de registratie waar ze
in zitten.
Wanneer de burger zelf het antwoord moet geven, moet de vraagstelling
zodanig zijn dat iemand met taalniveau B1 de vraag kan begrijpen.
Het verband tussen bedrijfsregels die samen één beslissing vormen (in
casu of een huurder recht heeft op huurtoeslag), is hiërarchisch en kan als
een beslisboom worden gevisualiseerd.
Figuur 1

Beslisboom recht op huurtoeslag met regel voor
meerderjarigheid

4. Hoe komen bedrijfsregels tot stand?
Het opstellen van bedrijfsregels (of het maken van andersoortige kennismodellen,
zoals ontologieën of taxonomieën20) is onderdeel van het proces voor het realiseren van de (ICT-)voorzieningen die voor de uitvoering van wettelijke taken nodig
zijn. In de uitvoering wordt dat aangeduid als het voortbrengingsproces. Dit vereist
dat de toepasselijke wettelijke regels worden geïnventariseerd en geïnterpreteerd,
en dat op basis daarvan de beslissingen worden gemodelleerd. Het omzetten van
de wetgeving naar bedrijfsregels en andere systeemspecificaties die daarvoor
nodig zijn, is een flinke uitdaging voor veel uitvoeringsorganisaties. Idealiter
20

Zie over taxonomieën bijv. Van Wijk e.a., De keten uitgedaagd. Besturen en verantwoorden in een
wereld vol ICT, Delft: IOS Press/Delft University Press, 2014. Zie over ontologieën https://www.
w3.org/2001/sw/SW-FAQ#whont. We gaan hier in deze bijdrage niet uitgebreid op in.
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gebeurt dit op basis van analyse van de wetgeving zelf, maar in de praktijk is dat
nog lang niet altijd het geval. Vaak worden bedrijfsregels afgeleid uit bestaande
specificaties (implementatieafhankelijke regels of softwarecode) voor ICT-systemen, of worden memo’s, notities of mailwisselingen met een materiële beschrijving van de wettelijke maatregel als basis gebruikt.21 Dat levert het risico op van
onjuiste of verschillende interpretaties. Ook als op basis van wetsanalyse wordt
gewerkt, is het niet eenvoudig om tot de juiste interpretatie te komen, omdat
wetgeving vaak meerduidig is en veel impliciete relaties bevat. Bedrijfsregels
worden meestal opgesteld door speciale regelauteurs bij de uitvoeringsorganisatie. Soms hebben zij een juridische achtergrond, maar vaak ook een technische of
informatiekundige achtergrond. Er is geen stelselmatig contact tussen regelauteurs en wetgevers om interpretaties te verifiëren.
Het ideale voortbrengingsproces voor bedrijfsregels bestaat uit vijf stappen:
1 het analyseren (en annoteren) van de normen22 in wetgeving, uitvoeringsbeleid en bedrijfsbeleid;
2 het vertalen van die normen in bedrijfsregels;
3 het verifiëren en valideren van de bedrijfsregels;
4 het opleveren van de bedrijfsregels;
5 het evalueren van de bedrijfsregels.
In figuur 2 wordt dit proces verbeeld.
Implementatieonafhankelijke bedrijfsregels zijn, als ze eenmaal zijn opgeleverd,
de basis voor de uitvoering van taken, maar zijn nog niet geschikt voor feitelijke
toepassing. Daarvoor moet nóg een vertaalslag plaatsvinden, waarbij details over
de in te zetten systemen en/of mensen, te volgen processen, en gebeurtenissen
worden ingevuld. Dat leidt tot implementatieafhankelijke specificaties voor het
desbetreffende uitvoeringsproces.
Bedrijfsregels die bestemd zijn voor geautomatiseerde toepassing worden bijvoorbeeld aangevuld met kenmerken over te gebruiken fysieke gegevens en zodanig
gestructureerd dat ze voor geautomatiseerde toepassing geschikt, ofwel executeerbaar zijn. In die vorm worden de regels aangeduid met de term executieregels.
Bedrijfsregels die bestemd zijn voor handmatige beslisprocessen worden vertaald
naar werkinstructies voor medewerkers (zie figuur 2, rechtsonder).
Het lineaire voortbrengingsproces van norm naar executieregel vormt maar één
deel van de regelbeheersing. Het andere deel omvat het vergaren en verwerken
van feedback op de inhoud en structuur van de producten in het voortbrengings21

22
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Omdat de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens een doorslaggevende rol speelt bij het
nemen van beslissingen, wordt voor het opstellen van gegevensdefinities een zelfde proces doorlopen. Hier wordt in deze bijdrage niet specifiek op ingegaan. Zie voor een beschrijving van
enkele praktijkcasus Lokin (t.a.p., hoofdstuk 2). Zie ook J. Hulstijn, ‘Compliance by design’,
RegelMaat 2012/2, p. 88-100.
Onder normen worden hier dus niet alleen wettelijke normen verstaan, maar ook normen die uit
het ‘eigen’ beleid van de organisatie voortvloeien.
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Figuur 2

Voortbrengingsproces voor automatisch en handmatig beslissen

proces (in figuur 2 aangegeven met oranje pijlen). In figuur 2 loopt ook een pijl
van bedrijfsregels terug naar wet- en regelgeving. Daarmee wordt een feedback
loop van uitvoeringsorganisaties naar beleids- en wetgevingsafdelingen op de
ministeries aangeduid. Ervaringen bij het maken en toepassen van de bedrijfsregels vormen dan input voor verbeteringen in de wetgeving.23
In de praktijk is het voortbrengingsproces vaak een keten van opzichzelfstaande
stappen, waarbij de kwaliteit van het resultaat in de desbetreffende stap voorrang
krijgt op de kwaliteit van het ketenresultaat (de beslissing). Ook met de feedback
aan de wetgever is het daarom veelal slecht gesteld. De verschillende ambtelijke of
bestuurlijke tussenlagen faciliteren deze uitwisseling onvoldoende of blokkeren
haar zelfs.

23

De stappen in het proces van maken van bedrijfsregels komen overeen met de stappen in de
PDCA-cirkel. Die afkorting staat voor Plan, Do, Check, Act. De cirkel werd ontwikkeld door de
Amerikaanse statisticus William Edwards Deming. Hij wordt daarom vaak aangeduid als de
Deming-cirkel. De cirkel wordt veel toegepast in agile ontwikkelingsmethoden, zoals Scrum en
Lean. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteitscirkel_van_Deming.
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5. Efficiënte en wendbare uitvoering met bedrijfsregels
De uitvoeringsorganisatie streeft ernaar om zo veel mogelijk wettelijke normen te
kunnen omzetten in executieregels, omdat dan zo veel mogelijk beslissingen
geheel automatisch kunnen worden genomen. Automatische afhandeling wordt
aangeduid als straight through processing (STP). Een zo hoog mogelijk STP-percentage is een belangrijk doel geworden voor uitvoeringsorganisaties, om zo efficiënt
en effectief mogelijk te kunnen werken.
De mate waarin omzetting van normen naar executieregels mogelijk is, wordt
mede bepaald door de aard van de wetgeving. Bij veel beoordelingsruimte of bij
open normen in wetgeving zullen meer gevallen handmatig moeten worden
beoordeeld. Gesloten normen, gebonden bevoegdheden en objectief toetsbare criteria in wetgeving maken het aandeel van automatisch executeerbare regels het
grootst. Ook de beschikbaarheid van (herbruikbare) gegevens draagt bij aan de
mate waarin automatisch geëxecuteerd kan worden.
Om wendbaarheid te vergroten werken uitvoeringsorganisaties ook aan manieren
om het voortbrengingsproces van bedrijfsregels zelf te optimaliseren. Wendbaarheid wordt in dat licht gedefinieerd als de doorlooptijd tussen het moment
waarop een opdracht tot wijziging van een proces of systeem is verstrekt en het
moment dat de uitvoering in gewijzigde vorm een aanvang kan nemen.24 Een verkorting van de doorlooptijd kan worden bereikt door vertaalstappen in het voortbrengingsproces (zie figuur 2) te automatiseren. Met speciale applicaties kunnen
de omzetting van bedrijfsregels naar executieregels en het testen van de werking
van die regels bijvoorbeeld geautomatiseerd plaatsvinden. Dat testen is van groot
belang, omdat de bedrijfsregels de te nemen beslissingen bepalen. Zonder juiste
regel geen juiste beslissing.
In een optimaal voortbrengingsproces kan een productiestraat worden opgezet
waarin de output van de ene applicatie de input voor de volgende vormt. Met zo’n
productiestraat zijn proeven uitgevoerd bij de Belastingdienst. In figuur 3 is hiervan een illustratie opgenomen.
Om het voortbrengingsproces tot de juiste regels te laten leiden, is intensieve
bewaking van de vertaalstappen nodig. Elke bedrijfsregel doorloopt vele validaties, reviews, tests en audits gedurende de transformatie tot executieregel.
Bij deze controles is inzicht nodig in de wettelijke grondslagen waarop een regel is
gebaseerd. Bij de Belastingdienst worden de wettelijke grondslagen voor de
bedrijfsregels opgenomen in een speciaal veld in RuleXpress. Dat is een applicatie
voor het opstellen en vastleggen van bedrijfsregels in de regeltaal RuleSpeak.25
Dit veld wordt handmatig gevuld; er wordt nog niet gewerkt met directe en per24

25
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M. van Kempen, Traceerbaarheid voor regelbeheersing bij uitvoeringsorganisaties (gepubliceerd in
eigen beheer), 2017, par. 2.4 (via www.knowbility.nl/wp-content/uploads/BoekjeTraceerbaar
heidDefPubv2.pdf).
De Belastingdienst gebruikt overigens RegelSpraak, een variant op RuleSpeak. Zie Lokin (2018,
p. 53) over de aanleiding om deze variant te ontwikkelen en de verschillen met RuleSpeak.
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Figuur 3

Productiestraat regelbeheersing bij de Belastingdienst

manente links naar de desbetreffende regelingsonderdelen in wetten.nl. DUO
werkt ook met RuleXpress; daar worden de traces wel door middel van permanente links naar wetten.nl vastgelegd in die applicatie.
Een permanente link kan worden gemaakt door het toepassen van de zogenoemde linktool in wetten.nl. Naast ieder regelingsonderdeel in wetten.nl staat
een icoon van een schakeltje. Bij klikken op de icoon wordt een ‘permanente link’
naar het desbetreffende regelingsonderdeel getoond, in verschillende formaten
(citeertitel in tekst, URL en Juriconnect). De link kan worden gekopieerd en
geplakt in ieder bestand of iedere toepassing waarin men deze wil gebruiken.26 In
figuur 4 is de linktool getoond bij artikel 2 van de Wet op de huurtoeslag.
Figuur 4

Het icoon met het schakeltje in de grijze balk als aanduiding voor de
linktool

Het steeds kunnen traceren van een regel naar zijn wettelijke grondslag is – zoals
gezegd – van belang voor de kwaliteitsbewaking in het voortbrengingsproces van
bedrijfsregels zelf. Traceerbaarheid vergroot ook de wendbaarheid; doordat de
wettelijke grondslag van bedrijfsregels en executieregels expliciet is vastgelegd,
neemt de analyse van de impact van een wetswijziging minder tijd in beslag. Het
26

Ook voor in het Staatsblad en de Staatscourant gepubliceerde regelingen kan een permanente
link worden gemaakt door op die optie te klikken in de rechter zijbalk van het scherm waarin het
desbetreffende publicatieblad wordt getoond. Deze link kan vervolgens uit de adresregel in de
internetbrowser worden gekopieerd.
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is namelijk eenvoudig te herleiden welke bedrijfsregels geraakt worden door de te
wijzigen wettelijke regels.
Als het voortbrengingsproces volledig is ingericht en functioneert, verzekert het
dat bedrijfsregels een herleidbare, authentieke27 interpretatie van de wettelijke
normen bevatten. Dat zorgt er ook voor dat een beslissing op basis van de
bedrijfsregels altijd dezelfde uitkomst oplevert, ongeacht of deze uiteindelijk in
een handmatig of een geautomatiseerd proces zijn geïmplementeerd. De
gebruikte specificaties (de bedrijfsregels) zijn immers identiek. Voor de juistheid
en voorspelbaarheid van overheidsoptreden is dat van groot belang.
De toepassing van bedrijfsregels en regelbeheersing levert voor uitvoeringsorganisaties belangrijke kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen op. Voor de door de
AVG en de Raad van State geformuleerde transparantie-eisen en het optimaliseren van de beleidscyclus kan regelbeheersing eveneens een belangrijke rol spelen.
Daar gaan we in de volgende paragrafen op in.
6. Naar controleerbaarheid van geautomatiseerde besluitvorming
Zoals eerder aangegeven maken de eisen uit de AVG, de beide AERIUS-uitspraken
en het spontane advies van de Raad van State het steeds belangrijker om zowel de
logica achter geautomatiseerde besluiten als de daarbij gebruikte gegevens
inzichtelijk te maken. Een moderne uitvoeringsorganisatie ontwikkelt haar softwarecode (c.q. executieregels) op basis van bedrijfsregels. Daarmee zijn de
bedrijfsregels de kern van de logica onder geautomatiseerd genomen besluiten.
Openbaarmaking van bedrijfsregels geeft al inzicht in de door de Raad bedoelde
keuzes en aannames. Maar voor controleerbaarheid van geautomatiseerde
besluitvorming is meer nodig, namelijk traceerbaarheid naar juridische bronnen
en het kunnen testen van de softwarecode ofwel executieregels. Met het leggen
van expliciete relaties naar de juridische bronnen van bedrijfsregels is traceerbaar
of de bedrijfsregels het recht juist, volledig en tijdig vertolken in de uitvoering. De
traceerbaarheid van gebruikte gegevens naar juridische bronnen maakt controleerbaar of feiten correct en tijdig zijn geclassificeerd. In figuur 5 wordt dit geïllustreerd aan de hand van een beslisboom voor het toekennen van huurtoeslag.
Sluitstuk van controleerbaarheid is het daadwerkelijk testen. Dit is nu nog vaak
voorbehouden aan IT-specialisten. Door de bedrijfsregels in toegankelijke toepassingen te gieten wordt het voor veel meer mensen mogelijk om de uitkomsten van
verschillende scenario’s te toetsen. Bijvoorbeeld voor een analist, die een simulatie kan uitvoeren van de toepassing van een wettelijke regeling voordat deze tot
daadwerkelijke uitvoering komt, of voor een burger, die kan nagaan of hij zonder
de krantenwijk van zijn kinderen wél recht op huurtoeslag heeft.
27

Authentiek wordt hier niet in de (juridisch) gebruikelijke betekenis gebruikt van ‘door het
bevoegde gezag vastgesteld’. Het duidt hier aan dat het proces te volgen is en dat de bronnen
traceerbaar zijn. In onze staatsrechtelijke verhoudingen is het ook moeilijk voorstelbaar dat er
een bevoegd gezag zou zijn dat de betekenis van de wetgeving vaststelt, anders dan de rechter.
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Figuur 5

Beslisboom recht op huurtoeslag met traceerbaarheidslinks en
gebruikte gegevens

In figuur 6 is een voorbeeld van een proefberekening voor huurtoeslag te zien,
waarmee een burger kan nagaan of hij recht heeft op deze toeslag en de te verwachten hoogte kan vaststellen. Wanneer hiernaast een beslisboom wordt
getoond, waaruit de deelconclusies [Recht = Ja] en [Hoogte = € 137 per maand] te
herleiden zijn naar zowel de ingevoerde gegevens als de wettelijke grondslag,
wordt tegemoetgekomen aan de nieuwe traceerbaarheidseisen. De relatie tussen
de wettelijke regels, de gestelde vragen en het antwoord daarop is dan direct te
volgen.
Zowel belanghebbenden als derden kunnen op deze manier gedetailleerd inzicht
krijgen in de hoofd- en deelconclusies van een geautomatiseerd besluit. Er kunnen zelfs uitkomsten in verschillende situaties mee worden gesimuleerd. De combinatie van volledige herleidbaarheid naar de juridische bronnen en de mogelijkheid van simulaties geeft de betrokkenen beter inzicht in de totstandkoming van
geautomatiseerde besluiten.
Een noodzakelijke voorwaarde voor deze stap is de inzet van traceerbare bedrijfsregels en dat vraagt op zijn beurt technische, semantische en organisatorische
maatregelen in de keten van wet naar loket.
Technische maatregelen zijn bijvoorbeeld het gebruik van een gespecialiseerde
wetseditor, een soort ‘Word voor wetgeving’. Daarin kan worden gewerkt op basis
van de doorlopende tekst van de te wijzigen regeling die wordt opgehaald uit
wetten.nl. De wijzigingen worden dan in de doorlopende tekst aangebracht, waardoor op ieder moment in het proces een geconsolideerde versie van de wet of
regeling beschikbaar is. Dat verschaft direct inzicht in de doorwerking van aangebrachte wijzigingen in de desbetreffende regeling. Zo’n wetseditor kan ook
worden voorzien van functionaliteit om de betekenis van bepaalde formuleringen
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Figuur 6

Proefberekening huurtoeslag 2018 op www.belastingdienst.nl als
voorbeeld van een simulatie

in wetgeving te verduidelijken, door het aanbrengen van labels die bepaalde juridische concepten (rechtsbetrekkingen, rechtsfeiten, voorwaarden, tijdsbepalingen,
vormvoorschriften en dergelijke) markeren.
Daarnaast kan meer gebruik worden gemaakt van linked data om de op de uit te
voeren taak c.q. de te nemen besluiten toepasselijke wettelijke bepalingen en
informatie daarover (parlementaire geschiedenis, jurisprudentie, literatuur) toegankelijk te maken. De infrastructuur voor het toepassen van linked data die in
het verlengde van wetten.nl is gerealiseerd, biedt daarvoor een goede basis. Het
met behulp van de genoemde wetseditor leggen van links direct bij de redactie
van wetgeving kan nog verder bijdragen aan het inzicht. Het is natuurlijk van
belang dat eenmaal gelegde links ook in de toekomst blijven werken, ondanks wij-
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zigingen van artikel- of lidnummers. De infrastructuur voor Linked Data Overheid en de gebruikte standaarden voorzien hier al in.28
Semantische maatregelen vergemakkelijken een gedeeld begrip van een domein.
Voorbeelden zijn taxonomieën (gegevenswoordenboeken voor gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld op het gebied van belastingwetgeving en jaarrekeningrecht29)
en talen waarin bedrijfsregels worden vastgelegd, zoals de al genoemde talen
RuleSpeak en Regelspraak. Hiertoe behoort ook FLINT, een door de Universiteit
van Amsterdam in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) ontwikkelde taal voor het geformaliseerd vastleggen van de interpretatie
van wetgeving.30 Gezien de diversiteit in achtergrond van de personen die betrokken zijn bij de omzetting van wetgeving naar specificaties voor systemen, is het
creëren van dit soort semantische interfaces van groot belang; ze kunnen helpen
om de kloof tussen taal en techniek te overbruggen.
Organisatorische maatregelen richten zich op de samenwerking tussen alle
betrokken disciplines, afdelingen en organisaties in de hele keten van wet naar
loket. De afgelopen decennia zijn wel pogingen gedaan om organisatorische maatregelen van de grond te krijgen, maar toch blijven deze vaak hangen in structuur
en procedure. De verbinding tussen wetgeving en ICT krijgt dan slechts vorm via
een checklist of een toets, zonder dat daadwerkelijk op een andere wijze wordt
samengewerkt tussen de verschillende partijen in de keten van beleid, wetgeving
en uitvoering. Naar onze mening is een andere samenwerking onontbeerlijk om
tot een wendbare en transparante wetsuitvoering te komen, en is inspiratie te
vinden in de wereld van systeem- en softwareontwikkeling om dit te realiseren. In
de volgende paragraaf gaan we hierop wat dieper in.
7. Agile werken voor wendbare en transparante wetsuitvoering
Het wetgevingsproces zoals we dat van oudsher kennen, is vrij strak gereguleerd
en gecompartimenteerd en dat geldt eigenlijk ook voor de andere schakels in de
keten van beleid, wetgeving en uitvoering. Alle actoren – ambtelijk en politiek –
hebben duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. Er
wordt volgtijdelijk gewerkt; een nieuwe stap wordt in de regel pas ingezet als de
voorgaande is afgerond. Het beleid moet dus voldoende zijn uitgekristalliseerd
voordat met het opstellen van de wettelijke regeling wordt begonnen, en de uitvoering wordt in het algemeen pas betrokken voor een uitvoeringstoets als de
tekst van de wettelijke regeling voldoende stabiel is. Hoewel AMvB’s en ministeriële regelingen meestal de voor de uitvoering meest relevante bepalingen bevat-

28
29
30

Zie over de wetseditor en de toepassing van linked data uitgebreid Lokin (2018, met name hoofdstuk 5) en http://linkeddata.overheid.nl/front/portal/.
Lokin 2018, par. 2.4.4.
R. van Doesburg, ‘FLINT. A Formal Method for the Interpretation of Sources of Norms’, in:
Research in Progress: Report on the ICAIL 2017 Doctoral Consortium. Artificial Intelligence and Law,
2018 (via https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10506-018-9220-6).
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ten, worden ze lang niet altijd parallel aan het opstellen van een wetsvoorstel uitgewerkt.
De volgtijdelijkheid maakt dat eenmaal gemaakte keuzes die voor de uitvoering
complex of niet goed werkbaar zijn, niet gemakkelijk meer herzien kunnen
worden, en dat ook niet snel ingespeeld kan worden op veranderende omstandigheden.
De compartimentering brengt mee dat verschillende disciplines die een rol spelen
in het proces – beleidsmakers, juristen, informatiekundigen en informatici – weinig of geen contact met elkaar hebben. Dit terwijl die contacten juist zo belangrijk
zijn voor het leggen en het kunnen onderhouden van juiste relaties tussen de wetgeving en specificaties voor de IT-uitvoering.
Een multidisciplinaire en iteratieve benadering, waarin alle partijen op een meer
cyclische wijze samenwerken, zou de geschetste nadelen kunnen ondervangen.
Dergelijke werkwijzen zijn in de jaren negentig ook voor de systeemontwikkeling
uitgewerkt, om problemen die daarbij uit volgtijdelijkheid en compartimentering
voortvloeiden te ondervangen. De verzamelnaam voor deze nieuwe benaderingen
is agile, het Engelse woord voor behendig, lenig en wendbaar. Ze kunnen ook
inspiratie bieden voor het wetgevingsproces, of zelfs de hele keten van wet naar
loket. In het navolgende beschrijven we twee van die werkwijzen, namelijk Scrum
en DevOps,31 en gaan we in op de mogelijkheden om op basis hiervan tot wendbaar wetgeven te komen, ten dienste van flexibiliteit en transparantie bij de uitvoering van wetgeving.
Scrum
Een bekende en veel toegepaste agile werkmethode is Scrum, in de jaren negentig
ontwikkeld op basis van onderzoek in de automotive en de kopieermachine- en
printerindustrie. Om productiviteit te vergroten werd een aanpak voor productontwikkeling gevolgd waarin niet in opvolgende fasen en door verschillende
teams of medewerkers werd gewerkt, maar waarin het hele proces werd uitgevoerd door één multidisciplinair team, in overlappende fasen ofwel iteraties. Het
team legt – als in een rugbywedstrijd – het hele traject af als een eenheid, de bal
heen en terug spelend om het doel te bereiken. Vandaar de naam Scrum.32 Scrum
kent een aantal vaste fasen, rollen, events en artifacts (instrumenten).33 De
methode wordt ook toegepast buiten de softwareontwikkeling.
De essentie van Scrum is dat in een klein, zelforganiserend team (vijf tot negen
leden) in korte sprints (van een dag tot maximaal vier weken) een (deel)product
31
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De beschrijvingen zijn ontleend aan Lokin 2018, par. 5.4.2. Als gevolg van het feit dat het hier
om methoden gaat die ontwikkeld zijn in de Engelstalige wereld, bevat het navolgende veel
Engelse termen. Als een dergelijke werkmethode zou worden doorontwikkeld voor het Nederlandse wetgevingsproces, zou voor Nederlandse terminologie kunnen worden gekozen. Anderzijds biedt het dicht bij de bron blijven ook voordelen uit oogpunt van eenduidigheid.
K. Schwaber, ‘SCRUM Development Process’, in: J. Sutherland (red.) Business Object Design and
Implementation, OOPSLA ’95 Workshop Proceedings, Londen: Springer Verlag 1997, p. 117-134.
Schwaber 1997, p. 13-14; J. Sutherland & K. Schwaber, Scrum Guide, 2017, p. 4, 6, 9 en 14 (via
www.scrumguides.org/index.html).
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wordt opgeleverd. De leden van het team komen uit alle disciplines die voor het
realiseren van het product benodigd zijn. Wat het (deel)product zal zijn, wordt
door het team vastgesteld in een bijeenkomst aan het begin van de sprint, de
zogenoemde sprintplanning, waarin een sprint backlog wordt opgesteld. Dat is
een lijst met in de sprint te realiseren zaken. Het team put voor de sprint backlog
uit een lijst met eisen en wensen voor het totale product, die in samenspraak met
de opdrachtgever (de product owner) is opgesteld. Die lijst wordt aangeduid als de
product backlog. De product backlog wordt vaak opgesteld in de vorm van zogenoemde user stories, een vaste structuur voor het formuleren van de items: ‘Als …
(belanghebbende) wil ik … (wens), zodat … (doel).’ Dat maakt de eisen en wensen
heel concreet en transparant. Dezelfde concreetheid en transparantie worden ook
nagestreefd in de sprint backlog. Resultaten worden geformuleerd als definition
of done, waarbij bij voorkeur voltooide deelwoorden worden gebruikt. Dus niet
‘opleveren testversie’, maar ‘testversie opgeleverd’. Het onderscheid lijkt marginaal, maar kan toch het verschil maken voor het resultaat aan het eind van de
sprint.
Het scrumteam wordt ondersteund door een scrummaster; hij is uitdrukkelijk
geen onderdeel van het team, maar hij bewaakt het proces. Hij leidt de zogenoemde stand-ups, korte dagelijkse bijeenkomsten van het scrumteam waarin
ieder aangeeft wat hij heeft gedaan, wat hij die dag gaat doen en waar hij knelpunten ziet of hulp nodig heeft.
Aan het einde van een sprint geeft het team een presentatie van het resultaat van
de sprint aan de opdrachtgever en andere stakeholders, op grond waarvan zij
feedback geven aan het team: voldoet het product aan de verwachtingen, wat
moet nog bijgesteld worden, enzovoort. Het team houdt zelf ook nog een zogenoemde retrospective, waarin het proces in de sprint wordt geëvalueerd: wat ging
goed en wat kan beter? Deze ervaringen worden meegenomen bij de volgende
sprint.
DevOps
Het concept van agile softwareontwikkeling werd rond 2008 uitgebreid met de
DevOps-beweging.34 Deze samengestelde afkorting van development en operations
staat voor directe samenwerking tussen disciplines die in de ICT – ook in werkmethoden als Scrum – veelal gescheiden zijn, namelijk softwareontwikkeling en systeembeheer. De ervaring was dat de versnelling die met agile werken in de ontwikkeling wordt bereikt, vaak teniet wordt gedaan door het nog traditioneel werkende systeembeheer. Een belangrijke prikkel voor de ontwikkeling van DevOps
was ook de behoefte om bedrijfsprocessen sneller, efficiënter en betrouwbaarder
te maken; in dat kader wordt gesproken van continuous delivery.
De benadering van DevOps wordt gekarakteriseerd door de term shift left: de uitvoeringsbelangen worden naar voren gehaald in het ontwikkelproces. Kernelementen daarbij zijn continuous integration, testing, delivery en monitoring.
De laatste drie termen spreken wel voor zich. Continuous integration vraagt wat
meer uitleg. Het houdt in dat software in afzonderlijke componenten wordt ont34

G. Kim e.a., The DevOps Handbook, Portland: IT Revolution Press 2016.
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wikkeld. De ontwikkelaars integreren hun werk regelmatig met dat van andere
teamleden en testen het integrale product. Zo wordt gezorgd dat de verschillende
componenten steeds op elkaar blijven aansluiten en een werkend eindproduct
kan worden opgeleverd dat direct in productie genomen kan worden. De werkwijze van DevOps is cyclisch en wordt geïllustreerd in figuur 7. In DevOps wordt
ernaar gestreefd om zo veel mogelijk geautomatiseerd te doen, daarom zijn voor
elke fase specifieke tools beschikbaar om deze te ondersteunen. De tools zijn op
elkaar afgestemd (interoperabel), zodat de output van de ene tool de input levert
voor de volgende tool in de keten. Dit wordt de DevOps toolchain genoemd.35 De
eerder aangehaalde productiestraat bij de Belastingdienst (figuur 3) is een voorbeeld van zo’n toolchain.
Figuur 7

DevOps-werkwijze36

DevOps gaat er – net als Scrum – van uit dat het werk wordt verricht in crossfunctional teams, waarin echter (zoals bij de meeste gebruikelijke ontwikkelmethoden) niet alleen business en softwareontwikkeling vertegenwoordigd zijn,
maar ook systeembeheer (operations).
Agile wetgeven
Wat kunnen we leren van deze methoden om tot een zodanig wetgevingsproces te
komen dat wendbaarheid van uitvoeringsprocessen en transparantie van geautomatiseerde besluitvorming beter ondersteund worden?
Een eerste leerpunt is het idee van de shift left, het naar voren halen van de uitvoeringsaspecten. Gezamenlijk optrekken van beleid, wetgeving en uitvoering
vanaf het begin van een traject is essentieel. Ontwerpkeuzes die in het begin
worden gemaakt over zaken als in te zetten instrumenten, gebruik van begrippen,
en reikwijdte van rechten, plichten en bevoegdheden, zijn namelijk bepalend voor
35
36
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Zie https://en.wikipedia.org/wiki/DevOps_toolchain.
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het ‘gemak’ waarmee wetgeving zich laat omzetten naar bedrijfsregels. En ook
voor de mate waarin gegevens in bestaande registraties hergebruikt kunnen
worden.
Een tweede leerpunt is het werken in multidisciplinaire teams: beleidsmakers,
juristen, bedrijfsregelauteurs, ICT-architecten en systeembeheerders gezamenlijk
aan tafel om vorm te geven aan de wettelijke regeling, de bedrijfsregels en de
technische omgeving waarin die uiteindelijk geëxecuteerd gaan worden. Idealiter
zou je in zo’n setting zelfs kunnen beginnen met het gezamenlijk formuleren van
de bedrijfsregels (de implementatieonafhankelijke specificaties), zodat die als
basis kunnen dienen voor zowel de artikelen van de wettelijke regeling als de uiteindelijke softwarecode. Het leggen van de relaties tussen de bedrijfsregels en de
(juridische) bronnen waarop ze gebaseerd zijn, kan dan tot vast onderdeel van het
ontwerpproces worden gemaakt, zodat transparantie van geautomatiseerde
besluitvorming kan worden gerealiseerd zonder onevenredige extra inspanningen.
Dat vereist wel bepaalde kennis en vaardigheden bij alle betrokkenen, maar
bovenal een open houding ten aanzien van elkaars wijze van denken en invalshoeken. Opleidingen aan universiteiten en traineeprogramma’s bij de (rijks)overheid
zouden hieraan structureel aandacht moeten gaan besteden.
Een derde leerpunt is het idee van werken in sprints en van continuous integration:
wacht niet tot het beleid is uitgekristalliseerd voordat een wettelijke regeling
wordt opgesteld, en wacht niet tot de wettelijke regeling stabiel is voor de uitvoering om een oordeel wordt gevraagd. Deel wetgevingsprojecten op in overzienbare blokken en werk deelproducten in enkele weken uit, test ze (in een simulatieomgeving) en pas ze op basis daarvan aan.
Dat samenwerking in het wetgevingsproces nodig is om de uitvoerbaarheid en
daadwerkelijke uitvoering van wetgeving te dienen, is geen nieuw inzicht, getuige
dit citaat uit de nota ‘Zicht op wetgeving’ uit 1991 – nog steeds het fundament
van het wetgevingsbeleid: 37
‘Last but not least: aanzienlijk meer, tijdige aandacht vergt de relatie tussen
de uitvoerbaarheid van de wet en de informatisering. (…) Onvoldoende
inhoudelijke en procedure afstemming tussen de wet en de benodigde informatiesystemen is in toenemende mate een belangrijke faalfactor bij het wetgeven en de daarmee beoogde beleidsvoering.’
Die aandacht moet niet beperkt blijven tot vermeldingen in de Aanwijzingen voor
de regelgeving en het Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving (IAK), maar
vereist meer ‘revolutionaire’ veranderingen in het wetgevingsproces, zowel het
ambtelijke als het parlementaire deel. Elementen en ervaringen uit de hiervoor
genoemde methoden zouden moeten worden gebundeld tot een aanpak waarin
multidisciplinaire en iteratieve samenwerking in de keten van beleid, wetgeving

37

Kamerstukken II 1990/91, 22008, 1-2.
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en uitvoering structureel wordt toegepast. Een uitbreiding van DevOps naar
LegOps: legislation en operations gezamenlijk.38
Het opnemen van meer concrete voorstellen op dit vlak in het kabinetsstandpunt
op het eerdergenoemde advies van de Raad van State over digitalisering en
rechtsstatelijke verhoudingen zou in dit licht niet hebben misstaan.39 De snelheid
waarmee de technologische ontwikkelingen zich voltrekken én de eisen die de
Europese wetgever (via de AVG) en de rechter (de AERIUS-uitspraken van de
Raad van State) stellen aan wendbaarheid en transparantie van geautomatiseerde
wetsuitvoering vragen er ook om buiten de gebaande paden te treden en daarbij
een fermere tred in te zetten.
Uiteindelijk gaat het er niet om de perfecte wet in het Staatsblad te krijgen, maar
werkende oplossingen te realiseren die burgers in staat stellen om aan hun verplichtingen te voldoen en hun rechten geldend te maken. Dat de toenemende
ondoorzichtigheid door het steeds vaker toepassen van automatische besluitvorming een dieper en beter inzicht vergt in de wettelijke regels die eraan ten grondslag liggen, is de cost of doing business van digitale dienstverlening.40
8. Conclusie
Werken met bedrijfsregels en traceerbaarheid van die regels naar de wettelijke
bron bieden de mogelijkheid aan uitvoeringsorganisaties om wendbaar te zijn. Bij
wijziging van wetgeving is duidelijk welke bedrijfsregels worden geraakt en aanpassing behoeven, en kan snel bepaald worden wat de impact van een wijziging is
op de uitvoering.
Daarnaast dragen naar de onderliggende wetgeving traceerbare bedrijfsregels bij
aan transparantie over geautomatiseerd genomen besluiten. Ze maken het mogelijk om applicaties te ontwikkelen die inzicht geven in de stappen die tot een
besluit leiden, en in de gegevens die daarvoor worden gebruikt. Dat is van belang
om te kunnen voldoen aan eisen die wetgeving en jurisprudentie stellen aan die
transparantie, maar het is ook noodzakelijk voor de legitimatie en betrouwbaarheid van overheidsoptreden. Wat betreft wetgeving: de AVG bepaalt uitdrukkelijk
dat bij geautomatiseerde besluitvorming nuttige informatie wordt verschaft over
de logica die aan door de computer genomen besluiten ten grondslag ligt. Ook het
in de Awb opgenomen motiveringsbeginsel dwingt hier in feite toe; de Raad van
State beveelt in zijn advies over digitalisering dan ook een aangescherpte toepassing van dit beginsel aan. Ook als rechter oordeelde de Raad al dat rekentools ter
ondersteuning van vergunningverlening voor de burger geen black box mogen zijn
wat betreft toe te passen regels en gegevens.
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Zie Lokin 2018, hoofdstuk 5 voor een uitgebreide beschrijving van deze aanpak.
Kamerstukken II 2018/19, 26643, 578. Zie ook M. Lokin, ‘Gemiste kans?’, iBestuur Platform
22 november 2018, https://ibestuur.nl/weblog/gemiste-kans.
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Om de merites van het werken met bedrijfsregels optimaal te benutten, zijn aanpassingen wenselijk in de manier waarop wetgeving wordt ingericht, en in de
wijze waarop deze tot stand komt. Specifieke ondersteuning bij het redigeren van
wetgeving draagt bij aan traceerbaarheid, maar daarnaast is een andere manier
van samenwerken in de keten van beleid, wetgeving en uitvoering nodig. Agile
werkmethoden, zoals ontwikkeld en toegepast in de software- en systeemontwikkeling, bieden handvatten om tot een multidisciplinaire en iteratieve samenwerking te komen die het traject van wet naar loket optimaal ondersteunt.
Onze aanbeveling is om de komende jaren werk te maken van de doorontwikkeling van de aangehaalde LegOps-benadering door het uitvoeren van proefprojecten met zo’n aanpak, en om deze stap voor stap te implementeren in het
wetgevingsproces. Het is onze overtuiging dat dit de kwaliteit van wetgeving én
uitvoering ten goede komt.
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