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WELKOM!
• Coming up:

AI voor iedereen!

+

AI bij de overheid

Wat zijn geautomatiseerde
ketenbesluiten?

• Geen ambtenaren

• Besluit in de zin van artikel 1:3 Awb

• Besluit werkt door in een keten

Helemaal geen 
ambtenaren?

• Wel voor het ontwerpen van het 
systeem 

• En voor de ‘uitval’; percentage dat 
handmatig wordt beoordeeld.

Uit het leven
een greep…
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Aanpak: stap 1: op 
zoek naar normen

• Beginselen van Good Administration

• Awb als 1 van de bronnen voor rechtstheoretisch 
kader  

Aanpak: stap 1: op zoek naar 
normen

• Gebod van Fair Play

• Zorgvuldigheidsbeginsel

• Verdedigingsbeginsel

• Verbod van discriminatie / gelijkheidsbeginsel

Aanpak: stap 1: conclusie van 
juridisch onderzoek

• 47 normen/ onderzoeksvragen voor de 
praktijk 

Als er grond is voor redelijke
twijfel over de gegevens, 
mogen deze niet zonder
meer worden
overgenomen. 

Verzamelen 
van 
gegevens Beslisregels moeten een

uitvloeisel zijn van 
consistent bestuursbeleid. 

De 
Beslisregels
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Het individuele besluit moet
overeenkomen met besluiten
in andere individuele gevallen. 
Dit geldt ook voor eventueel
buitenwettelijk begunstigend
beleid. 

Het besluit 
(resultaat)

Het bestuur mag niet willens
en wetens onzorgvuldig
handelen als een
belanghebbende daardoor in 
zijn procedurele kansen wordt
belemmerd.

De 
terugkoppeling 
(bezwaar/klacht/
beroep) 

Vanwege het cumulatieve effect 
bij de doorwerking van een
besluit kunnen zeer bijzondere
omstandigheden ertoe leiden
dat elk bestuursorgaan in de 
keten zelfstandig een
gemotiveerd beroep op zeer
bijzondere omstandigheden
moet beoordelen. 

De doorwerking Aanpak: stap 2: wat is 
er al bekend
• Over IT

• Over gebruik van IT door overheid

• Over keteninformatisering
De wet van Kranzberg: ‘Technology is neither
good nor bad, nor is it neutral.’ 

Wat is er al bekend? 

IT leidt tot standaardisatie van het recht 
(regelgeleidheid)

IT leidt tot standaardisatie van de gegevens 
(parametrisering)

Het lerend vermogen van de organisatie neemt af

De bevoegdheden verschuiven van street-level naar
system-level

Beschikkingenfabrieken naar 
informatieraffinarderijen

Ketens/netwerken: niemand is de baas 

Aanpak: stap 3: Het 
empirisch onderzoek

• Hoe ziet de bestuurswerkelijkheid eruit? 
(ofwel: ‘de uitvoering’) 
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Informatiestroom 

De betrokken 
bestuursorganen De wettelijke bepalingen

De Belastingdienst
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de 
beslisregels

2 zwakke plekken:

1. Beslisregels
2. Doorwerking van een 

ketenbesluit

Aanpak: stap 4: De conclusies

Rechtsbescherming?

Rechtsbescherming? 

Burger of rechter weet niet waarom de 
computer tot het besluit is gekomen.

Geen individuele afwegingen meer

Te weinig want

Rechtsbescherming? 

Ketenbesluiten leiden vaak tot 
cumulaties van besluiten. 

Reductie van de werkelijkheid wordt 
nog groter als besluit in andere 
domeinen doorwerkt

Te weinig want

Rechtsbescherming? 

Bij ketensamenwerking wordt burger 
vergeten.

Gegrond bezwaar leidt niet tot 
wegnemen van alle gevolgen: 
Juridische construct van de 
‘terugwerkende kracht’ wordt 
vermeden als het gaat om IT. Maar is 
een voorwaarde!

Te weinig want

Recente 
ontwikkelingen

AERIUS uitspraak is 
voor WOZ 

bevestigd door de 
HR ECLI:NL: 

HR:2018:1316, 
rechtsoverweging 

2.3.3. 

Advies afdeling 
advisering Raad 
van State over 

digitalisering en 
rechtsstaat

Er komt een nieuw 
onderzoek naar 
basisregistraties 

door de Algemene 
rekenkamer

BZK komt met een 
overzicht van het 

gebruik van 
algoritmes door 

overheid
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Oplossingen? 


