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Samenvatting 
Van de op regelgeving van de overheid gebaseerde dienstverlening is in Nederland objectief vastgesteld dat er 

veel verbeterd kan worden in de voorbereidingsfase om te komen tot het concreet aanbieden van deze 

dienstverlening.  

De voorbereidingsfase omvat  

1. het vaststellen van de doelstellingen van de regelgeving,  

2. het opstellen van een eerste versie van de eisen en wensen van de regelgeving,  

3. het opstellen van de regelgeving zelf, inclusief alle adviezen (zoals ACTAL1 en RvS2), 

4. het opstellen van de duurzame specificaties voor de op regelgeving gebaseerde dienstverlening door 

de uitvoeringsorganisatie, rekening houdend met de interactievoorschriften, en  

5. het ontwikkelen van de software of het opstellen van menselijke instructies voor het verlenen van de 

op deze regelgeving gebaseerde diensten.  

Deze voorbereidingsfase is bij de overgrote meerderheid van de gebruikers van dienstverlening (burgers, 

bedrijven, de maatschappij) buiten zicht en buiten belangstelling.  

Uit de openbare stukken van de Tweede Kamer van vele afgelopen jaren valt duidelijk te concluderen, dat er 

aanzienlijke besparingen mogelijk zijn in de voorbereidingsfase van ICT dienstverlening gebaseerd op 

overheidsregelgeving. Deze besparingen zijn het beste te realiseren binnen een duurzame architectuur, waarin 

het geheel van de voorbereiding en de daadwerkelijke uitvoering van de dienstverlening elk hun plaats hebben, 

met nadruk op de interactieve dienstverlening, “waarbij uiteraard naleving van de wet- en regelgeving het doel 

blijft” (Ref. 2).  

Met een dergelijke duurzame architectuur voor de TO-BE situatie als fundament is het mogelijk om stapsgewijs 

en beheerst verbeteringen aan te brengen in de voorbereidingsfase. Eerst een duidelijke stip op de horizon en 

dan stap voor stap en beheerst daar naar toe werken. Daarin worden onder meer op basis van de regelgeving 

en de interactievoorschriften de duurzame specificaties voor de diensten opgesteld. Hierbij wordt de tracering 

naar oorspronkelijke regelgeving opgesteld voor het snel en effectief kunnen beantwoorden van vragen van de 

beslissers van regelgeving bij aanpassing van de regelgeving. Hierna kunnen in de voorbereidingsfase deze 

duurzame specificaties voor de dienstverlening worden omgezet naar software of menselijke instructies. Deze 

instructies zijn te gebruiken tijdens de daadwerkelijke dienstverlening.  

Deze stappen hebben tot doel: 

                                                           

1 Adviescollege Toetsing regeldruk (www.actal.nl) 

2 Raad van State (www.raadvanstate.nl) 
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1. het traject van regelgeving naar dienstverlening beter bestuurbaar te maken dan nu het geval is, 

2. betere kwaliteit in de dienstverlening te verkrijgen dan tot nu toe het geval is en om  

3. belangrijke besparingen in de voorbereiding en de uitvoering van de op regelgeving gebaseerde ICT 

dienstverlening te kunnen realiseren. 

De AS-IS situatie zoals is vastgesteld door de Blauwe Kamer in de periode 2012-2013 wordt met behulp van de 

duurzame architectuur verduidelijkt, zodat de AS-IS en TO-BE goed vergeleken kunnen worden en het duidelijk 

is welke delta overbrugd dient te worden. 

We nodigen iedereen uit een bijdrage te leveren aan deze gezamenlijke uitdaging.  

Versie 2016-06-29-2335  
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1. Inleiding 
In dit working paper wordt de duurzame architectuur voor regelgeving en de op regelgeving 

gebaseerde dienstverlening beschreven, zoals die in de Blauwe Kamer en met hulp van mensen 

buiten de Blauwe Kamer de laatste jaren verder is ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is het eerste 

rapport van de Blauwe Kamer. (Ref. 12)  

Het opstellen van de duurzame specificaties voor dienstverlening is mensenwerk 
Een essentieel uitgangspunt in genoemd rapport is dat het transformeren van regelgeving naar 
duurzame specificaties voor de daarbij behorende dienstverlening “transformatie door mensen” 
(Ref. 12) is. De Belastingdienst, een van de oprichters van de Blauwe Kamer, heeft dit ook nog eens 
heel duidelijk herhaald in de in augustus 2015 gepubliceerde Marktconsultatie Specificatieomgeving 
voor wendbare wetsuitvoering:  
“Om tot eenduidige, valide (en te valideren) eisen aan de inrichting van bedrijfsonderdelen en 
applicaties te komen, is dus analyse, explicitering en aanvulling nodig.  
Dit is en blijft werk voor deskundigen.” (Ref. 3) 

Nog anders gezegd, het opstellen van de duurzame specificaties voor de dienstverlening is 

hoogwaardig mensenwerk. Het vereist een effectieve training om het te kunnen toepassen. Onze 

ervaring is dat heel veel mensen zoals informatie analisten, regel analisten en domein deskundigen 

tijdens en na de training (inclusief training on the job) deze vaardigheid redelijk snel oppakken en 

effectief toepassen. Wellicht ten overvloede vermelden we dat dit zeer toegewijd werk is. Uiteraard 

willen we dat hoogwaardig mensenwerk zo goed als mogelijk ondersteunen met software tools, voor 

het annoteren (voor bronverwijzing en alerts), classificeren en duurzaam specificeren van de 

dienstverlening, waartoe ook gerekend kan worden een patronencatalogus alsmede ondersteuning 

voor het testen van de reken- of afleidingsregels, de interactieregels, de integriteitsregels en de 

events. 

In sectie 2 wordt de duurzame architectuur afgeleid voor het gehele traject van  

1. het opstellen van regelgeving via  

2. het opstellen van de duurzame specificaties voor deze op regelgeving gebaseerde diensten 

naar,  

3. de grotendeels geautomatiseerde transformatie van deze duurzame specificaties naar de 

instructies voor de menselijke of ICT dienstverlening, naar 

4. het daadwerkelijk aanbieden van de dienstverlening. 

Hierbij wordt uitgegaan van de uitgangspunten zoals geformuleerd in het eerste rapport van de 

Blauwe Kamer (ref. 12).  

Bij die architectuur wordt onderscheid gemaakt in de voorbereidende en uitvoerende processen voor 

de op regelgeving gebaseerde dienstverlening. In deze duurzame architectuur worden zowel de 

actoren als de benodigde te consulteren kennis en de op te stellen kennis uitgebeeld, alsmede de te 

gebruiken protocollen. Deze representatie van de architectuur is volledig verwoordbaar, d.w.z. de 

inhoud kan 1 op 1 naar tekst worden omgezet.  

De focus van de Blauwe Kamer ligt op het opstellen, en op praktische regelgeving uittesten, aan de 

hand van een representatief aantal cases of scenario’s, ook wel ex-ante gevallen genoemd, van een 

protocol, hoe  

a. beheerst,  

b. stapsgewijs,  
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c. traceerbaar, 

d. temporeel  (digitaal tijdreizend) en  

e. in multidisciplinair verband,  

te komen van de regelgeving inclusief interactievoorschriften naar de duurzame en daarmee 

wendbare alsmede gevalideerde specificaties voor de bijbehorende, meestal ICT dienstverlening. Dit 

alles met een tweewegtracering tussen duurzame specificaties en de authentieke bronnen van de 

regelgeving. 

Tevens wordt in sectie 2 deze aldus afgeleide architectuur ook vergeleken met de architectuur voor 

wendbare wetsuitvoering, zoals die door de Belastingdienst is ingebracht in de Blauwe Kamer en bij 

voortschrijdend inzicht iets is bijgesteld.  

In sectie 3 wordt beschreven waar precies in de duurzame architectuur de initiële focus ligt van de 

Blauwe Kamer en welke verdere ontwikkelingen in de plannen zijn opgenomen.  

In sectie 4 wordt de AS-IS situatie zoals per 2012 vastgesteld, beschreven in termen van de TO-BE 

duurzame architectuur, waardoor een heldere vergelijking mogelijk wordt. Hierbij wordt ook 

duidelijk welke verandering moet worden doorgemaakt om te komen in de TO-BE situatie.  

In sectie 5 worden conclusies beschreven. 
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2. De gewenste duurzame architectuur voor regelgeving gebaseerde 

dienstverlening: de TO-BE  
Bij een duurzame architectuur voor het gehele traject van regelgeving opstellen naar uiteindelijk de 

daarbij behorende dienstverlening aanbieden, is het gewenst te kunnen werken met een  

A. geïntegreerde,  

B. traceerbare,  

C. temporele (digitaal tijdreizend), 

D. multidisciplinaire aanpak, daarbij 

E. tijdig en systematisch gebruik makend van concrete scenario’s voor validatiedoeleinden.  

Waarom geïntegreerd?  
De tijd van verkokering ligt definitief achter ons, nu de overheid als doel heeft om de burgers en 

bedrijven van dienst te zijn via één loket: mijn.overheid.nl.  

In het eerste rapport van de Blauwe Kamer staat dit ook reeds duidelijk genoemd: “De tendens is om 

gegevens, regels en processen in wet- en regelgeving geïntegreerd te modelleren. […] het op 

eenduidige en samenhangende wijze analyseren en interpreteren van wet- en regelgeving. Een 

dergelijke aanpak is onontbeerlijk om te komen tot geïntegreerde gegevens- en procesmodellen 

waarmee de gewenste flexibiliteit en wendbaarheid in de informatievoorziening kan worden 

gerealiseerd.” (Ref. 12, blz. 5)  

De voorgaande formulering zou nu beter wat bijgesteld worden door het verkregen voortschrijdend 

inzicht. Tijdens het samenwerken in de Blauwe Kamer is langzaam aan duidelijk geworden dat het op 

de eerste plaats gaat om het duurzaam en begrijpelijk specificeren, inclusief concrete scenario’s of 

testgevallen (ook wel ex-ante genoemd), van de dienstverlening; uiteraard moet die dienstverlening 

voldoen aan de betreffende wet- en regelgeving en de interactievoorschriften zoals ook in ref. 2 

duidelijk is aangegeven.  

Waarom traceerbaar?  
Indien er een wijziging van de wet- of regelgeving of uitvoeringsbeleid wordt overwogen of 

afgekondigd, dan is het zaak zo snel en effectief mogelijk te kunnen bepalen waar in de bijbehorende 

dienstverlening aanpassingen nodig zijn. Om dat te bereiken gebruiken we de 

annotatiefunctionaliteit. Voor de goede orde wordt vermeld dat we hier wel willen voldoen aan 

wendbaarheid en digitaal tijdreizen. Dat laatste houdt onder meer in dat we alleen maar feiten 

toevoegen, niet weggooien. 

Ook dit staat duidelijk reeds in het eerste rapport van de Blauwe Kamer: “Kern van de aanpak is dat 

wet- en regelgeving als regelgevende bron, in een aantal goed gedefinieerde stappen (transformatie 

door mensen), op een traceerbare manier wordt omgezet in eisen aan de inrichting van 

dienstverlening. Daarbij is essentieel dat kennis goed wordt beheerd en dat de traceerbaarheid van 

de inrichtingseisen naar de regelgevende bron wordt ondersteund.“ (Ref. 12, blz.7) 

De traceerbaarheid en wendbaarheid is daarmee een essentieel aspect van de duurzame 

architectuur. 

Waarom multidisciplinair?  
Multidisciplinair werken is als betere samenwerkingsvorm ingevoerd bij zeer uitdagende taken zoals 

het uitvoeren van een moeilijke operatie in een ziekenhuis of het laten landen van een groot 

passagiersvliegtuig. Het wordt hoog tijd deze vorm van werken ook in te voeren bij het opstellen van 
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duurzame specificaties voor de op regelgeving gebaseerde diensten. Immers daar zijn de 

vaardigheden van zowel juridische geschoolde mensen, als experts in dienstverlening als experts in 

het opstellen van duurzame specificaties vereist om tot een goed resultaat te komen. Een 

multidisciplinair team werkt alleen goed, als er een gedeelde communicatietaal is. Dit wordt in dit 

geval bereikt door systematisch gebruik te maken van concrete scenario’s. De taal van concrete 

scenario’s is een universele taal op het kennisniveau, waarop de overgrote meerderheid van de 

communicatie plaats vindt. M.a.w. in plaats van abstracte communicatietalen die specifiek zijn voor 

bepaalde disciplines, wordt hier gebruik gemaakt van concrete scenario’s of testcases.  

Ook dit multidisciplinaire aspect staat duidelijk reeds in het eerste rapport van de Blauwe Kamer: “ 

[…] de toegevoegde waarde van een herhaalbare aanpak voor het inrichten van de uitvoering van 

wet- en regelgeving ligt in de mogelijkheid om wetgeving waarheidsgetrouw, efficiënt, 

multidisciplinair en tijdig te transformeren in legitieme en betekenisvolle dienstverlening aan burgers 

en bedrijven.” (Ref. 12, blz. 6). 

“Bij het in kaart brengen van het juridisch DNA [bedoeld is (in 2016) de duurzame specificaties voor 

de dienstverlening, die voldoen aan de betreffende wet- en regelgeving, hier toegevoegd] wordt een 

herhaalbare, multidisciplinaire aanpak gevolgd. Wetgevingsjuristen, uitvoeringsbeleidsadviseurs en 

experts uit het primair proces werken met informatie-, procesdeskundigen en architecten bij het 

transformeren van wet- en regelgeving naar specificaties [van de dienstverlening] voor organisatie en 

IT.” (Ref. 12, blz. 10)  

Waarom tijdig en systematisch met concrete scenario’s werken? 
In de periode 2013-2016 is het multidisciplinaire aspect nader onderzocht in de Blauwe Kamer en in 

de praktijk uitgetest. Daarbij is proefondervindelijk vastgesteld dat het tijdig en systematisch werken 

met concrete illustraties in multidisciplinair verband een zeer productieve manier van communiceren 

is tussen de verschillende experts en leidt tot foutloze systemen. Concrete illustraties zijn voor iedere 

betrokkene begrijpelijk. Formuleringen in abstracte talen zijn voor de meeste mensen minder 

begrijpelijk. 

Vanuit het oogpunt van moment van investeren kan toegevoegd worden, dat het opstellen in 

multidisciplinair verband van concrete casussen, of scenario’s, de meeste return on investment geeft, 

omdat deze testgevallen maximaal kunnen worden hergebruikt later in het traject.  

Het achteraf opstellen van testgevallen, nadat de wet is omgezet naar een andere formele 

formulering, en voorafgaand geen gebruik te maken van voldoende testgevallen of concrete 

illustraties, is een kostbare en risicovolle route.  

Meerdere deelperspectieven op de duurzame specificaties 
Tevens dient er ruimte te zijn in de duurzame specificaties die deelperspectieven zoals  

a. diensten,  

b. feiten (informatie),  

c. processen,  

d. regels, 

e. communicatiepatronen3 en  

                                                           

3 Communicatiepatronen worden gebruikt om de communicatie met de gebruiker van de dienstverlening zo effectief 
mogelijk te laten verlopen. Hierbij maken we onderscheid in communicatiepatronen voor het helder communiceren 
van de feiten en communicatiepatronen voor het helder communiceren van de regels. 
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f. begrippen en begripsdefinities  

mogelijk maken.  

Het voordeel van een dergelijke mogelijkheid is dat mensen hun voorkeursperspectief kunnen 

gebruiken in het kader van een geïntegreerd geheel. 

Protocolmatig opstellen van begripsdefinities 
Een belangrijk onderdeel van de duurzame specificaties voor de op regelgeving en 

interactievoorschriften gebaseerde dienstverlening is het protocolmatig opstellen van 

begripsdefinities. Dit is een vaak onderschat onderdeel (zie ref. 31). Er wordt aangenomen dat men 

het wel weet. Eén van de manieren om onaangename verrassingen te voorkomen is het 

protocolmatig (zie ref. 31) opstellen van begripsdefinities. Dit is een wezenlijk onderdeel om met elke 

belanghebbende eenduidig en productief te communiceren. Dat is overigens bij lange na niet 

voldoende, ook het werken met concrete scenario’s gebaseerd op de dienstverlening hoort daarbij 

alsmede het opstellen van de patronen in de duurzame specificaties. Zie Figuur 1 voor de actoren bij 

het in multidisciplinair verband opstellen van de duurzame specificaties voor de bijbehorende 

dienstverlening. De drie linkse actoren (juridisch expert, diensten expert en specificatie expert) zijn in 

ieder geval nodig, en vaak is het raadzaam de aan de rechterzijde uitgebeelde actoren tijdig erbij te 

betrekken. Het kan bijna niet genoeg gezegd worden: gebruik s.v.p. concrete voorbeelden of 

scenario’s om in multidisciplinair verband productief te kunnen overleggen en het eens te kunnen 

worden. Wij willen wel hier reeds stellen dat de vijf partijen in multidisciplinair verband overleggen. 

Het is wenselijk de beslissingsbevoegdheid niet te leggen bij de specificatie expert, maar bij de 

combinatie van dienstenexpert en juridisch expert. De reden voor dit laatste is  omdat deze kundig 

zijn om op de testgevallen duidelijke antwoorden te geven, omdat zij het betreffende domein goed 

kennen. De specificatie expert is in beginsel geen expert op een bepaald domein, zijn voornaamste 

rol is ervoor te zorgen dat hij een representatief aantal scenario’s kan opstellen voor het onderlinge 

overleg. Wel dient de specificatie expert bij regelgeving gebaseerde dienstverlening op de hoogte te 
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zijn van het juridische DNA, oftewel de diepe betekenisstructuur, van de Nederlandse regelgeving, en 

gelukkig is die overal hetzelfde in de jurisdictie Nederland. 

 

 

Figuur 1 

Drie werelden van elkaar opvolgende processen met elk hun kennisrepresentatie  
In onderstaand diagram (zie Figuur 2) worden drie werelden van processen met een verschillende 

kennisrepresentatie uitgebeeld voor de voorbereidingsfase van de dienstverlening, te weten 

1. De wereld van de opstellers van de regelgeving, 

2. De wereld van de opstellers van de duurzame specificaties voor de diensten en 

3. De wereld van de opstellers van instructies voor het uitvoeren van de diensten. 

Tevens zijn er twee manieren van daadwerkelijke uitvoering van de dienstverlening uitgebeeld, te 

weten 

1. Diensten door mensen aangeboden (7) en  

2. Diensten door software aangeboden (8). 

Afhankelijk van hoe men naar een dienst kijkt, zou men een dienst ook kunnen samenstellen uit 

delen door mensen aangeboden en delen door software aangeboden. 

De drie voorbereidende processen in Figuur 2 (proces 1, 2 en 3) zijn in blauw weergegeven, terwijl 

het uitvoerende proces (4) in groen is weergegeven. 
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Figuur 2  

We zullen elk van de processen nader gaan beschrijven. 

1. In het eerste voorbereidingsproces, de voortbrenging of aanpassing van wet- en regelgeving en 

uitvoeringsbeleid, wordt door de Tweede en Eerste Kamer en de regering, bijgestaan door 

allerlei adviesorganen zoals de Raad van State, en het Adviescollege toetsing regeldruk (ACTAL), 

maar ook de uitvoeringsorganen, regelgeving opgesteld of aangepast. Het uitvoeringsbeleid 

wordt in de meeste gevallen opgesteld door de uitvoeringsorganisatie binnen de vrijheid 

verleend door de Wet, en/of de bijbehorende AmvB’s (Algemene maatregelen van Bestuur) 

en/of de bijbehorende ministeriele regelingen.  

Van de drie (in blauw weergegeven hierboven) voorbereidingsprocessen is dit nog wel het meest 

bekende proces. 

 

2. Het tweede voorbereidingsproces, het opstellen van de duurzame specificaties voor de diensten 

gebaseerd op regelgeving alsmede voldoend aan de interactierichtlijnen, wordt door 

deskundigen gezien als een waardevolle tussenstap om vanuit een duurzame specificatie als 

stabiele weergave van de volledige vereisten, naar verschillende in de tijd veranderlijke 

uitvoeringstechnieken van de dienstverlening te kunnen gaan.  

Dit proces is waarschijnlijk het minst bekende van de drie voorbereidingsprocessen.  

Het is de overtuiging van de Blauwe Kamer en met haar ook anderen dat de duurzame 

specificaties van de dienstverlening de beste aanpak vormen voor een bestuurbaar, 

multidisciplinair, wendbaar en traceerbaar overall voorbereidingsproces. 

 

3. In het derde voorbereidingsproces worden vanuit de duurzame specificaties voor de 

dienstverlening: 

a. de instructies opgesteld voor de door mensen uitgevoerde dienstverlening, en/of  

b. de instructies voor de door software uitgevoerde dienstverlening (ICT). 

Als we de procesbeschrijvingen in het bovenstaande diagram inwisselen met de actoren die het 

proces uitvoeren en tevens de relevante documenten toevoegen, dan krijgen we onderstaand 

diagram in Figuur 3. Deze inwisseling levert een ander perspectief op het gehele traject.  

Voor een precieze beschrijving is het nodig niet alleen de naam van de documenten op te nemen, 

maar ook de bijbehorende kennisbeschrijving bestaande uit de volledige begrippenlijst, de 

feitpatronen, de communicatiepatronen en alle soorten regels. Dat vergt evenwel een hoeveelheid 

ruimte die dit working paper te lang zou maken. Dit zal in een apart document beschreven worden. 
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Figuur 3 

We zien in Figuur 3 actor 1. Actor 1 bestaat uit de Tweede en Eerste Kamer, de regering, de ministers 

en staatssecretarissen, de uitvoeringsorganen en adviesorganen. Actor 1 neemt kennis (via 

kennisstroom 11) van de gewenste, veronderstelde of geconstateerde behoefte en van de bestaande 

wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid. De nummers bij de pijlen geven geen volgorde aan, alleen 

een eenduidige verwijzing. Vanuit deze kennisbronnen wordt de voortbrenging of aanpassing van 

wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid opgesteld (via 12). Actor 1 neemt eveneens de uitspraken 

van rechters mee (jurisprudentie) als invoer voor zijn handelen, zoals weergegeven in Figuur 3.  

We zien dat actorgroep 2 de door actorgroep 1 opgestelde wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid 

(inclusief interactievoorschriften, zie Figuur 4) accepteert als een gegeven (via 21) en hiervoor de 

duurzame specificaties voor de bijbehorende dienstverlening opstelt. Hierbij wordt in 

multidisciplinair verband systematisch gebruik gemaakt van een representatief aantal cases of 

scenario’s, om zo doelmatig mogelijk overeenstemming te bereiken over de interpretatie van de 

gegeven wet- en regelgeving. Daarenboven neemt actorgroep 2 de feedback van de afnemers en 

aanbieders van de diensten voortdurend mee in haar overwegingen en verwerkt die in de duurzame 

specificaties. Dit proces wordt uitgevoerd in een multidisciplinair verband van juristen, experts in 

dienstverlening en experts in het opstellen van duurzame specificaties, soms aangevuld met een 

compliance officer en management. Tevens wordt er de traceerbaarheid vanuit de duurzame 

specificaties naar de oorspronkelijke bronnen in de wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid 

systematisch aangebracht. Dit is expliciet in Figuur 5 is weergegeven. 

We zien dat actorgroep 3 (bij een nadere bespreking van actorgroep 3 zullen we onderscheid maken 

in actorgroep 3a en 3b vanwege de verschillende competenties die nodig zijn voor het omzetten naar 

menselijke instructies of software) de duurzame specificaties als gegeven neemt (via 31) en daarvoor 

de bijbehorende instructies opstelt voor de mensen of de software, die de daadwerkelijke 

dienstverlening uitvoer(en)(t). Informatiestroom 31 bestaat uit de duurzame formele specificaties in 

Gestructureerd Nederlands (GN).  

Representatieve verzameling testgevallen of concrete scenario’s 
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De duurzame specificaties voor de dienstverlening inclusief de interactie bevatten een 

representatieve verzameling testgevallen, die binnen de multidisciplinaire groep zijn opgesteld. Er 

wordt van uitgegaan dat actorgroep 3 geen enkel additioneel inhoudelijk testgeval hoeft op te 

stellen; anders gezegd de testgevallen opgesteld in de multidisciplinaire groep, die de duurzame 

specificaties voor de dienstverlening opstelt, worden volledig hergebruikt in het latere 

voorbereidingstraject. De testgevallen worden  tijdens het multidisciplinair opstellen van de 

duurzame specificaties zo vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk tegen de regelgeving aan opgesteld en 

getest in een omgeving, waarbij op een manier van prototyping  de afleidingsregels incl. rekenregels, 

de integriteitsregels, interactieregels en gebeurtenissen worden getest. 

De Blauwe Kamer heeft zich tot doel gesteld een protocol te ontwikkelen en uit te testen om vanuit 

de regelgeving de duurzame specificaties voor de bijbehorende diensten op te stellen, m.a.w. focus 

op voorbereidingsproces 2. In onderstaand diagram (Figuur 4) is duidelijk in geel aangegeven waar 

dit protocol zit in de duurzame architectuur. 

In het eerste rapport van de Blauwe Kamer (ref. 12) is dat als volgt aangegeven. “Tot dusver is er 

echter nog geen goede ondersteuning in het inrichten van regelgebaseerde systemen: het op 

eenduidige en samenhangende wijze analyseren en interpreteren van wet- en regelgeving. Een 

dergelijke aanpak is onontbeerlijk om te komen tot geïntegreerde gegevens- en procesmodellen 

waarmee de gewenste flexibiliteit en wendbaarheid in de informatievoorziening kan worden 

gerealiseerd. De aanpak is daarmee een voorwaarde voor het realiseren van een klantgerichte 

dienstverlening en voor het borgen van samenwerking tussen organisaties (interoperabiliteit).” (Ref. 

12, blz. 5) 

 

 

Figuur 4 

Onder meer de Belastingdienst en de IND vinden het van groot belang om vanuit de instructies voor 

de dienstverlening te kunnen verwijzen naar de duurzame specificaties, en vanuit de duurzame 

specificaties naar de oorspronkelijke regelgeving. Op basis van die traceerbaarheid of annotatie (zie 
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ref. 34) is het mogelijk direct aan te geven waar een wijziging in de regelgeving een wijziging in de 

dienstverlening inhoudt.  

Voorbereidingsproces 2 en 3 worden in een uitvoeringsorganisatie initieel vaak in projectverband 

uitgevoerd, waarna aanpassingen daarop en de daadwerkelijke dienstverlening door de staande 

organisatie wordt uitgevoerd.  

In Figuur 5 is, zoals hierboven reeds beschreven, de traceerbaarheid aan de architectuur toegevoegd 

(zie bovenkant). We zien dat er traceerbaarheid is tussen de duurzame specificaties en de 

oorspronkelijke wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid, maar ook tussen de daadwerkelijke 

dienstverlening en de duurzame specificaties. Deze traceerbaarheid maakt het mogelijk wendbare 

wetsuitvoering (WWU) en veel meer beheerst en tijdig te kunnen aangeven wat de effecten zijn van 

voorgenomen wijzigingen in wet-, regelgeving en uitvoeringsbeleid. Tijdig is ook hier weer bedoeld 

als op tijd en tijdreizend. 

Onderstaande duurzame architectuur voorziet in de keuze (zie midden boven in Figuur 5) om, indien 

gewenst, op een meer traditionele manier de duurzame specificaties te beschrijven, of gebruik te 

maken van het juridische DNA. Deze keuzemogelijkheid maakt een beheerste, stap voor stap 

overgang mogelijk naar een hogere graad van specificeren, soms ook aangeduid als classificeren.  

2.1. De duurzame architectuur in een enkel diagram 
In Figuur 5 is het voorgaande geïntegreerd weergegeven. Actor 1 is de opsteller of wijzigingen 

aanbrenger in de wet- of regelgeving, of uitvoeringsbeleid of interactievoorschriften. Actor 2 bestaat 

uit het multidisciplinaire team dat de duurzame specificaties voor de bijbehorende dienstverlening 

opstelt, het proces dat de initiële focus heeft van de Blauwe Kamer en waarvoor een protocol 

opgesteld en uitgetest is. Actor 3 (3a en 3b) bestaat uit experts die de duurzame specificaties 

transformeren naar de instructies voor de dienstverlening of door mensen opgestelde instructies 

voor softwaredienstverlening (SI-M). Let op de SI-G verwijst naar software instructies voor de ICT 

dienstverlening die (grotendeels) gegenereerd wordt door software. Actor 5 is de burger of het 

bedrijf dat gebruik maakt van deze dienstverlening. Actor 4 is de door software uitgevoerde 

dienstverlening. 
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Figuur 5 

De Belastingdienst is enkele jaren geleden begonnen aan dit verbeteringsproces onder de naam 

Wendbare WetsUitvoering (WWU). Wendbare wetsuitvoering is een denk- en werkwijze om van wet- 

en regelgeving en beleidsregels in enkele goed gedefinieerde stappen  

a. snel,  

b. beheerst en  

c. traceerbaar  

te komen tot diensten voor burgers en bedrijven. Inmiddels is in de Blauwe Kamer, waar de 

vertegenwoordigers van de Belastingdienst een essentiële bijdrage leveren, daaraan ook de  

verbetering van de W&R&B (Wet- en Regelgeving en uitvoeringsbeleid) en de dienstverlening 

toegevoegd door in te gaan op nieuwe jurisprudentie en op interactie feedback. 

De tweeweg verbinding tussen het juridisch DNA en de oorspronkelijke wet- en regelgeving en beleid 

kan bijvoorbeeld tot stand worden gebracht d.m.v. het tool Cognitatie, een zogenaamde 

Annotatieomgeving. Hierdoor zijn de specificaties traceerbaar te herleiden naar de oorspronkelijke 

bron. 

Een voorganger van bovenstaande architectuur is gepubliceerd in het tweede rapport van de Blauwe 

Kamer (maart 2015), de Kapstok. (Zie ref. 15) In deze architectuur met genummerde pijlen (zie Figuur 

6) van De Blauwe Kamer is goed te zien dat actor 2 de W&R&B als uitgangspunt hanteert. Dit wordt 

uitgebeeld door de pijl (met nummer 21) die van W&R&B naar actor 3 gaat. Actor 2 kunt u zien als 

een multidisciplinaire groep die bestaat uit experts  

a. op het gebied van wet en regelgeving (juristen),  

b. op het gebied van dienstverlening en  

c. op het gebied van specificeren.  

Deze multidisciplinaire groep stelt de duurzame specificaties op. Deze duurzame specificaties kunnen 

in twee representatievormen worden weergegeven. De initiële scope van de Blauwe Kamer richt zich 

op actorgroep 2. We merken op dat de traceerbaarheid expliciet is weergegeven in deze architectuur 
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d.m.v. groene pijlen, zowel tussen W&R&B en duurzame specificaties, alsmede tussen de duurzame 

specificaties en de uitvoering. 

In Figuur 6 zijn bij de informatiestromen nummers aangebracht, om communicatie over de duurzame 

architectuur gemakkelijker te laten verlopen. 

 

Figuur 6 

In onderstaand diagram Figuur 7 is voor elk van de drie kennisrepresentatiewerelden, te weten  

1. de opstellers van de wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid, 

2. de opstellers van de duurzame specificaties en 

3. de opstellers van de instructies voor de uitvoering van de dienstverlening, 

aangegeven, hoe de inhoud van de betreffende kennis zich verhoudt tot de bekende niveaus van 

kennis in de kennis-referentiearchitectuur. De kennis-referentiearchitectuur bestaat uit 3 

kennisniveaus. 

Even kort beschrijven: de kennisniveaus zitten als volgt in elkaar: Niveau I is veruit het meest 

gebruikte en vertrouwde niveau in zakelijke communicatie en bestaat uit het uitwisselen van 

concrete feiten. Dit is het niveau van de concrete scenario’s, soms ook aangeduid met concrete casus 

zoals die door de dienstengebruikers werkelijk ervaren wordt. 

Niveau II bestaat uit de domein specifieke afspraken of regelgeving, zoals wetten, besluiten, 

verordeningen (denk aan wetten.nl) etc. en bepaalt onder meer de scope van welke feiten relevant 

zijn op niveau I.  

Niveau III bestaat uit afspraken of regelgeving voor niveau II en zichzelf (bijvoorbeeld in het geval van 

wet- en regelgeving op niveau II, vinden we op niveau III de Aanwijzingen voor de regelgeving). Let 

vooral op de rode lijn (rechts onder in het diagram van onderstaand diagram) tussen de 

daadwerkelijke dienstverlening en niveau I bij de kennisdriehoek Cliënten view. Dienstverlening 

wordt ervaren op niveau I, maar bij interactie wordt ook gebruik gemaakt van uitleg uit kennisniveau 

II, de domein specifieke regelgeving. Instructies voor de dienstverlening zitten op kennisniveau II. 
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Figuur 7 

Waarom staan er in de Wet- en regelgevingsview stippeltjes bij niveau III? Omdat de Aanwijzingen 

voor de regelgeving in taal technische zin niet formeel zijn.  

Waarom ontbreekt in de Cliënten view niveau III? Omdat een gebruiker van de dienstverlening heel 

weinig of niets heeft met abstract niveau III. 

Waarom zitten er gaten in niveau II van de Cliënten view? Omdat de gebruiker van een 

dienstverlening slechts enkele onderdelen van niveau II belangrijk vindt. 

Vier verschillende perspectieven 
In de vier perspectieven is tevens aangegeven wat de aanbeveling is, hoe om te gaan met de ter 

beschikking staande niveaus van kennis. Zoals u ziet, begint elk van de groene trajecten in de 

kennisdriehoeken aan de onderkant van het figuur op kennisniveau II, de regelgeving op domein 

specifiek niveau; de aanbeveling is dan als eerste actie van algemeen (kennisniveau II) naar specifiek 

(kennisniveau I, de concrete scenario’s, of concrete casussen) (verticale lijn met aanduiding 2) 

concrete scenario’s van dienstverlening (in die omgeving van het Wet- en regelgevingsperspectief 

bekend als ex-ante) op te stellen.  

Deze concrete scenario’s worden in het traject van het opstellen van de duurzame specificaties in 

multidisciplinair verband besproken (horizontale lijn 3), dus met meerdere experts doorgenomen (op 

het meest vertrouwde kennisniveau, I) totdat de daartoe bevoegde deelnemers besluiten welke 

scenario’s de juiste interpretatie en representatie weergeven. Vervolgens wordt via lijn 4 van 

specifiek (kennisniveau I) naar algemeen (kennisniveau II) gegaan. Als laatste stap kan het algemene 

niveau II in een bepaalde representatie worden gebracht (lijn 5). 
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Bij het opstellen van wet- en regelgeving wordt gebruik gemaakt van een bepaald perspectief van de 

relevante kennis die we het perspectief van de opstellers van de regelgeving noemen. In de wereld 

van de opstellers van wetgeving worden testgevallen aangeduid met de term ex-ante. Jammer 

genoeg, maar wel begrijpelijk, wordt bij het opstellen van wet- en regelgeving geen gebruik gemaakt 

van een representatieve verzameling testgevallen of casussen. Merk op zoals reeds eerder 

aangegeven, dat het dak van de meest linkse kennisdriehoek gaten bevat. Dit is gedaan om aan te 

geven dat de wet- en regelgeving niet formeel voldoen aan strenge taalspecificaties. Voorlopig, 

waarschijnlijk de komende 50 jaren, moeten we dat accepteren als een gegeven. In deze regelgeving 

wereld wordt een andere vorm van formeel bedoeld. Het is uiteindelijk de Hoge Raad die de 

bevoegdheid heeft finale beslissingen te nemen.  

Bij het opstellen van de duurzame specificaties voor de dienstverlening gebaseerd op wet- en 

regelgeving, inclusief uitvoeringsinstructies en interactievoorschriften, wordt een tweede perspectief 

eveneens gebruikt en dat perspectief wordt aangeduid met specificatieview; denk hierbij aan het 

bijbehorende proces o.a. aan het valideren van de duurzame specificaties aan de wet- en 

regelgeving, aan de hand van een representatieve verzameling scenario’s.  

Bij het opstellen van de dienstverleningsinstructies wordt een derde perspectief gebruikt en dat 

wordt aangeduid als software instructies view. Hierbij speelt testen uiteraard ook een belangrijke rol 

en die kunnen in de voorgestelde architectuur gelukkig volledig worden hergebruikt uit het vorige 

traject. Uiteraard wordt hiermee veel geld bespaard. 

Bij het traject van het opstellen van regelgeving dienen we onderscheid te maken tussen ex-ante 

uitvoeringstoetsen, die bijna nooit voorbeelden, representatieve scenario’s of gevallen bevatten en 

uitvoeringstoetsen die wel voldoende gevallen omvatten. Een uitvoeringstoets die geen of veel te 

weinig gevallen bevat, kan men zien als een structurele bron van problemen, omdat er eigenlijk 

onvoldoende en niet tijdig gevalideerd wordt. Als het perspectief van de opstellers van de 

regelgeving een voldoende aantal gevallen of scenario’s bevat, is het nagenoeg zeker dat de 

uitvoering van de regelgeving geen grote problemen gaat opleveren. 

Transformatie door mensen 
In het eerste rapport van de Blauwe Kamer is duidelijk aangegeven dat het opstellen en testen van 

de specificaties van de op regelgeving gebaseerde dienstverlening een “transformatie door mensen 

is”. Deze mensen kunnen gebruik maken van software hulpmiddelen ter ondersteuning, maar niet als 

vervanger van de mens. Onlangs is dit nog eens glashelder bevestigd door de Belastingdienst met de 

woorden: “Dit is en blijft werk voor domeindeskundigen.” (Ref. 3) 

Om dit ook helder tot uitdrukking te brengen in de duurzame architectuur, is in onderstaand diagram 

(Figuur 8) een groot kruis gehaald door de computer die zit tussen de wet- en regelgeving en 

uitvoeringsbeleid als invoer en de duurzame specificaties als uitvoer. De opstellers van de wet- en 

regelgeving vinden dat zij een veel belangrijker taak hebben dan tijd te besteden aan formele talen in 

de zin van AI (Artificial Intelligence) of Computer Science. Zolang zij die belangrijkere taak goed 

uitvoeren, kan het multidisciplinair team dat de duurzame specificaties opstelt, worden gezien als 

een betere taakverdeling. 
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Figuur 8 

Het proces voor het opstellen van de duurzame specificaties voor de op regelgeving gebaseerde 

dienstverlening kan productiever en met grote kans op minder fouten, of nog sterker gezegd: het 

doel is fouten structureel uit te sluiten, maar begrip en gevoel hebben voor incidentele fouten. 

In Figuur 9 is op een grafische manier de samenstelling van het multidisciplinaire team dat de 

duurzame specificaties opstelt, nogmaals weergegeven. Aan de linkerkant is te zien dat dit team de 

wet- en regelgeving alsmede uitvoeringsbeleid en interactievoorschriften als een gegeven input 

accepteert.  

Actor 2.1, de juridische expert, maakt gebruik van het Juridisch Recht4. 

Actor 2.2, de expert dienstverlening, maakt gebruik van het Handboek Dienstverlening. 

Actor 2.3, de expert in het opstellen van duurzame specificaties voor de dienstverlening gebaseerd 

op wet- en regelgeving, maakt eveneens gebruik van een handboek, genaamd Specificatie protocol. 

Hieraan staan de instructies beschreven hoe op basis van wet- en regelgeving de representatieve 

testgevallen op te stellen voor de bijbehorende dienstverlening en hoe die op de meest effectieve 

wijze in de multidisciplinaire groep aan de orde te stellen en om tot besluitvorming te komen. 

De gehele multidisciplinaire groep maakt via 202 en 203 gebruik van de functionaliteit van:  

                                                           

4 Het Handboek Recht bevat een overzicht van alle rechtsbetrekkingen, rechtshandelingen en gebeurtenissen en 
tijdsverloop met rechtsgevolg inclusief de voorwaarden voor elk van deze vier, die voorkomen in Nederlandse wet- en 
regelgeving. 
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a. de annotatie- en classificatieomgeving (203), hier aangeduid met de naam Cognitatie. 

b. een specificatieomgeving (202). 

Een voornaam aspect van het protocol is de communicatie onderling tussen de deelnemers van deze 

multidisciplinaire groep systematisch te baseren op concrete testgevallen of scenario’s. 

 

 

Figuur 9 

Wie moet hoeveel perspectieven beheersen?  
In dit onderdeel gaan we bespreken hoeveel kennis elk van de actorgroepen dient te beheersen. 

Opstellers van wet- en regelgeving, uitvoeringsbeleid en interactievoorschriften 

In onderstaand diagram in Figuur 10 is te zien dat actorgroep 1, de opstellers van wet- en regelgeving 

en uitvoeringsbeleid, uitsluitend kennis hoeven te hebben van de kennisdriehoek die we met de wet- 

en regelgeving view hebben aangeduid. In die kennisdriehoek zitten de ex-ante gevallen, waarin 

concrete gevallen van de dienstverlening een essentieel onderdeel uitmaken, op kennisniveau I. De 

ex-ante gevallen is het niveau van de testscenario's (kennisniveau I) om de regelgeving vooraf, 

tijdens het opstellen ervan en het definitief maken, te testen. Idealiter worden de ex-ante gevallen in 

het eerste proces gedaan, maar heel vaak is er te weinig tijd voor, en nog erger, ze worden als ze al 

gedaan worden, niet geborgd. Aangezien als uitgangspunt van de Blauwe Kamer is genomen dat we 

het resultaat van de wetgever zonder meer accepteren, is het de edele plicht van het 

multidisciplinaire team om incrementeel alle testgevallen op te stellen. 

Omdat de ex-ante testgevallen niet systematisch worden geborgd, staan ze voor later hergebruik in 

het traject helaas nauwelijks of niet ter beschikking. 

Opstellers van duurzame specificaties voor de dienstverlening 

De opstellers van de duurzame specificaties voor de op regelgeving gebaseerde diensten dienen 

twee werelden of perspectieven te beheersen, de kenniswereld van de opstellers van de regelgeving 

en de kenniswereld van de duurzame specificaties. Vergeleken met de opstellers van wetten dient 

deze actor aanzienlijk meer structurele kennis te hebben. Vandaar dat in deze actorgroep bewust 

met een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt, waardoor de vereiste kennis toch minder breed is. 

Waarom? Er wordt in die multidisciplinaire groep systematisch gecommuniceerd in concrete 
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scenario’s, oftewel meteen testen of iedereen er hetzelfde onder verstaat. Het protocol voor het 

opstellen van de duurzame specificaties voorziet erin dat de kwaliteiten van de verschillende experts 

goed kunnen worden gecombineerd, door hen systematisch te laten communiceren op het voor alle 

leden van de groep meest vertrouwde niveau van kennis, het niveau van de concrete scenario’s.  

Opstellers van de instructies voor de dienstverlening 

De opstellers van de instructies voor de dienstverlening dienen eveneens twee kenniswerelden te 

kennen, te weten de wereld van de duurzame specificaties voor de dienstverleningen de wereld van 

de instructies voor de dienstverlening. 

De breedte van de kennis voor elk van de vier actoren 

In Figuur 10 is duidelijk te zien dat de opstellers en aanbrengers van wijzigingen in de regelgeving 

slechts te doen hebben met een enkele view van kennis, de view van de opstellers van wet- en 

regelgeving. Dit is uitgebeeld door de gele driehoek. 

Het multidisciplinaire team dat op basis van de wet- en regelgeving de duurzame specificaties voor 

de dienstverlening opstelt, dient twee kennisviews te beheersen. De eerste is die van de opstellers of 

wijzigingen aanbrengers van wet- en regelgeving en de andere is die van de duurzame specificaties. 

Dat multidisciplinaire team dient dus bijna het dubbele aan kennis te beheersen vergeleken met 

politici en de uitvoerende ambtenaren. Op zich is dat een redelijke verdeling want opstellers van 

wet- en regelgeving hebben naar hun huidige eigen overtuiging, belangrijker taken te doen dan 

formele talen te leren. Dit is weergegeven in onderstaande figuur met de blauwe driehoek. 

Over 50 jaar zou dat anders kunnen zijn als over 10 jaar op het VWO, HAVO en MBO een verplicht en 

gedegen vak betreffende regelgeving zou worden gegeven, naast het leren programmeren. Hiermee 

bedoelen we niet coderen in een bepaalde programmeertaal, maar structureel correct en zo veel 

mogelijk declaratief formuleren. Programmeren moet niet exclusief het domein van een specifieke 

groep blijven, alle leerlingen dienen het op school te leren. Er moet aandacht komen voor “het lezen 

en schrijven van de toekomst”. Zo worden onder meer genoemd, vooral vanuit de IT wereld: 

1. Een aantal aandachtspunten voor die komende 50 jaar: Digitizing Industry 

2. EU Investment Plan en European Structural and Investment Funds 

3. Internet of Things (IoT) 

4. EU Skills Agenda 

5. European high performance computing, data and network infrastructure 

6. Adoption of future-proof legislation 

7. eGovernment: e-Justice portal, businesses across borders, cross-border e-Health services … 

De kennis die het multidisciplinaire team voor het opstellen van de duurzame specificaties dient te 

beheersen is in onderstaande figuur weergegeven door de blauwe driehoek. 

Verder hebben we actorgroep 3, de groep die vanuit de duurzame specificaties de instructies opstelt 

voor de dienstverlening. Ook deze actorgroep dient twee kenniswerelden te beheersen, te weten de 

wereld van de duurzame specificaties en de wereld van de diensteninstructies. Dit is aangegeven in 

onderstaande figuur door de rode driehoek. 

Tot slot hebben we actorgroep 5, de genieters van de dienstverlening. Deze heeft op de eerste plaats 

belangstelling voor de concrete interactie, en daarbij wordt slechts van een deel van de kennis op 

kennisniveau II gebruik gemaakt. Dat is uitgebeeld met de gaten op kennisniveau II. 

In onderstaand diagram is een en ander in een oogopslag te zien. 
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Figuur 10 

In Figuur 11 is nogmaals uitgebeeld dat de opstellers van wet- en regelgeving slechts de kennis van 

hun wereld hoeven te kennen. Dit is weergegeven door vanuit het puntje van de kennisdriehoek 

aangeduid met wet- en regelgevingview, de wereld van de opstellers van wetten, een rood lijntje te 

laten lopen naar actor 1. Maar belangrijk is dat er bij deze actorgroep maar één enkel rood lijntje 

binnenkomt. 

Maar voor zowel actor 2 als 3 zien we dat er lijntjes lopen vanuit twee kennisdriehoeken, m.a.w. 

actor 2 en actor 3 dienen twee kenniswerelden goed te beheersen. Ook de software die de 

instructies genereert, dient kennis te hebben van twee werelden van kennis. Ook dit is goed te zien 

door de twee rode lijntjes die zowel bij actorgroep 2 als 3 binnen komen. 

In dit diagram is ook goed te zien dat de specificatieview en software instructies view beide formeel 

zijn in de betekenis zoals bedoeld in logica, terwijl de view van de opstellers van wet- en regelgeving 

en uitvoeringsbeleid, niet hieraan voldoet, maar wel juridisch formeel is. Daar is het logische formeel  

vervangen door de uitspraak van de rechterlijke macht, in hoogste instantie door de Hoge Raad voor 

de jurisdictie Nederland.  
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Figuur 11 

 

2.2. De Architectuur van Wendbare Wetsuitvoering  
Hoe is de focus van de Blauwe Kamer weer te geven in de architectuur van de Wendbare 

WetsUitvoering (WWU) zoals opgesteld door de belastingdienst, zie Figuur 12Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden..  

In de WWU architectuur is goed te zien aan de onderkant links onder de Scope van Wendbare 

Wetsuitvoering dat deze loopt van de gegeven wetgeving en (uitvoerings-)beleid naar de duurzame 

Specificaties. Deze specificatieprocessen nemen eveneens als gegeven het resultaat van het 

Wetgevingsproces als invoer voor een deel van het specificatieproces om hiervoor de annotatie en 

initiële modellering te doen, zoals bijvoorbeeld het onderkennen van contexten voor verzamelingen 

van regels t.b.v. een specifiek stuk dienstverlening of voor een gebied in de regelgeving met 

eenzelfde betekenis van een term. De processen 1, 2, 3 en 4 van WWU hebben als resultaat de 

´Specificaties´, in de Blauwe Kamer bedoeld als duurzame specificaties voor de dienstverlening´. 

Aan de rechterkant van de WWU architectuur is goed te zien dat we hier te doen hebben met de 

actuele dienstverlening aan burgers en bedrijven, hetzij menselijk uitgevoerd, hetzij door ICT. Dit 

komt overeen met de twee uitvoeringsprocessen aan de rechterkant van de Blauwe Kamer 

architectuur. 

De WWU architectuur geeft expliciet de processen weer, terwijl de Blauwe Kamer architectuur de 

naam van de inhoud expliciet weergeeft.  
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Figuur 12 

 

Bij de Blauwe Kamer is in 2012 gekozen (Ref. 12) om de focus te leggen op  

a. de multidisciplinaire groep voor het opstellen van de duurzame specificaties voor de 

dienstverlening (zie Figuur 13), 

b. die het resultaat van de opstellers van wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid als uitgangspunt 

neemt, en  

c. dan aan de hand van het uitgebreide protocol stap voor stap de duurzame specificaties opstelt, 

in multidisciplinair verband,  

d. aan de hand van representatieve scenario’s, 

e. waarbij alle essentiële elementen via traceringen met de bron verbonden zijn en 

f. waarbij alle aannames ook expliciet worden gelinkt aan de duurzame specificaties.  

Om het invoeren van een dergelijke werkwijze geleidelijk te kunnen doen, is onder meer de keuze 

mogelijk tussen een vertrouwde conventionele representatie van de duurzame specificaties of een 

DNA vorm, die intelligent ondervraagbaar is.  
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Figuur 13 

Het verschil in het omgaan met de wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid is in de WWU 

architectuur precies weergegeven door het verschil tussen W&R (links boven) als enkelzijdige pijl 

naar het proces 1 (Annoteren van wet- en regelgeving) en de tweezijdige pijl tussen beleidsproces 

(links onder) en proces 2 (Annoteren van beleid), waarbij de groep actoren die proces 2 uitvoert ook 

voorstellen doet om de B (uitvoeringsbeleid) te kunnen aanpassen. M.a.w. de duurzame architectuur 

van de Blauwe Kamer en de WWU architectuur komen met elkaar overeen. 
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3. De initiële focus van de Blauwe Kamer en verdere ontwikkelingen 
In het eerste rapport van de Blauwe Kamer (ref. 12) is duidelijk aangegeven dat de initiële focus van 

de Blauwe Kamer ligt op het opstellen en uittesten van een protocol, hoe beheerst en traceerbaar 

van regelgeving naar dienstenspecificaties te komen. 

“In wet- en regelgeving worden rechten en plichten vastgelegd: van burgers onderling, van 

burgers jegens de overheid en vice versa. Wet- en regelgeving bevat begrippen, begripsdefinities, 

regels en voorwaarden die direct van invloed zijn op het doen en laten van burgers, bedrijven en 

overheidsorganisaties. Deze begrippen, begripsdefinities, regels en voorwaarden vormen de 

basis voor de diensten en processen van publieke uitvoeringsorganisaties. Het is om de volgende 

redenen van belang begrippen, begripsdefinities, regels en voorwaarden één-eenduidig uit de 

wetgeving te kunnen destilleren: 

A. Het bevordert rechtszekerheid van burgers en voorkomt onnodige geschillen en procedures 
bij de rechter. 

B. Het maakt de overheid transparant. De overheid kan laten zien dat wat zij doet, in 
overeenstemming is met de democratisch vastgestelde wet- en regelgeving. Hierbij hoort ook 
het zichtbaar maken van de regels die de overheid beoordelingsruimte bieden om recht te 
doen in bijzondere situaties. 

C. Het vereenvoudigt implementeren van wet- en regelgeving in diensten en processen. Zo kan 
sneller aan politieke opdrachten en maatschappelijke wensen worden voldaan. 

D. Het stelt een uitvoeringsorganisatie beter in staat, als onderdeel van ex ante 
uitvoeringstoetsen, feedback te geven op voorgenomen wijzigingen in wet- en regelgeving, en 
zo een positieve bijdrage te leveren aan de effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering. 

E. Het biedt inzicht in de samenhang van het complex van wet- en regelgeving. Op basis daarvan 
kunnen generieke en specifieke elementen in processen en diensten (beter) worden 
onderscheiden. Dit biedt mogelijkheden voor hergebruik, niet alleen binnen één organisatie, 
maar ook tussen organisaties. 

Kortom, de toegevoegde waarde van een herhaalbare aanpak voor het inrichten van de 

uitvoering van wet- en regelgeving ligt in de mogelijkheid om wetgeving waarheidsgetrouw, 

efficiënt, multidisciplinair en tijdig te transformeren in legitieme en betekenisvolle 

dienstverlening aan burgers en bedrijven. “ (Ref. 12, blz. 6) 

“Kern van de aanpak is dat wet- en regelgeving als regelgevende bron5, in een aantal goed 

gedefinieerde stappen (transformatie door mensen), op een traceerbare manier wordt omgezet in 

eisen aan de inrichting van dienstverlening. Daarbij is essentieel dat kennis goed wordt beheerd en 

dat de traceerbaarheid van de inrichtingseisen naar de regelgevende bron wordt ondersteund. De 

kennis die al besloten ligt in wet- en regelgeving wordt gemerkt voor gedeeld gebruik als herleidbare 

bron bij het doorlopen van het transformatieproces. Dit vraagt om ondersteunende methoden en 

technieken.” (Ref. 12, blz. 7) 

Hier is duidelijk aangegeven dat het opstellen van de duurzame specificaties een proces is dat door 

mensen wordt uitgevoerd en niet door automatische software analyse. Wel kunnen deze mensen 

goed gebruik maken van ondersteunende software zoals annotatie en specificatie ondersteunende 

software.  

                                                           

5 Regelgevende bronnen zijn: wet- en regelgeving (de formele wet en daarop gebaseerde lagere regelingen en 
beleidsregels), jurisprudentie en doctrine. 
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De Belastingdienst heeft dit in 2015 (Marktconsultatie Specificatieomgeving voor wendbare 
wetsuitvoering, ref. 3) in dit officieel stuk nog eens helder geformuleerd:  
“Om tot eenduidige, valide (en te valideren) eisen aan de inrichting van bedrijfsonderdelen en 
applicaties te komen, is dus analyse, explicitering en aanvulling nodig.  
Dit is en blijft werk voor deskundigen. “  

De initiële focus van de Blauwe Kamer is op het traject van regelgeving naar duurzame 

dienstverlening. Dat is het tweede deeltraject in de TO-BE architectuur.  

De kennis en vaardigheden die in dat deeltraject opgedaan worden, is volgens een aantal leden van 

de Blauwe Kamer ook van nut voor de opstellers van de regelgeving. Om deze groep te kunnen 

bereiken is onder meer vereist dat er gebruik wordt gemaakt van de taal van de opstellers van wet- 

en regelgeving, en daar horen geen ICT termen bij te zitten, want de meeste opstellers en beslissers 

van regelgeving hebben hun buik vol van de ICT-terminologie. 

Zodra het protocol voor het opstellen van de duurzame specificaties voor de op regelgeving 

gebaseerde dienstverlening een voldoende rijpheid en voldoende praktische testen heeft ondergaan, 

is het wenselijk deze kennis - in de taal van de opstellers van de regelgeving - aan de opstellers van 

de wet- en regelgeving, uitvoeringsbeleid en interactievoorschriften ter beschikking te stellen.  

Ook is het te verwachten dat de Blauwe Kamer het traject van duurzame specificaties naar instructies 

voor de dienstverlening, deeltraject 3 in de TO-BE architectuur, gaat opnemen. Hiervoor zijn de 

eerste stappen al gezet en hierover zal later dit jaar gerapporteerd worden. 
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4. Het protocol voor het opstellen van de duurzame specificaties op 

hoofdlijnen 
In deze sectie zullen we op hoofdlijnen het protocol beschrijven voor het in multidisciplinair verband 

opstellen van de duurzame specificaties voor de op regelgeving gebaseerde diensten. 

In dit protocol wordt duidelijk onderscheid gemaakt in verschillende deelprocessen. In het initiële 

proces van dit protocol, uitgevoerd door de expert in het opstellen van duurzame specificaties, die 

grondig bekend is met de patronen van regelgeving en interactie, worden voorstellen voor 

representatieve scenario’s opgesteld, direct gebaseerd op wet- en regelgeving. Deze expert opsteller 

doet een eerste analyse van de regelgeving, waarin hij de beschrijvingen van de  

a. Rechtsbetrekkingen, 

b. Rechtshandelingen en 

c. Tijdsverlopen en gebeurtenissen met rechtsgevolgen 

elk uiteraard met hun voorwaarden, alsmede de volledige verzameling begripsomschrijvingen 

geïntegreerd in kaart brengt. 

Het blijkt bij onderzoek met een speciale 'kennismicroscoop' dat wet- en regelgeving, 

uitvoeringsbeleid en interactievoorschriften bestaan uit een beperkt aantal soorten bouwblokken. 

Als men eenmaal het patroon van die bouwblokken goed heeft leren kennen, dan is het 

interpreteren van een regelgeving een repeteerbare werkzaamheid geworden, maar nog steeds 

hoogwaardig mensenwerk. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat de opstellers van wet- en 

regelgeving de noodzaak zien voor een formulering die tot nu toe niet in de patronen en 

bijbehorende bouwblokken is opgenomen. Dit is een essentiële stap in het invoeren van innovatie in 

het land van wet- en regelgeving. 

Hierbij brengt de opsteller van de concrete scenario’s, met behulp van de annotatieomgeving, ook in 

kaart welke onderlinge relaties er bestaan tussen de verschillende rechtsbetrekkingen, 

rechtshandelingen, tijdsverlopen met rechtsgevolg en gebeurtenissen met rechtsgevolg zoals in de 

regelgeving beschreven. 

Hoe pakt men een dergelijke analyse aan?  

Initiatiefpunten of ingangen 

Bij het nagaan van de patronen in regelgeving en hun effect in dienstverlening is vastgesteld dat er 

sprake is van zogenaamde initiatiefpunten in de dienstverlening. Wat is een initiatief punt? Een punt 

in de regelgeving, dat aangeeft dat een bepaalde partij een rechtshandeling kan of moet uitvoeren. 

Voorbeelden van een initiatiefpunt zijn: het kunnen doen van een verzoek om aanpassing van de 

arbeidsduur, het kunnen uitnodigen van een belastingplichtige voor het doen van een 

belastingaangifte. Het stellen van de bij een initiatiefpunt behorende rechtshandeling levert in 

beginsel een aantal concrete scenario’s op, die allen bij dit initiatiefpunt horen. Het begrip 

initiatiefpunt is door het Blauwe Kamerlid Robert van Doesburg voorgesteld. 

Dit begrip is nieuw en niet te vinden in leerboeken over recht. Vandaar dat we het nog eens in iets 

andere bewoordingen gaan aangeven. 

Het doel van deze stap is de initiatiefpunten en de daarop volgende casus of scenario waaier in kaart 

te kunnen brengen. Wat is een initiatief punt? Een initiatief punt is een stuk tekst in de regelgeving 

waar een van de partijen gebruik van kan maken om door een soort rangeerterrein heen te rijden. 

Op het rangeerterrein zijn een aantal tracés zichtbaar die tot bepaalde uitgangen leiden. Elk tracé dat 
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loopt vanuit het initiatief punt via het rangeerterrein naar een eindpunt, representeert een concreet 

(repeteerbaar) scenario. 

Het blijkt dat regelgeving bestaat uit een serie initiatiefpunten, met elk haar eigen prototype 

concrete scenario’s. Maar gelukkig zijn er maar een heel beperkt aantal patronen (wissels) waarmee 

men de vele scenario’s kan opbouwen. Ook deze patronen worden helaas niet op de rechtenfaculteit 

onderwezen. Als deze patronen op grote schaal zouden worden onderwezen, dan is het onze 

verwachting dat er meer draagvlak zou ontstaan om de regelgeving op een meer geformaliseerde 

manier dan momenteel het geval is, wordt opgesteld. Het advies is nu de huidige representatie van 

regelgeving zonder meer te accepteren en gedurende een voldoende lange tijd te laten zien dat van 

daaruit duurzame specificaties kunnen worden opgesteld. Zodra de voordelen van deze aanpak 

voldoende helder zijn bij de opstellers van de regelgeving, is het onze verwachting dat zij hier iets 

mee willen gaan doen. 

We komen op deze patronen in een apart paper uitgebreid terug in het concreet laten zien hoe het 

protocol in de praktijk werkt. 

Scenario’s opstellen 

Voor elk initiatiefpunt gaat de opsteller een aantal scenario’s opstellen, m.a.w. testgevallen 

uitgedrukt in feiten, die de interactie weergeven tussen de partijen en de dienstenaanbieders. Het 

uiteindelijke doel is een representatieve verzameling testgevallen opstellen. Elk scenario bestaat uit 

scenes die elkaar opvolgen in de tijd, m.a.w. zowel tijdreizen in scenario’s (testgevallen) als in 

regelgeving. In een scene worden alle geldende rechtsbetrekkingen van de betreffende partijen 

weergegeven alsmede waar van toepassing de rechtshandelingen en/of tijdsverlopen met 

rechtsgevolg respectievelijk gebeurtenissen met rechtsgevolg. 

Scenario’s aan de experts voorleggen ter beslissing of aanpassing 

De door de specificatie expert opgestelde testgevallen worden voorgelegd aan de juridische en 

dienstverlening experten. Zij hebben de bevoegdheid om aan te geven of een scene in een scenario 

correct is en indien niet, de scene aan te passen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de combinatie van 

de expert in juridische zaken en de expert in dienstverlening. 

Veralgemeniseren 

De aldus goedgekeurde scenario’s worden door de expert in het opstellen van duurzame specificaties 

veralgemeniseert naar Gestructureerd Nederlands (met toevoeging van alle begripsdefinities, 

integriteitsregels, afleidingsregels, interactieregels en gebeurtenissen), inclusief de gegevens typen 

(cijfers of letters) voor het kunnen opnemen van de naam conventies.  

Het protocol voor het opstellen van de duurzame specificaties voor de op regelgeving gebaseerde 

dienstverlening kan op hoofdlijnen als volgt worden omschreven: 

1. De specificatie expert leidt de rechtsbetrekkingen, de rechtshandelingen alsmede de 

tijdsverlopen met rechtsgevolg(en) alsmede gebeurtenissen met rechtsgevolg(en) af uit de 

regelgeving, inclusief hun voorwaarden, door de wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid te 

analyseren met het doel de duurzame specificaties voor de daarop gebaseerde 

dienstverlening op te stellen. Uiteraard stelt hij ook vast welke partijen in welke 

rechtsbetrekkingen hun soort recht en de daarbij behorende soort plicht hebben, ten 

aanzien van een bepaalde inhoud en welke partij welke rechtshandeling mag of moet 

uitvoeren, en welke partij daadwerkelijk uitvoert. 
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2. De specificatie expert stelt de initiatief punten (begin van een dienst) van een 

dienstverlening vast. Hierbij kan een annotatie- en specificatieomgeving een goede 

ondersteuning bieden, om vooral overzicht te kunnen houden. 

3. Voor elk initiatiefpunt stelt de specificatie expert elk scenario met elke scene op. 

Elk scenario bestaat uit een opeenvolging in de tijd van scenes, dus tijdreizen op het gebied 

van testgevallen. Dit dienen we te onderscheiden van tijdreizen van de regelgeving. 

Hierbij dient rekening gehouden te worden met de interactievoorschriften voor de 

dienstverlening. Uiteraard dient de dienstverlening binnen de wet-, regelgeving en 

uitvoeringsbeleid plaats te vinden 

4. In het multidisciplinaire team voor het opstellen van de duurzame specificaties voor de 

dienstverlening wordt scene voor scene van elk scenario doorgenomen. Het 

multidisciplinaire team bestaat uit juridische expert(s), dienstverleningsexpert(s) en 

specificatie expert(s). 

5. Zodra het multidisciplinaire team alle scenes van een scenario heeft doorgenomen en di-

disciplinair (= juridisch expert en diensten expert) heeft beslist, gaat de specificatie expert 

over tot het uitvoeren van de stap veralgemeniseren. 

6. Daarop stelt de specificatie expert, met tracering van en naar de bijbehorende scenes, de 

duurzame specificaties op in Gestructureerd Nederlands en valideert deze. 
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5. De architectuur van de huidige situatie 
In het eerste rapport van de Blauwe Kamer (ref. 12, blz. 5) staat duidelijk beschreven welke de 

constateringen waren in 2013 van de dan geldende situatie, de AS-IS. We halen die tekst hieronder 

aan en gaan die toelichten aan de hand van de hierboven beschreven gewenste duurzame 

architectuur, de TO-BE situatie. 

“Tot dusver is er echter nog geen goede ondersteuning in het inrichten van regelgebaseerde 

systemen: het op eenduidige en samenhangende wijze analyseren en interpreteren van wet- en 

regelgeving. Een dergelijke aanpak is onontbeerlijk(Cursief toegevoegd door auteurs) om te komen tot 

geïntegreerde gegevens- en procesmodellen waarmee de gewenste flexibiliteit en wendbaarheid in 

de informatievoorziening kan worden gerealiseerd. De aanpak is daarmee een voorwaarde voor het 

realiseren van een klantgerichte dienstverlening en voor het borgen van samenwerking tussen 

organisaties (interoperabiliteit). De onderstaande constateringen uit de dagelijkse uitvoeringspraktijk 

illustreren het gemis aan een ’eenduidige en samenhangende analysemethode voor het 

interpreteren van wet- en regelgeving door uitvoeringsorganisaties’: 

a. De vertaling van wet- en regelgeving naar klantgerichte dienst- en producteisen voor het uitvoeren 
van processen en applicaties kost doorgaans veel tijd. 

b. De (inhoud van) diensten en processen is niet of onvoldoende herleidbaar naar de wet- en 
regelgeving. 

c. De vertaling van wet- en regelgeving naar dienst- en producteisen is tot nu toe vaak een moeilijk 
te besturen proces. De werkwijze is onduidelijk en verloopt deels impliciet en hangt af van de 
individuele ‘vertaler’. Meestal vindt analyse plaats vanuit de eigen discipline (juridisch, uitvoering, 
informatiekundig of ICT). De benodigde expertise is schaars.  

d. Er is geen adequate ondersteuning om goed te kunnen zoeken in wet- en regelgeving en ook is op 
dit moment maar beperkt ondersteuning beschikbaar om resultaten adequaat in samenhang te 
kunnen beheren.” (ref. 12, blz. 5) 

De huidige situatie kan ook treffend worden weergegeven zoals gedaan in Figuur 14. Deze prent laat 
duidelijk zien dat de omvang van de regelgeving een grootte heeft aangenomen die het met de 
traditionele representatie eigenlijk onmogelijk maakt, de regelgeving echt onder de knie te krijgen. 

Onze conclusie is dat er dringend behoefte is aan een paradigmawissel, oftewel aan innovatie. 

Wet- en regelgeving kan men beter opvatten als een soort woord-biologie. Laten we van de biologie 
leren dat microscopen daar geweldig geholpen hebben een solide fundament op te stellen voor dit 
vakgebied en haar nuttige toepassingen. In analogie daarvan hebben een aantal leden van de Blauwe 
Kamer de afgelopen drie jaren een aantal wetten en regelgevingen onder de speciale 
'kennismicroscoop' gelegd.  

Daaruit is de conclusie getrokken dat er qua betekenis voor dienstverlening of scenario’s een aantal 
heel duidelijke patronen zijn te onderkennen in de wet- en regelgeving. Dit heeft er onder meer toe 
geleid dat er in plaats van slechts één smaak voor rechtsbetrekking, de combinatie recht-plicht, 
inmiddels 7 smaken of patronen soort-recht  -̶ soort-plicht gebruikt kunnen worden. Deze zijn nodig 
om de betekenis van de wetgeving in een concrete dienstverlening goed te kunnen specificeren, op 
een voor juristen en diensten experts begrijpelijke manier. Overigens dienen we op te merken dat het 
niet uitgesloten is dat we bij nader onderzoek van Nederlandse regelgeving nog meer patronen 
worden ontdekt, hoewel we in de laatste 12 maanden geen nieuwe ontdekt hebben. 



© 2016, Diederik Dulfer, © 2016, Sjir Nijssen, © 2016, Jos Rozendaal  Pagina 31 van 40 
 

 

Figuur 14 

Hoe verhoudt zich de AS-IS situatie tot de TO-BE van de duurzame architectuur? 

In het eerste rapport van de Blauwe Kamer (ref. 12) is duidelijk zoals hierboven aangegeven het 

volgende gezegd: 

“De vertaling van wet- en regelgeving naar dienst- en producteisen is tot nu toe vaak een moeilijk te 

besturen proces. De werkwijze is onduidelijk en verloopt deels impliciet en hangt af van de 

individuele ‘vertaler’. Meestal vindt analyse plaats vanuit de eigen discipline (juridisch, uitvoering, 

informatiekundig of ICT).” (Ref. 12, blz. 5) 

Wat in 2013 is beschreven in het eerste rapport van de Blauwe Kamer, is nu goed te illustreren zoals 

gedaan in Figuur 15. De hierboven genoemde onduidelijkheid is weergegeven door het vraagteken 

symbool. De werkwijze verloopt deels impliciet. Er is geen duidelijke taakverdeling. Dat is in Figuur 15 

weergegeven door actor 2 en 3 in een wolkenachtige omgeving samen te brengen. Dit leidt tot een 

bijna onmogelijke oplossing. Dat kunnen we evenwel beter illustreren door middel van Figuur 16.  
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Figuur 15 

In Figuur 15is duidelijk te zien dat de vraagteken groep kennis moet hebben van elk van de drie 

werelden. Dat is wel heel veel gevraagd en eigenlijk veel te veel. Dit is in de duurzame architectuur 

opgelost door de duurzame specificaties als tussenresultaat te hebben. 

Wat helaas nogal veel in de huidige praktijk plaats vindt, is dat men rechtstreeks gaat van de 

regelgeving naar de ontwikkeling van software gaat. Het resultaat is dat er veel projecten veel te veel 

geld kosten en dat de klant overgeleverd is aan de specifieke IT oplossing en daarmee aan een 

specifieke leverancier. Bovendien is een IT representatie onbegrijpelijk voor het overgrote merendeel 

van de juridische en diensten experts. Al en met al, een gevaarlijke situatie. 

Dat heeft in een aantal gevallen tot Tweede Kamer debatten geleid. Het werd soms duidelijk dat er 

geen of veel te weinig testgevallen of praktijkscenario’s werden gebruikt. De meest ernstige 

problemen lijken te zijn opgetreden in de situatie waar het IT implementatiemodel werd 

opgedrongen aan de mensen die de specificaties zouden hebben moeten opstellen en dan krijgen we 

dat mensen bijv. termen gaan gebruiken als taxonomie en ontologie, termen die volstrekt niet helder 

zijn aan de meerderheid van de juridische en diensten experts.  

Gelukkig kunnen aan deze betreurenswaardige situaties een einde worden gemaakt, door gebruik te 

maken van de duurzame architectuur zoals eerder in dit paper beschreven en consequent het 

protocol voor het opstellen van de duurzame specificaties gaan toepassen. 
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Figuur 16 

 

 In het eerste rapport van de Blauwe Kamer (ref. 12, blz. 5) kunnen we lezen: 

“Tot dusver is er echter nog geen goede ondersteuning bij het inrichten van regelgebaseerde 

systemen: het op eenduidige en samenhangende wijze analyseren en interpreteren van wet- en 

regelgeving.” 

Hoe kan dit geïllustreerd worden in de duurzame architectuur? 

Zie Figuur 17 hieronder met datgene dat is doorgestreept als ontbrekend, namelijk het protocol. 
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Figuur 17 

 

“Een dergelijke aanpak is onontbeerlijk om te komen tot geïntegreerde gegevens- en 

procesmodellen waarmee de gewenste flexibiliteit en wendbaarheid in de informatievoorziening kan 

worden gerealiseerd. De aanpak is daarmee een voorwaarde voor het realiseren van een 

klantgerichte dienstverlening en voor het borgen van samenwerking tussen organisaties 

(interoperabiliteit).” (Ref. 12, blz. 5) 

In het eerste rapport van de Blauwe Kamer is viermaal aandacht gevraagd om multidisciplinair te 

kunnen werken tijdens het opstellen van de duurzame specificaties voor de dienstverlening. Dat is in 

de duurzame architectuur expliciet voorzien zoals te zien in Figuur 18. 
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Figuur 18 

a. “De vertaling van wet- en regelgeving naar klantgerichte dienst- en producteisen voor het 
uitvoeren van processen en applicaties kost doorgaans veel tijd.” (ref.13, blz. 5) 

De vraag is: waarom kost dat doorgaans veel tijd? De antwoorden hierop zijn:  

I. Er bestaat op geen enkele rechtenfaculteit een opleiding in deze vorm van duurzaam 
specificeren. De samenstellende onderdelen qua betekenis van een regelgeving is een 
volstrekt onderbelicht vak in de huidige rechtenfaculteiten. Het is verheugend dat er in 
oktober 2015 twee artikelen verschenen in het FD (Financieel Dagblad) , geschreven door 
top experts uit de juridische wereld, waarin ze duidelijk aangeven dat innovatie ook in die 
bedrijfstak gewoon dient te gaan worden. 

II. Omdat vaak de structuur van elementen van regelgeving (voor zover van betekenis voor 
dienstverlening) ontbreekt, is het ook niet mogelijk om een protocol op te stellen en te 
onderwijzen. 

III. Als er noch voldoende kennis is van structuur, noch van structurering, dan is het niet 
verwonderlijk dat er zoveel mis gaat in grote op regelgeving gebaseerde 
dienstverleningstrajecten. 
 

b. “De (inhoud van) diensten en processen is niet of onvoldoende herleidbaar naar de wet- en 
regelgeving.” (Ref. 12, blz. 5) 

M.a.w. wat ontbrak er in 2013? Zie de rode kruisen in Figuur 19 door de Traceerbaarheid 
functionaliteit aanwezig in de duurzame architectuur. 
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Figuur 19 

De belastingdienst heeft hier in de afgelopen twee jaar een goede bijdrage aan geleverd door, voor 
zover wij weten, als eerste dienstverleningsorganisatie van de wereld, een Annotatieomgeving via 
een Europese aanbesteding in het leven te laten roepen. 

c. “De vertaling van wet- en regelgeving naar dienst- en producteisen is tot nu toe vaak een 
moeilijk te besturen proces. De werkwijze is onduidelijk en verloopt deels impliciet en hangt 
af van de individuele ‘vertaler’. Meestal vindt analyse plaats vanuit de eigen discipline 
(juridisch, uitvoering, informatiekundig of ICT). De benodigde expertise is schaars.” (ref. 12, 
blz. 5) 

Zoals we hierboven in de AS-IS situatie reeds geconstateerd hebben, is er geen protocol, dus 
anders gezegd ook geen proces en een proces dat niet bestaat, is uiteraard moeilijk te besturen. 

“Meestal vindt analyse plaats vanuit de eigen discipline (juridisch, uitvoering, informatiekundig of 
ICT).” (ref. 12, blz. 5) 

Dit is in de duurzame architectuur opgelost door structureel een multidisciplinaire aanpak te gaan 
nemen voor het uitvoeren van het protocol, zoals duidelijk te zien is in onderstaand diagram. 



© 2016, Diederik Dulfer, © 2016, Sjir Nijssen, © 2016, Jos Rozendaal  Pagina 37 van 40 
 

 

Figuur 20 

d. “Er is geen adequate ondersteuning om goed te kunnen zoeken in wet- en regelgeving en ook 
is op dit moment maar beperkt ondersteuning beschikbaar om resultaten adequaat in 
samenhang te kunnen beheren.” (ref. 12, blz. 5) 
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6. Conclusies 
Door structureel te investeren in begrijpelijkheid en traceerbaarheid van de uitvoering van op 
regelgeving gebaseerde dienstverlening, op elke stap in het gehele traject, via duurzame specificaties 
naar de oorspronkelijke bron in wet en regelgeving, door o.a. het hanteren van begripsdefinities, 
gebaseerd op de feiten binnen scope en communicatie met concrete scenario’s en voorbeelden (ex-
ante), wordt er veel winst behaald. Door de communicatie te verdelen in precies drie niveaus kunnen 
we veel luchtfietserij vermijden. Er kunnen op basis van de drie niveaus 
1. protocollen ontwikkeld en getoetst worden; 
2. trainingen geschreven en gegeven worden voor o.a. het multidisciplinaire specificatieteam; 
3. software ontwikkeld worden om het protocol verder te kunnen ondersteunen; 
4. menselijke begrijpelijke instructies geschreven worden om de dienstverlening te ondersteunen 

en 
5. software ontwikkeld worden om de geautomatiseerde dienstverlening te ondersteunen. 
 
We nodigen iedereen uit een bijdrage te leveren aan deze gezamenlijke uitdaging. Uitbreidingen zijn 
welkom, maar ook suggesties voor verbeteringen of aanpassen van de taal. Stuurt u s.v.p. uw 
suggesties naar het volgende email adres: sjir.nijssen@pna-group.com. Alvast dank voor uw bijdrage. 
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