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1 Management Samenvatting 

Binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) loopt momenteel het project 

Semantics@YourFingertips waarbij de lokale besturen een toolset aangereikt wordt die het eenvoudig 

maakt om lokale besluiten en regelgeving te verrijken met linked data (via URI’s), dit moet de 

doorzoekbaarheid van de lokale besluiten sterk verbeteren en operaties op gelinkte entiteiten, 

relaties, attributen,… mogelijk maken. Met het project Slimme Regelgeving wil het ABB nog sterker 

inzetten op het ontsluiten van regelgeving en besluiten.   

De inhoud van bestaande regelgeving en besluiten bevat een schat aan informatie die een brede set 

aan toepassingen zou kunnen voeden. Echter, momenteel is deze informatie zeer moeilijk te 

exploiteren doordat besluiten of regelgeving vaak niet voldoende gestructureerd zijn. Daarom wenst 

het ABB geavanceerde technieken te gebruiken om automatisch inzichten uit de regelgeving en 

besluiten te halen, enerzijds voor intern gebruik, maar ook om deze inzichten publiek beschikbaar te 

stellen of ter ondersteuning van lokale besturen. Ook wil het ABB de reeds bestaande 

(on)gestructureerde data automatisch structureren/categoriseren.  

Dit document is het eindverslag van de behoefteanalyse en marktconsultatie die Addestino in opdracht 

van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) uitvoerde voor het project ‘Slimme 

Regelgeving’. Het bevat de volledig uitgewerkte resultaten van het begeleidingstraject dat liep van 

februari 2021 tot en met juni 2021, en schetst de mogelijke prioriteiten en vervolgstappen met het 

oog op slimme regelgeving. De conclusies van de behoefteanalyse en marktconsultatie van ‘Slimme 

Regelgeving’ situeren zich op vier vlakken: het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt, het 

technologische risico, de vervolgstappen en de non-functionele behoeften. 

Het project ‘Slimme regelgeving’ heeft een hoog innovatiepotentieel vanuit het standpunt van de 

gebruikers: de regelgever, het ABB, lokale besturen, burgers, verenigingen, ondernemingen en 

applicatie ontwikkelaars. Het is duidelijk dat het halen van slimme inzichten en bouwen van slimme 

toepassingen op regelgeving of besluiten een grote toegevoegde waarde heeft in het dagelijkse leven 

van de gebruikers.  

Voor de technologische haalbaarheid is er een groot verschil van use case tot use case, zo is er al heel 

wat mogelijk voor patroonherkenning op gestructureerde (niet tekst) data of voor eenvoudige 

operaties op tekst zoals het herkennen van entiteiten, ook in het Nederlands. Wanneer er echter 

complexe, impliciete inzichten of vergelijkingen nodig zijn,  of er tekst generatie  en het verstaan van 

tekst aan te pas komt, is er een groot technologisch risico om steeds een hoge betrouwbaarheid te 

garanderen bij volledige automatisatie. Daarbovenop komt het aspect dat juridische tekst zeer 

complex is qua inhoud, wat voor een extra uitdaging en nood aan hertraining op specifieke juridische 

data zorgt, zelfs voor eenvoudigere operaties op tekst (e.g. herkennen entiteiten).  

Het advies voor de verdere vervolgstappen werd opgesteld op basis van het technologisch risico, de 

gebruikerswaarde en de afhankelijkheid tussen use cases, om uiteindelijk tot vier implementatiefases 

te komen die gefaseerd opgestart dienen te worden. Hierbij wordt eerst gefocust op het verwerken 

van regelgeving (data) zonder hieruit inzichten te halen, vervolgens ligt de focus op het extraheren van 

eenvoudige inzichten, om erna tot diepgaande inzichten te gaan, eventueel kan finaal, na herevaluatie 

van de technologie, gefocust worden op impliciete inzichten of tekst generatie. Bij elke fase moeten in 

eerste instantie de mogelijkheden van de data onderzocht worden door te focussen op een succesvolle 

realisatie van enkele specifieke use cases. Hiervoor kan het opgestelde overzicht van de 

geïdentificeerde databronnen (en hun belangrijkste karakteristieken) gebruikt worden als startpunt.  
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Naast functionele noden werden een aantal non-functionele noden gecapteerd, die steeds voldaan 

moeten zijn om slimme regelgeving succesvol te realiseren. Louter op technologisch vlak vormen 

deze geen risico. Echter zijn deze noden onderdeel van het deployment model en moeten dus in de 

praktijk heel wat, niet altijd makkelijke, vragen ingevuld worden om deze noden te realiseren.  

2 Executive Summary 

Within the ABB, the project Semantics@YourFingertips is currently ongoing, providing the local 

authorities with a toolset which makes it easy to enrich local decrees and regulations with linked data 

(via URIs), which should greatly improve the searchability of the local decrees and make operations on 

linked entities, relations, attributes, etc. possible. The content of existing regulations and decisions 

contains a wealth of information that could feed a broad set of applications. However, currently this is 

very difficult to exploit because decrees or regulations are often unstructured. Therefore, ABB wants 

to use advanced techniques to automatically extract insights from regulations and decrees, for internal 

use, but also to make these insights publicly available or to support local governments. The ABB also 

wants to automatically structure/categorize the existing (un)structured data.  

This document is the final report of the needs analysis and market consultation that Addestino carried 

out for the PIO project "Smart Regulation". It contains the fully elaborated results of the guidance 

process that ran from February 2021 to June 2021, and outlines the possible priorities and follow-up 

steps towards smart regulation. The conclusions of the Smart Regulation needs analysis and market 

consultation are situated in four areas: the innovation potential from a user perspective, technological 

risk, follow-up steps and non-functional needs. 

The 'Smart Regulation' project has a high innovation potential from the users' point of view, being a 

general regulator, the ABB, local governments, legal entities and application developers. It is clear that 

extracting smart insights and building smart applications on regulations or decisions has a high added 

value in the daily life of users.  

For technological feasibility there is a big difference between the use cases, a lot is already possible for 

pattern recognition on structured (non-text) data or for simple operations on text such as recognizing 

entities, also in Dutch. However, when complex, implicit insights or comparisons are needed, or when 

language generation and understanding is involved, there is a great technological risk for guaranteeing 

high reliability with full automation. On top of that there is the aspect that legal text is very complex 

in terms of content, which creates additional challenges and the need for retraining on specific legal 

data, even for simpler operations on text (e.g. entity recognition).  

The advice for the further follow-up steps was drawn up on the basis of the technological risk, the user 

value and the dependency between use cases, to eventually arrive at four implementation phases that 

should be tackled in phased approach. First, the focus is on processing regulation(-data) without 

extracting insights from it, then the focus is on extracting simple insights, to go on to in-depth insights, 

and finally, after re-evaluating the technology, the focus can be on implicit insights or language 

generation. In each phase, the possibilities of the data should first be explored by focusing on the 

successful realization of some specific use cases. For this purpose, the drafted overview of the 

identified data sources (and their main characteristics) can be used as a starting point.  

In addition to functional needs, a number of non-functional needs were captured, which must be met 

in order to successfully realize smart regulation. On a purely technological level, these do not pose a 

risk. However, these needs are part of the deployment model and in practice many, not always easy, 

questions must be answered in order to realize these needs.  
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3 Werkingskader en objectieven 

3.1 De projectinitiatoren 

 Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) 

Binnen de Vlaamse overheid staat het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) in voor de 

ondersteuning van de lokale besturen. Meer specifiek is het hierbij onder andere verantwoordelijk 

voor de voorbereiding en opvolging van de regelgeving voor lokale besturen, waaronder het decreet 

van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB). Het DLB verplicht lokale besturen de agenda’s, 

besluiten(lijsten) en notulen te publiceren op hun website en een deel ervan te melden aan het ABB. 

Tot voor kort bevatte de inhoud van deze publicaties geen structuur. Binnen het ABB is het project 

‘Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD)’ opgestart waarbij gestreefd werd om alle lokale 

besturen, en in een eerste fase de gemeenten en OCMW’s, tegen juni 2021 de documenten die ze 

publiceren te laten verrijken met relaties, entiteiten en attributen. Deze verrijking gebeurt volgens de 

door het ABB gedefinieerde standaard ‘Besluit publicatie’1. Het project ‘Semantics@yourfingertips’ is 

het onderdeel van LBLOD waarin de focus ligt op de validatie van softwarepakketten die de besturen 

ondersteunen om te publiceren volgens de standaard. 

Het gestructureerd publiceren via ‘linked data’ is de eerste stap naar een betere, efficiëntere, meer 

transparante, beter door de burger raadpleegbare regelgeving. Als tweede stap wil het ABB 

geavanceerde technologieën gebruiken om zo tot “Slimme Regelgeving” te komen, daarom diende  het 

ABB een aanvraag in bij Programma Innovatieve Overheidsopdrachten. 

 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) 

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 

en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere 

publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO 

overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te 

besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, dat wil zeggen het (laten) ontwikkelen en/of 

aankopen van innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke 

dienstverlening kunnen optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke 

uitdagingen waarvoor ze staan. Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, 

competitievere ondernemingen en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang 

(gezondheid, milieu en energie, veiligheid, …). Concreet begeleidt het PIO andere overheden en 

publieke organisaties bij innovatieve aanbestedingsprojecten en co-financiert ze die innovatie-

aankopen ook à rato van 50%, mits de oplossingen voldoende relevant en innovatief zijn. Daarnaast 

voorziet het PIO in externe consultants om de publieke organisaties te ondersteunen bij het 

voorbereiden van hun innovatie-aankopen.   

Meer informatie is beschikbaar op de website van het Programma Innovatieve overheidsopdrachten2. 

 
1 https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/besluit-publicatie/ 
2 www.innovatieveoverheidsopdrachten.be 

https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/besluit-publicatie/
https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
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3.2 Het voortraject: “Slimme Regelgeving” 

 Context 

Binnen het ABB loopt momenteel het project ‘Semantics@YourFingertips’ waarbij de lokale besturen 

een toolset aangereikt wordt die het eenvoudig maakt om lokale besluiten en regelgeving te verrijken 

met gelinkte data. In deze toolset worden agenda’s, besluiten(lijsten) en notulen opgemaakt volgens 

de standaard ‘Besluit Publicatie’3. Deze heeft als finale doel dat alle entiteiten, attributen & relaties 

gestructureerd worden opgenomen in het document. Voor deze relaties worden URI’s gebruikt die 

verwijzen naar o.a. de Vlaamse Codex, de Mandatendatabank of de leidinggevendendatabank. Verder 

wordt er ook gekeken naar het verwijzen van bv. de wegreglementen en de verkeersbordendatabank. 

Deze gelinkte data moet de doorzoekbaarheid van de lokale besluiten sterk verbeteren. 

De bestaande regelgeving en besluiten bevatten een schat aan informatie die een brede set aan 

toepassingen zou kunnen voeden. Echter, momenteel is het grootste deel van de regelgeving en 

besluiten ongestructureerd, waardoor het zeer moeilijk is om deze informatie en kennis te gebruiken 

en exploiteren.  

Het ABB wenst om deze data te gaan exploreren en om hierop (automatisch) inzichten, bijvoorbeeld 

ongekende thema’s, te vergaren. Vervolgens wil het deze inzichten publiek beschikbaar stellen aan 

gebruikers met als finale doel het ondersteunen van lokale besturen, het informeren van burgers en 

extra dienstverlening aan de burger. Ook wil het ABB de reeds bestaande ongestructureerde data 

automatisch structureren en eventueel nieuwe geavanceerde datastandaarden vinden zonder hier 

manuele trajecten voor op te moeten stellen. 

 Doelstellingen van het voortraject 

Het PIO-voortraject ‘Slimme Regelgeving’ heeft als doelstelling om, op basis van de functionele wensen 

van het ABB, lokale besturen, burgers… en de technologische mogelijkheden, de aanpak uit te werken 

voor dit traject. Dit houdt concreet in dat bepaald wordt welke scope (i.e. welke use cases) moet 

nagestreefd worden en hoe hier kan naartoe gewerkt worden, rekening houdend met de technische 

mogelijkheden en data voorhanden. 

De doelstellingen van het voortraject (behoefte- en marktanalyse) bestaan hoofdzakelijk uit:  

• Identificeren van de beschikbare databronnen, samen met hun belangrijkste karakteristieken. 

• Bepalen van de noden van de eindgebruikers, onder andere burgers, het ABB en lokale 

besturen. 

• Aangeven wat de mogelijke technologische oplossingen zijn met hun toegevoegde waarde en 

risico. Dit risico wordt bepaald door de huidige stand van de technologie en hoe lang het zou 

duren voor een volledige oplossing mogelijk zou zijn. 

• Bepalen van aangewezen vervolgstappen gebaseerd op de exploratie in het voortraject. 

Om deze doelen te bereiken worden de volgende stappen doorlopen in het voortraject: 

Stap 1: Scherpstellen van de scope van het voortraject  

Het formuleren van de scope van het project en het bespreken van de praktische kant van het 

project. 

 
3 https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/besluit-publicatie/ 
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Hiertoe werd op 24/02/2021 een 2u-durende vergadering georganiseerd met deelnemers van het 

ABB, PIO en Addestino. 

Stap 2: Verkennen van de databronnen 

Om de beschikbare databronnen en hun belangrijkste karakteristieken te identificeren werd op 

19/03/2021 een 3u durende interactieve workshop georganiseerd met enkele spelers de een goed 

zicht hebben op de beschikbare data, namelijk PIO, het ABB, Stad Gent en District09 en Addestino.  

Stap 3: Definiëren van de gebruikersnoden  

In een interactieve workshop werden de gebruikersnoden voor slimme regelgeving in kaart gebracht. 

In eerste instantie werd een set van gebruikers geïdentificeerd om vervolgens use cases te definiëren 

die de noden van deze gebruikers vervullen. Deze workshop werd georganiseerd op 01/04/2021. 

De deelnemers van deze interactieve workshop waren PIO, het ABB, Stad Gent, District09, Stad Lier, 

Stad Aalter, de Vlaamse overheid en Addestino 

Stap 4: Valideren en prioriteren van gebruikersnoden door het scoren van use cases vanuit 

gebruikersstandpunt  

Tijdens een derde interactieve workshop werden de opgestelde use cases gevalideerd en 

geprioriteerd door ze op innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt te scoren via 

planningpoker. Hiertoe werd de feedback vanuit de vorige workshop verwerkt zodat de focus 

opnieuw gelegd kon worden op een debat rond de meest interessante use cases. 

Deze workshop vond plaats op 22/04/2021, in aanwezigheid van dezelfde deelnemersgroep. 

Stap 5: State-of-the-art en referentiearchitectuur  

De resultaten van de behoefteanalyse (i.e. de collectie van use cases) werden vertaald naar een 

referentiearchitectuur op basis van in-house expertise van Addestino. In combinatie met een 

onderzoek naar de stand van de techniek en welke state-of-the-art oplossingen vandaag worden 

aangeboden (a.d.h.v. een uitgebreide web search), werd een eerste indicatie gegeven van de huidige 

stand van de techniek en een overzicht gegeven van de relevante spelers in de markt.  

De state-of-the-art werd toegelicht in presentatievorm tijdens een 3u durende sessie op 30/04/2021. 

De resultaten van deze marktanalyse werden gebruikt als leidraad tijdens de marktconsultatie. 

Stap 6: Marktconsultatie  

Op 08/06/2021 werd een workshop georganiseerd met spelers uit de industrie evenals deelnemers 

van het ABB, PIO als observator, Stad Gent en andere lokale besturen. De uitnodiging voor de 

marktconsultatie werd door PIO ruim verspreid (via, netwerken van intermediaire organisaties, PIO-

nieuwsbrief, social media, enz.) zodat alle geïnteresseerde industriële of academische spelers de kans 

kregen om deel te nemen. Een selectie van spelers werd geïdentificeerd als deel van de state-of-the-

art analyse en rechtstreeks aangeschreven.  De workshop had als opzet om een gestructureerde 

groepsdiscussie tussen de spelers uit de industrie en kenniscentra op gang te brengen, en dit op basis 

van de opgestelde use cases, een deployment model en de uitgewerkte referentiearchitectuur. De 

volledige lijst met deelnemende marktpartijen kan gevonden worden in bijlage C. 

Met deze aanpak werd een duidelijk beeld bekomen van de verschillende oplossingen die een 

antwoord kunnen bieden op de noden, en de moeilijkheden en technische risico’s die de 

marktspelers typisch verwachten tijdens het uitrollen van een oplossing. 
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4 Verkennen van de databronnen 

Het doel van dit project is om aan de hand van Artificiële Intelligentie (AI) & Machine Learning tot 

slimme regelgeving te komen. Binnen AI speelt data een essentiële rol (o.a. voor het trainen van de 

algoritmes), het verkennen van de verschillende potentiële databronnen is dan ook een belangrijke 

eerste stap. 

Het is mogelijk om op verschillende types en niveaus van overheden te focussen bij het verkennen van 

de databronnen. In dit project ligt de focus enerzijds op overkoepelende instanties op federaal of 

Vlaams niveau, zoals het ABB, ,… anderzijds op de lokale besturen, meer bepaald gemeenten en 

steden. Er is bij de start van het project beslist om andere instanties zoals autonome 

gemeentebedrijven (AGB), Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden (IGS), of provincies niet 

expliciet mee te nemen. Echter worden deze besturen wel opgenomen waar relevant voor het 

verkennen van de databronnen. 

4.1 Gevolgd proces 

Om de verschillende databronnen gerelateerd aan regelgeving te identificeren werd een 

gemodereerde workshop opgezet met spelers vertrouwd in het domein van (lokale) regelgeving. Deze 

deelnemers hebben niet alleen een zicht op de potentiële databronnen, zij kunnen ook een inschatting 

maken met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, inhoud… van deze databronnen.  

Onderstaande instanties namen deel aan de workshop: 

• Stad Gent & District 09: technische, administratieve en project gerelateerde profielen 

• ABB: technische, administratieve, juridische en project gerelateerde profielen 

• PIO: als project sponsor en begeleider 

• Addestino: als moderator van de workshop. 

Het uiteindelijke doel is om alle data bronnen te identificeren, in detail te kijken welke data deze 

bevatten en met welke randvoorwaarden of restricties er rekening gehouden moeten worden (e.g. 

niet publiek beschikbaar, privacy gevoelige data…). Hiervoor is het, logischerwijs, eerst en vooral 

belangrijk om de databronnen te identificeren. Vervolgens kan een lijst van karakteristieken worden 

opgesteld die, los van de specifieke databron, de belangrijkste eigenschappen van de databronnen 

omvat (e.g. grootte of kwaliteit). Eens deze lijst is opgesteld kunnen voor alle geïdentificeerde 

databronnen de karakteristieken worden ingevuld.  

De workshop “verkennen van de databronnen” werd opgesteld op basis van de hierboven vermelde 

stappen. Dit telkens met een eerste aanzet gegeven door Addestino op basis van voorafgaand 

onderzoek of algemene expertise, vervolgens konden de verschillende deelnemers op een interactieve 

manier feedback, aanvullingen en inzichten geven.  
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4.2 Overzicht van de databronnen en hun belangrijkste 

karakteristieken 

Een overzicht van de databronnen en hun belangrijkste karakteristieken is terug te vinden in 

onderstaande tabel4. 

 Verduidelijking van de karakteristieken 

In bovenstaande tabel zijn alle karakteristieken terug te vinden, deze zijn enerzijds bepaald vanuit een 

gebruikersstandpunt (e.g. bestuursniveau en gebruikers), anderzijds vanuit een technisch standpunt 

(e.g. aantal records), dit omdat ze mogelijks als input zullen dienen om een AI model te trainen.  

Sommige karakteristieken zijn voor de ene databron belangrijker dan voor andere databronnen, waar 

irrelevant (met het oog op slimme regelgeving) of onvoldoende informatie aanwezig is, zijn bepaalde 

karakteristieken dan ook weggelaten voor een specifieke databron.  

 Overzicht van de verschillende databronnen 

De geïdentificeerde databronnen kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: 

1. Beheerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) 

2. Beheerd door Stad Gent  

3. Andere databronnen 

Databronnen beheerd door het ABB 

Volgende drie databronnen beheerd door het ABB hebben betrekking op de besluiten van lokale 

besturen: 

 
4 Tabel opgesteld in maart/april 2021, geactualiseerde cijfers voor juli 2021 van de centrale vindplaats zijn hierna terug te 

vinden. 
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A. Besluitendatabank: alle besluiten die verplicht gemeld moeten worden door lokale besturen 

(gemeenten, OCMW’s, AGB’s, provincies, Autonome Provinciebedrijven, intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, …) aan het ABB. Zowel de inhoud van het besluit, als de nodige 

metadata (e.g. lokaal bestuur, datum, …) zijn terug te vinden in de besluitendatabank. Hierbij 

is de inhoud niet per sé gestructureerd, maar de metadata wel. 

B. Centrale vindplaats: in het kader van het programma “Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data 

(LBLOD)” heeft het ABB recent een data standaard ontwikkeld voor besluiten (Besluit 

Publicatie). Een LBLOD-gelinkt besluit bevat een variëteit aan tags of referenties naar andere 

entiteiten, bijvoorbeeld naar de mandatendatabank om de aanwezige mandatarissen en de 

voorzitter van een zitting aan te duiden. Deze tags maken een besluit gestructureerd en 

doorzoekbaar, zowel voor mens als machine.  

Uiteindelijk zal de centrale vindplaats alle LBLOD gelinkte besluiten bevatten die gescrapet 

worden van de websites van alle lokale besturen (gemeenten en OCMW’s). Eind juni 2021 

publiceerden reeds 255 besturen gelinkt, deze publicaties worden gescrapet en vervolgens 

ondergebracht in een testversie van de centrale vindplaats om er kwaliteitschecks op uit te 

voeren (Centrale Vindplaats5). In juli 2021 bevatte deze testomgeving de besluiten van 1153 

zittingen verdeeld over 165 besturen. Het is de bedoeling dat deze informatie tegen het najaar 

van 2021 ook beschikbaar zal zijn in de centrale vindplaats zelf. 

C. Thematische Excels: In het kader van een analyse oefening zijn besluiten van 4 lokale besturen 

over een periode van maximum 1 jaar manueel gethematiseerd door het ABB, bijvoorbeeld op 

basis van categorieën in de beleids- en beheerscyclus (BBC). 

De andere twee geïdentificeerde databronnen beheerd door het ABB zijn de mandaten- en 

leidinggevendendatabank, die respectievelijk informatie over de mandatarissen (bijvoorbeeld 

burgemeester lokaal bestuur) en leidinggevenden bevatten. Dit zijn gestructureerde databanken die 

het OSLO datamodel ‘Mandatendatabank6’  volgen.  

Databronnen beheerd door Stad Gent 

Bij de databronnen van Stad Gent is er enerzijds de raadpleegomgeving, die onder andere de 

agendapunten, zittingen (~besluiten) en initiatiefrechten (e.g. vragen) bevat. Deze raadpleegomgeving 

heeft een relationele structuur en bevat informatie met een historiek vanaf 2013 tot nu. Anderzijds is 

er de lokale website van Stad Gent, waar de gecoördineerde of geconsolideerde versie van de 

regelgeving gevonden kan worden.  

Andere databronnen 

De websites van alle lokale besturen dienen steeds alle relevante en meeste recente besluiten te 

bevatten. 

De Vlaamse Codex en het Belgisch Staatsblad zijn enerzijds belangrijk als algemene bron van 

regelgeving, anderzijds omdat er vaak naar verwezen wordt vanuit een lokaal besluit, bijvoorbeeld ter 

ondersteuning van een bepaalde beslissing.  

 

 

 
5 https://qa.centrale-vindplaats.lblod.info/sparql 
6 https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/mandatendatabank/ 

https://qa.centrale-vindplaats.lblod.info/sparql
https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/mandatendatabank/
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 Overzicht vindplaats voor verschillende type publicaties van lokale besturen 

Een publicatie van een lokaal bestuur (e.g. besluit of gecoördineerde versie) kan zich in verschillende 

databronnen bevinden, e.g. in de besluitendatabank, de centrale vindplaats of op de websites van 

lokale besturen. Ter illustratie en verduidelijking is daarom onderstaande, vereenvoudigde tabel 

opgesteld. Dit geeft een eerste indicatie in welke databron de verschillende type publicaties te vinden 

zijn. 

*Sinds eind 2020 (indien lokaal bestuur LBLOD-gelinkt publiceert) 

Bovenstaande tabel vormt een beeld van waar bepaalde, specifieke informatie gezocht moet worden, 

bijvoorbeeld wanneer deze gebruikt moet worden om een model te trainen of informatie te 

extraheren. Zo zijn de besluitlijsten en meldingsplichtige besluiten van de gemeenteraad zowel te 

vinden in de besluitendatabank, centrale vindplaats als op de website van de lokale besturen. 

Daarentegen zijn de gecoördineerde versies enkel te vinden op de websites van de lokale besturen. 

Deze lijst werd opgesteld op basis van het overzicht opgenomen in ‘2019_Publicatie_meldingsplicht7’.  

 Overzicht workshop verkennen van de databronnen 

De slides opgesteld na verwerking van de workshop “verkennen van de databronnen” kunnen 

gevonden worden in bijlage A. Deze bevat gelijkaardige informatie zoals hierboven beschreven, samen 

met enkele aanvullende gegevens en inzichten. 

 Definities & begrippen 

• Besluit: de authentieke schriftelijke neerslag van een beslissing van een bestuursorgaan. Deze 

beslissing houdt een rechtshandeling in waarbij sprake is van een beoogd rechtsgevolg. 

• Zitting: een geformaliseerde samenkomst van de leden van een bestuursorgaan met het doel 

om de aangelegenheden te regelen waarvoor het bevoegd is. 

• Agendapunt: formeel aanvaard te behandelen onderwerp op een zitting. 

 
7 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/werking_bestuur/2019_Public
atie_meldingsplicht.pdf 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/werking_bestuur/2019_Publicatie_meldingsplicht.pdf
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• Notulen: het formele schriftelijk verslag van een zitting. 

• Gecoördineerde versie: tot één geheel samengevoegde versie van afzonderlijke, maar 

inhoudelijk samenhangende regelgeving, zonder dat wezenlijke inhoudelijke veranderingen 

plaatsvinden (bv. coördinatie van alle uitvoeringsbesluiten op het Bodemsaneringsdecreet in 

één reglement: Vlarebo). 

• Geconsolideerde versie8: samengevoegde en geïntegreerde versie van de wijzigingen die in 

de loop der jaren via afzonderlijke bepalingen zijn aangebracht, zodat opnieuw één, 

authentieke, wettekst voorhanden is (bv. ‘gecoördineerd’ decreet op de ruimtelijke ordening). 

• Regelgeving: besluiten, gecoördineerde en geconsolideerde versies 

• Initiatiefrechten: het recht van gemeenteraadsleden om voorstellen van beslissing, 

amendementen (aanpassingen) aan bestaande voorstellen en vragen gemeenteraad in te 

dienen. 

• Bepaling: juridische voorschriften bv. een wetsartikel, artikel van een contract,... 

• Mandaat: de bevoegdheid om gedurende een bepaalde periode een bestuursorgaan te 

vormen of er deel van uit te maken. Een mandaat kan één of meerdere zetels voorstellen. 

• AGB: autonoom gemeentebedrijf 

• APB: autonoom provinciebedrijf 

• IGS: intergemeentelijk samenwerkingsverband 

• OSLO-datamodel: Open Standaarden voor Linkende Organisaties, OSLO datastandaarden 

(vlaanderen.be) 

• LBLOD: Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data, Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data | 

Lokaal Bestuur Vlaanderen 

• BBC: beleids- en beheerscyclus, Begrippenlijst | Lokaal Bestuur Vlaanderen 

 

 

 

 

  

 
8 In de praktijk wordt vaak de term gecoördineerde versie gebruikt wanneer eigenlijk geconsolideerde versie bedoeld wordt. 

https://data.vlaanderen.be/standaarden/
https://data.vlaanderen.be/standaarden/
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/basisgegevens/begrippenlijst
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5 Inschatting innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt 

5.1 Gevolgd proces 

Vanuit de expertise van de projectinitiators werden eerst de verscheidene gebruikersgroepen in kaart 

gebracht. Vervolgens werden de belangrijkste gebruikersvereisten (of use cases) geïdentificeerd en 

opgelijst door deze gebruikersgroepen. . 

De use cases die met de gebruikersgroepen waren opgesteld werden vervolgens gecategoriseerd en 

indien nodig opnieuw verwoord met als doel de use case volledig duidelijk te maken, zowel voor 

iemand vertrouwd met het domein van (lokale) regelgeving, als iemand die hier minder vertrouwd 

mee is. 

Om de use cases te prioriteren op basis van hun toegevoegde waarde voor slimme regelgeving werd 

planning poker gebruikt, waarbij de eindgebruikers bepalen hoe belangrijk elke use case is. De scores 

werden toegekend door dezelfde groep stakeholders als bij het opstellen van de use cases. De laagste 

waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “niet noodzakelijk, hebben we al”. Een waarde van 

2-3 geeft aan dat deze wel iets zou kunnen bijdragen, maar niet de essentie is van het project. Een 

score vanaf 13 zal echt een verschil maken, “daar geloof ik in, dit zal zeker een meerwaarde bieden 

aan het project”.  Een waarde van 100 geeft aan dat de users de use case absoluut vervuld willen zien 

binnen dit project, het is een gamechanger, er is een negatieve impact indien deze use case niet 

voldaan is. 

5.2 Resultaten 

Onderstaande lijst van gebruikersgroepen/persona werd opgesteld. Deze zijn zowel gebaseerd op de 

expertise van de projectinitiators, als op de verwerking van feedback, opmerkingen en bevindingen 

vastgesteld tijdens de verschillende workshops: 

• Regelgever: algemeen persoon/instantie die de regelgeving bepaalt, bijvoorbeeld de Vlaamse 

regering, gemeenteraad, parlement, college, burgemeester… 

• Rechtsonderhorige: elke rechtsonderhorige in Vlaanderen/België, voorbeelden zijn de 

Vlaamse burger, een onderneming, een vereniging. 

• ABB: de medewerkers van het ABB. Meer specifiek, juristen die werken voor het ABB, 

administratieve medewerkers en medewerkers op toezicht- of beleidsniveau. 

• Lokaal bestuur: de medewerkers van elk lokaal bestuur, van jurist tot administratief 

medewerker, alsook op toezicht of beleidsniveau. 

• Applicatiebouwer: omvat elke mogelijke applicatiebouwer, dit zijn zowel de huidige software 

leveranciers van lokale besturen, alsook potentiële toekomstige spelers die applicaties 

kunnen/willen bouwen voor slimme regelgeving en zelfs externe applicatiebouwers die 

publieke data en inzichten willen gebruiken.  

Onderstaande lijst presenteert alle use cases met hun bijhorende score van toegevoegde waarde voor 

de eindgebruiker. In een korte paragraaf worden de details van de use case toegelicht en eventueel 

een verduidelijking bij de scores gegeven. De use cases zijn verdeeld in 4 categorieën: 
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• Niet-functionele requirements (NFR): Deze use cases vervullen geen functionele nood vanuit 

een gebruikerstandpunt, maar zijn (technische) requirements die nodig zijn om de 

operationele noden van het ABB te vervullen. 

• Kwaliteit: use cases met als doel de kwaliteit van de data & regelgeving te verbeteren. 

• Verrijking: use cases waarbij de regelgeving verrijkt wordt met verbanden (o.a. in de vorm van 

URI's) en inzichten. 

• Zoeken: use cases gerelateerd aan geavanceerde zoekfunctionaliteit 

 Use cases met niet-functionele requirements (NFR) 

Use case NFR1: Als ABB/lokaal bestuur kan ik de inhoud van regelgeving/besluiten en metadata vlot 

ontsluiten (bijvoorbeeld voor bepaalde thema's) zodat evidence-based policy op een meer 

automatische (i.e. minder manuele, omslachtige, onoverzichtelijke) manier kan worden uitgevoerd 

en we hier dus minder werk aan hebben. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Dit is een generieke, overkoepelende use case die slaat op het feit dat wanneer bepaalde 

technieken (e.g. AI) gegevens, inzichten en informatie genereren, deze door het ABB/lokaal bestuur 

nadien vlot gebruikt kunnen worden om beleidsbeslissingen te nemen op basis van objectieve 

feiten, i.e. evidence-based policy, in plaats van door te redeneren op gevoel. Vooral het generieke 

aspect zorgt ervoor dat deze use case een hoge score krijgt.  

Use case NFR2a: Als applicatie bouwer kan ik eenvoudig alle gegenereerde inzichten uit de besluiten 

hergebruiken (metadata, data…)  zodat ik mijn applicatie hier vlot bovenop kan bouwen. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Dit is een generieke, overkoepelende use case, waarbij elke mogelijke applicatiebouwer, dus niet 

enkel de software leveranciers van lokale besturen, de gegeneerde inzichten vlot kan hergebruiken 

om zijn gewenste applicatie te bouwen. 

Use case NFR2b: Als applicatie bouwer kan ik alle gegenereerde inzichten zoveel mogelijk 

hergebruiken in de vorm van linked open data (bijvoorbeeld via dereferencable URI's) zodat ik mijn 

applicatie hier vlot bovenop kan bouwen. 

Score van het innovatiepotentieel: (40-)100 

Deze use case is een specificatie van NFR2a waarbij de inzichten hergebruikt dienen te worden in 

de vorm van linked open data zodat deze compatibel zijn met de huidige data standaarden, e.g. 

LBLOD voor besluiten of het OSLO model. De score ligt zeer dicht tegen de 100 en geeft dus aan dat 

deze use case uiterst belangrijk is, meer bepaald nog belangrijker dan NFR2a, wat impliceert dat 

comptabiliteit met de huidige datastandaarden een must have is.  

Use case NFR3: Als ABB/lokaal bestuur worden mijn applicaties steeds slimmer op basis van nieuwe 

data zodat ze steeds evoluerende behoeften kunnen voldoen zonder hieraan tijd te moeten 

spenderen. 

Score van het innovatiepotentieel: 40(-100) 

Deze use case geeft aan dat de ontwikkelde tools en applicaties voor slimme regelgeving moeten 

groeien in functionaliteit naar mate er meer en meer wordt in gestoken, bijvoorbeeld (nieuwe) 

data. Meer bepaald dienen de tools over voortschrijdend inzicht te beschikken, i.e. ze passen zich 

aan op basis van nieuwe ontwikkelingen. Een concreet voorbeeld is dat een tool ontwikkeld in 2019, 

zich zou kunnen aanpassen aan de regelgeving rond mondmaskers in 2020.  
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 Kwaliteit: use cases met als doel de kwaliteit van de data & regelgeving te 

verbeteren 

Use case K1: Als regelgever kan ik de consistentie/samenhang van de bestaande regelgeving 

evalueren (bijvoorbeeld zijn termen overal op dezelfde manier gedefinieerd in verschillende 

wetteksten) zodat de kwaliteit van de regelgeving bevorderd wordt. 

Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Deze use case slaat zowel op lokale als overkoepelende regelgeving, bijvoorbeeld in de Vlaamse 

Codex of het Belgisch staatsblad. 

Use case K2: Als ABB/lokaal bestuur kan ik inzicht verkrijgen in mogelijke data standaarden die zich 

in de regelgeving/besluiten bevinden zodat het minder werk is om deze manueel op te stellen en in 

lijn zijn met de realiteit. 

Score van het innovatiepotentieel: 13/40 

Deze use case heeft als doel om manuele, tijdrovende processen voor het opstellen van data 

standaarden deels te automatiseren. Uit ervaring (bij het opstellen van de LBLOD standaard)  heeft 

het ABB geleerd dat het opstellen van (data) standaarden arbeidsintensief is. Vanuit het ABB werd 

dan ook een hogere score gegeven (40) dan vanuit de lokale besturen (13).  

Use case K3: Als ABB kan ik identificeren welke regelgeving/besluiten niet beschikbaar zijn in de 

beschikbare/bevraagbare (open) databronnen voor bepaalde lokale besturen, bijvoorbeeld doordat 

deze bepaald/gepubliceerd worden door een AGB onafhankelijk van het lokale bestuur, zodat ik een 

duidelijke overview heb van alle beschikbare en niet-beschikbare regelgeving/besluiten voor 

bepaalde lokale besturen. 

Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Deze use case is specifiek opgesteld vanuit het standpunt van het ABB (hogere instantie), m.a.w. 

niet vanuit de lokale besturen. Ook gaat het hier louter om het identificeren of 

regelgeving/besluiten niet beschikbaar zijn en in mindere mate of, en met welk doel, de niet 

beschikbare regelgeving kan/moet ontsloten worden. Rekening houdend met bovenstaande 

aspecten werd een consensus van 20-40 bekomen als inschatting voor de waarde. 

Use case K4: Als regelgever kan ik vinden welke regelgeving waar (niet) en op wie (niet) (doelgroep) 

van toepassing is, zodat ik de blind spots kan identificeren en klemtonen kan leggen/keuzes kan 

maken in functie van toekomstig beleid. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Het verbeteren van de kwaliteit van regelgeving door middel van blind spots te identificeren wordt 

aanzien als een grote troef en verklaart de hoge score voor het innovatiepotentieel.  

Use case K5: Als ABB/lokaal bestuur kan ik een zicht hebben op alle mogelijke 

samenwerkingsverbanden, AGB's, zelfstandige entiteiten, dienstverlening (bijvoorbeeld subsidies), 

wegen, mandaten... zodat ik een overzicht heb op samenwerkingsverbanden, dienstverlening, wegen, 

mandaten en een antwoord kan geven op bepaalde (parlementaire) vragen, alsook de beleidsmakers 

beter kan ondersteunen  

Score van het innovatiepotentieel: 40-100 

Hier is de doelgroep zowel het ABB, als de lokale besturen. Het nut voor het ABB vanuit 

overkoepelend standpunt is duidelijk weergegeven in het doel van deze use case, bijvoorbeeld 

antwoorden bieden op parlementaire vragen of beleidsmakers beter ondersteunen. Voor lokale 

besturen kan de toegevoegde waarde op het eerste zicht minder duidelijk zijn, echter indien er een 
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overzicht is, kunnen lokale besturen hier ook van profiteren. Een concreet voorbeeld is wanneer de 

raad van bestuur van een AGB mandatarissen aanstelt, en dit een invloed heeft op een lokaal 

bestuur. Momenteel kunnen bepaalde lokale besturen dit enkel te weten komen door de besluiten 

van die AGB’s volledig te gaan lezen. Hierbij hebben ze dus ten eerste voorkennis nodig welke AGB’s 

hiervoor in aanmerking komen. Ten tweede is het lezen van besluiten een manueel en dus 

tijdrovend proces. Een overzicht kan dus helpen om hierop te anticiperen. 

Use case K6: Als regelgever kan ik valideren dat een regelgeving juridisch, feitelijk en financieel 

correct is (de tekst is consistent, samenhangend, juist, in lijn met andere regelgeving...) zodat er zich 

in de praktijk minder problemen voordoen tijdens de inwerkingtreding van een regelgeving. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Een voorbeeld van het valideren of regelgeving correct is opgesteld, is nagaan of overal verwezen 

wordt naar de juiste wetteksten/decreten. Deze use case heeft een hoge gebruikerswaarde omdat, 

wanneer regelgeving manueel opgesteld/gevalideerd moet worden, dit een detaillistisch en vaak 

tijdrovend werk is, wat daarbovenop nog eens fouten kan bevatten. Indien minder op 

bovenstaande details gelet moet worden kan de focus gelegd worden op de inhoud, e.g. is de 

regelgeving effectief uitvoerbaar in de praktijk, inhoudelijk volledig correct, goed voor de burgers,… 

Nu rijst de vraag of dit laatste proces ook geautomatiseerd kan worden, echter is vanuit 

gebruikersstandpunt hier veel argwaan over omdat het volgens hen niet aan geavanceerde 

technologieën (e.g. AI) is om de inhoud van regelgeving te bepalen. Bijgevolg heeft de use case geen 

betrekking tot het valideren/opstellen van de louter inhoudelijke aspecten van regelgeving. 

 Verrijking: use cases waarbij de regelgeving verrijkt wordt met verbanden 

(o.a. in de vorm van URI's) en inzichten  

Use case V1: Als ABB/lokaal bestuur/rechtsonderhorige/regelgever kan ik in alle regelgevende 

teksten doorklikken naar de regelgevende teksten waarnaar deze verwijzen zodat ik op een efficiënte 

manier tussen gelinkte wetteksten kan switchen, m.a.w. ik moet niet manueel andere, gerefereerde 

wetteksten gaan opzoeken. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case heeft een vrij hoge score en is belangrijk puur vanuit gebruikersstandpunt. Echter is 

deze use case wel minder innovatief, zo zijn bijvoorbeeld LBLOD gelinkte besluiten reeds 

doorklikbaar, dit zorgt ervoor dat de score niet richting 40 of 100 gaat. Met andere woorden, 

doorklikken is belangrijk voor de gebruikers, maar in mindere mate binnen de scope van dit project. 

Use case V2: Als rechtsonderhorige kan ik weten welke voorwaarden (locatie, doelgroep, 

tijdspanne…) in de regelgeving ingeschreven zijn (dit op een efficiënte manier zonder bijvoorbeeld 

de volledige regelgeving te moeten lezen/doorlopen), bv het is druk in een winkelstraat en ik wil 

weten of ik mijn mondmasker moet opzetten, zodat ik weet welke regelgeving op mij van toepassing 

is.  

Score van het innovatiepotentieel: (40-)100 

Concreet moet deze use case als volgt geïnterpreteerd worden: ik ben een rechtsonderhorige met 

bepaalde eigenschappen (e.g. leeftijd), in een bepaalde omgeving, op een bepaald moment en ik 

kan op een zeer efficiënte/snelle manier weten welke regelgeving op mij van toepassing is. Te zien 

krijgen of je een mondmasker moet dragen via Google Maps in de Veldstraat te Gent op een 

bepaald tijdstip is hier een zeer actueel voorbeeld van. Zoals de score aangeeft is deze use case 

binnen dit project een must-have/gamechanger. 
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Use case V3: Als regelgever kan ik automatisch valideren wat de impact is van een voorgenomen 

maatregel op bestaande regelgeving (bijvoorbeeld impact van een wijziging in de Vlaamse 

regelgeving op de lokale regelgeving) zodat ik een onderbouwde beslissing kan nemen met 

betrekking tot deze voorgenomen maatregel. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case is geschreven vanuit het standpunt van de regelgever (bijvoorbeeld Vlaamse 

overheid). Een actueel voorbeeld zou het uitvoeren van een analyse zijn tijdens de veiligheidsraad 

om de impact op lokale besturen voor bepaalde beslissingen in te schatten, zowel op administratief 

als inhoudelijk vlak.  

Deze use case krijgt een vrij hoge score omdat alle regelgeving op een complexe manier, zeker in 

België aan elkaar hangt en bijgevolg beïnvloeding van regelgeving op ander regelgeving vaak 

voorkomt. Echter wordt dit wel niet gezien als DE grote gamechanger binnen regelgeving. 

Use case V4a: Als regelgever kan ik er op attent gemaakt worden als andere regelgeving gewijzigd 

wordt die impact heeft op mijn regelgeving, zodat ik zelf niet actief alle nieuwe wetgeving moet 

opvolgen en de nodige handelingen kan stellen om mij aan te passen. 

Score van het innovatiepotentieel: (13-)20 

Deze use case is het tegenovergestelde van use case V3, i.e., in plaats van te analyseren wat de 

impact is op bestaande regelgeving, wordt een regelgever automatisch geïnformeerd over 

aanpassingen in de regelgeving die invloed hebben op hem.  

Use case V4b: Als rechtsonderhorige kan ik er op attent gemaakt worden als regelgeving gewijzigd 

wordt die impact heeft op mij, zodat ik zelf niet actief alle nieuwe wetgeving moet opvolgen en de 

nodige handelingen kan stellen om mij aan te passen. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is gerelateerd aan V4a, het grote verschil is dat deze use case vanuit het standpunt 

van een rechtsonderhorige is opgesteld. Bijvoorbeeld bedrijven die automatisch geïnformeerd 

worden indien wetgeving rond belastingen wordt gewijzigd. De waarde voor het informeren van 

onderhorigen (V4b) wordt hoger ingeschat dan voor het informeren van regelgevers (V4a). 

Use case V4c: Als pers kan ik er op attent gemaakt worden als regelgeving gewijzigd wordt die impact 

heeft op mijn werk domein (thema, locatie...) zodat ik eenvoudig een overzicht van de wijzigingen 

kan maken. 

Score van het innovatiepotentieel: 8-13 

Deze use case is een specifiek geval van V4b, namelijk voor de pers, die vaak de wetswijzigingen 

bundelen tot een overzichtelijk geheel. Een specifieke use case voor de pers  is echter niet prioritair. 

Verder zal deze specifieke use case dan ook achterwege worden gelaten en als onderdeel van V4b 

worden beschouwd. Dit verklaart ook waarom pers niet in de lijst van doelgroepen/persona is 

opgenomen.  

Use case V6: Als rechtsonderhorige  kan ik vinden welke besluiten waar (locatie) van toepassing zijn 

(dit op een efficiënte manier zonder bijvoorbeeld de volledige besluiten te moeten lezen/doorlopen) 

zodat ik eenvoudig geografisch kan zien welke regelgeving van toepassing is. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Hier gaat het specifiek over de besluiten zelf en dus niet een geconsolideerde of gecoördineerde 

versie (zie definitie regelgeving). Een implementatie voorbeeld zou het raadplegen van besluiten 

op basis van een kaart kunnen zijn.  
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Use case V7: Als regelgever en rechtsonderhorige kan ik de historiek van bepaalde 

regelgeving/besluiten vlot (visueel) raadplegen (dit op een efficiënte manier zonder bijvoorbeeld de 

volledige regelgeving te moeten lezen/doorlopen) zodat ik kan begrijpen/onderzoeken hoe de 

regelgeving in elkaar zit en hoe deze in de tijd evolueert. 

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

Deze use case is opgesteld zowel vanuit een rechtsonderhorige, als vanuit een regelgever. Voor 

deze laatste is de use case steeds relevant, vandaar de vrij hoge score. Echter is voor een 

rechtsonderhorige deze use case typisch enkel in zeer specifieke situaties nuttig, bijvoorbeeld 

wanneer een burger beschuldigd wordt en het nodige opzoekwerk wil doen over welke regelgeving 

op dat moment van toepassing was. Aangezien het enkel op specifieke doelgroepen van 

rechtsonderhorigen van toepassing is, wordt dit voor een rechtsonderhorige als een minder 

belangrijke use case beschouwd. 

Use case V8: Als regelgever, kan ik automatisch de geconsolideerde en/of gecoördineerde versie 

maken op basis van de besluiten, zodat ik het niet meer manueel moet doen. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

In het hoofdstuk “verkennen van de databronnen” werden de begrippen gecoördineerde en 

geconsolideerde versie gedefinieerd. 

Deze use case heeft een zeer hoge gebruikerswaarde. Enerzijds omdat het manueel opstellen van 

gecoördineerde versies een intensief proces is, anderzijds omdat deze use case kan helpen bij het 

realiseren van andere use cases, want elke use case die informatie dient te halen uit regelgeving, 

en dus ook de gecoördineerde of geconsolideerde versies, kan profiteren van een automatisch 

opgestelde gecoördineerde versie. 

Use case V11: Als rechtsonderhorige/lokaal bestuur kan ik inzicht krijgen welke regelgevingen van 

toepassing zijn op mijn project en wat bijvoorbeeld de verwachte doorlooptijd is, zodat ik een 

realistisch tijdspad/proces voor het project in kaart kan brengen.  

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

Deze use case slaat op inzicht krijgen in welke regelgeving van toepassing is op een project, alsook 

in welke tijdstappen doorlopen moeten worden om een project te realiseren. Een voorbeeld is het 

renoveren van een huis, waar bij de verguninningen zowel met regelgeving als tijdsduur rekening 

moet gehouden worden.  

Use case V12: Als rechtsonderhorige kan ik inzicht krijgen in het werk dat 

raadsleden/mandatarissen verzetten (bijvoorbeeld tussenkomsten en aantal vragen in zittingen), 

zodat ik een beter inzicht krijg in de kwaliteit/effort die de verkozenen leveren, alsook extra inzichten 

uit zittingen kan halen die niet in de besluiten terug te vinden zijn 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Ten eerste is deze use case bedoeld om extra informatie te verkrijgen over de effort die 

politici/mandatarissen leveren in zittingen. Zo kan de burger op een objectieve manier 

mandatarissen beoordelen in plaats van enkel te moeten afgaan op het beoordelen van politici die 

op TV komen, wat een vertekend beeld kan geven. Puur vanuit dit standpunt heeft de use case een 

gebruikerswaarde van 13-20, wat vrij hoog is. Echter krijgt dit geen score van 40 of 100 omdat dit 

slechts van toepassing is op een specifieke doelgroep rechtsonderhorigen, namelijk burgers die zeer 

geïnteresseerd zijn in politiek. 
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Ten tweede kan uit een zitting ook extra informatie gehaald worden die niet altijd in besluiten terug 

te vinden is. Bijvoorbeeld wanneer mandatarissen vragen stellen over een gevaarlijke 

verkeerssituatie waar nog geen beslissing over genomen is, weten de geïnteresseerden wel dat er 

gekeken wordt naar de gevaarlijke situatie, ondanks dat dit nog niet in de besluiten staat. 

Indien de use case vanuit beide standpunten samen wordt bekeken, krijgt deze een score van 40. 

Use case V13a:  Als regelgever/ABB/lokaal bestuur kan ik een besluit/regelgeving verrijken met 

linked data zodat ik dit niet meer manueel moet toevoegen om te voldoen aan de standaarden en/of 

om de betrokken gegevens beter herbruikbaar te maken.  

Score van het innovatiepotentieel: 40-100 

Hier worden besluiten verrijkt met referenties naar gekende linked data objecten. Een concreet 

voorbeeld hiervan is een besluit automatisch laten voldoen aan de LBLOD standaard. Daarbovenop 

kan verwezen worden naar andere gelinkte objecten, bijvoorbeeld uit de Vlaamse Codex, waarbij 

niet per sé aan de LBLOD standaard voldaan is. Deze use-case is een absolute must have.  

Use case V13b:  Als regelgever/ABB/lokaal bestuur kan ik mijn bestaande en nieuwe 

besluiten/regelgeving automatisch verrijken met linken naar eender welk object zodat er extra 

toepassingen op gebouwd kunnen worden die mij extra mogelijkheden geven. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Dit is een veralgemening van V13b, waarbij gelinkt kan worden naar eender welk object op het 

internet, bijvoorbeeld een Wikipedia pagina of krantenartikel. Deze link kan zowel voor een 

specifieke entiteit in een besluit zijn (e.g. voorzitter van de zitting), als op basis van gelijkaardige 

tekst inhoud.  

Use case V14:  Als regelgever kan ik besluiten automatisch categoriseren op basis van een manueel 

beheerde (hiërarchische) taxonomie zodat de relevantie van een besluit voor bepaalde domeinen 

duidelijk is. 

Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

In deze use case worden besluiten/regelgeving verrijkt door ze automatisch te groeperen op basis 

van een  manueel beheerde lijst van klasses, bijvoorbeeld deze gedefinieerd in de beleids- en 

beheerscyclus. Door besluiten te groeperen kunnen extra inzichten verworven worden, zo wordt 

bijvoorbeeld de relevantie van bepaalde besluiten voor een bepaald domein sneller duidelijk.   

 Zoeken: use cases gerelateerd aan geavanceerde zoek functionaliteit 

Use case Z1:  Als rechtsonderhorige kan ik informatie/besluiten/regelgeving filteren op basis van 

verschillende automatisch door het systeem toegevoegde thema's & termen zodat ik makkelijker/op 

een meer gestructureerde manier informatie kan terugvinden. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

In deze use case wil een rechtsonderhorige op basis van een automatisch gegeneerde picklist van 

thema’s en termen regelgeving/besluiten/informatie filteren. Hierbij wordt de lijst waarop gefilterd 

kan worden gegenereerd door het systeem, e.g., via AI, en kiest de rechtsonderhorige dus niet 

volledig zelf op basis van welk thema er gefilterd kan worden. Met andere woorden: de user krijgt 

een automatisch gegenereerde lijst voor zich en kan vervolgens aanduiden op basis van welke 

thema’s/termen er gefilterd moet worden.  
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De lijst laten genereren door een AI kan volgende voordelen met zich meebrengen:  

• Een AI kan zich sneller aanpassen t.o.v. manuele categorisatie wanneer nieuwe thema’s 

nodig zijn. 

• Een AI kan mogelijks thema’s/termen vinden die relevanter zijn voor de gewone burger dan 

de thema’s gekozen door ABB-medewerkers of lokale besturen, aangezien hun keuzes 

beïnvloed kunnen worden door bv. kennis van de organisatiestructuur. 

Use case Z2: Als ABB/Lokaal bestuur/regelgever kan ik alle regelgeving opzoeken die aan een soort 

bepaling/regel gelinkt is ongeacht hoe deze geformuleerd is, bijvoorbeeld op zoek gaan naar alle 

regelgeving waar bepaald wordt dat communicatie via een vorm van beveiligde zending moet 

gebeuren, zodat ik heel eenvoudig alle relevante regelgeving terug kan vinden. 

Score van het innovatiepotentieel: (40-)100 

Hier wil een regelgever, ABB of Lokaal bestuur medewerker (en dus niet een rechtsonderhorige) 

relevante regelgeving opzoeken op basis van een bepaling/regel, onafhankelijk van hoe deze 

precies geformuleerd is. De use case is dus opgesteld vanuit werk-gerelateerd/juridisch standpunt 

en niet voor de gewone burger.  

Use case Z3:  Als rechtsonderhorige kan ik alle relevante/toepasbare regelgeving opzoeken op basis 

van niet voorgedefinieerde zelfgekozen thema's (bijvoorbeeld subsidies, renovaties, afval, 

regelgever,...) zodat ik geïnformeerd ben omtrent de regelgeving die mij (persoonlijk) 

interesseert/aangaat. 

Score van het innovatiepotentieel: 40+ 

Een rechtsonderhorige wil in deze use case alle relevante regelgeving opzoeken op basis van eender 

welk zelfgekozen thema. Hierbij kunnen verschillende rechtsonderhorigen verschillende interesses 

hebben en dus op basis van zeer uiteenlopende thema’s zoeken, ook is het mogelijk dat andere 

woorden gebruikt worden voor dezelfde betekenis, e.g., camper en mobilhome, of dat op basis van 

andere thema’s dezelfde regelgeving bekomen wordt, zo kan bepaalde regelgeving zowel tot 

subsidies als renovaties behoren. 

Use case Z4:  Als rechtsonderhorige kan ik heel eenvoudig op basis van een specifieke vraag (huis tuin 

en keuken vraag) de besluiten die van toepassing zijn terugvinden zodat ik volledig geïnformeerd 

ben omtrent mijn specifieke vraag. 

Score van het innovatiepotentieel: 40-100 

Hier gaat het om het terugvinden van de besluiten zelf op basis van een zeer specifieke vraag, ook 

omschreven als een huis, tuin en keukenvraag. Voorbeelden van zo een specifieke vraag zijn: 

• Ik heb oude CD’s liggen thuis en wil ze weg, wat kan/moet ik er mee doen? 

• Ik moet volgende week naar Gent, mag ik binnen in het centrum met mijn auto? 

• … 

De besluiten zelf raadplegen zorgt ervoor dat de rechtsonderhorige volledig geïnformeerd kan zijn 

over het antwoord op zijn vraag. Hiervoor zal hij/zij dus wel (verschillende) besluiten moeten 

doorgronden. 
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Use case Z5:  Als rechtsonderhorige kan ik antwoord krijgen op een specifieke toepassingsvraag (huis 

tuin en keuken vragen) zodat er duidelijkheid is omtrent mijn zeer specifieke vraag en ik eventueel 

de nodige acties kan ondernemen. 

Score van het innovatiepotentieel: (40)-100 

In deze use case wil de rechtsonderhorige een concreet antwoord krijgen op zijn/haar huis tuin en 

keukenvraag en wil dus niet de besluiten zelf doorgronden. Met andere woorden: “ik heb als 

rechtsonderhorige een vraag, vertel me wat ik moet doen”.  

Mogelijke antwoorden  op één van de hierboven vermelde vragen kunnen de volgende zijn: 

• Ik heb oude CD’s liggen thuis en wil ze weg, wat kan/moet ik er mee doen? 

o Antwoord 1: Volgens het meest recente besluit “reglementen recyclagepark en 

afvalophaling”, pagina 5, moeten oude CD’s naar het recyclagepark gebracht 

worden. Dit wordt bevestigd doordat oude CD’s niet worden opgehaald, wat te 

vinden is op pagina 2 van hetzelfde besluit. 

o Antwoord 2: Oude CD’s moeten volgens de meeste recente regelgeving naar 

recyclageparken gebracht worden en mogen zeker niet bij het “op te halen afval 

aan huis” geplaatst worden.  

Bovenstaande toont aan dat er gradatie kan zitten in de mate waarin de rechtsonderhorige 

geïnformeerd wordt over de regelgeving/besluiten waarop de antwoorden zijn gebaseerd. 

Antwoord 1 is een veiligere keuze aangezien de rechtsonderhorige bij twijfels de bijhorende 

besluiten/regelgeving vlot kan raadplegen via de vermelde pagina’s. Antwoord 2 daarentegen is 

meer concreet, maar bevat een groter risico, aangezien de rechtsonderhorige volledig moet 

vertrouwen op het vermelde antwoord zonder iets van bijkomende informatie. 

Use case Z6:  Als rechtsonderhorige kan ik informatie uit regelgeving aangereikt krijgen aangepast 

aan mijn specifieke noden en kenmerken (leeftijd, visuele beperking) zodat ik vlot de nodige 

informatie kan consulteren en interpreteren. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Deze use case gaat louter over op welke manier de informatie gepresenteerd wordt aan de 

eindgebruikers, bijvoorbeeld op een andere manier voor slechtzienden of jongeren. Hoewel dit 

binnen de algemene samenleving zeer belangrijk is, was er consensus dat dit binnen de scope van 

het project niet prioritair is, vooral omdat de manier waarop informatie gepresenteerd wordt deels 

los staat van het type informatie, bijgevolg is deze use case niet per se gerelateerd aan regelgeving.  

Use case Z7:  Als rechtsonderhorige kan ik informatie/besluiten/regelgeving terugvinden o.b.v. 

informatie in de audio-/video-opnames van de zitting/het debat zodat ik eenvoudiger relevante 

informatie terugvind. 

Score van het innovatiepotentieel: / 

Bepaalde gemeentes of steden, e.g., Stad Gent, maken de video- en audio opnames van de zittingen 

publiek beschikbaar, informatie uit deze opnames halen kan nog voor extra inzichten zorgen t.o.v. 

de besluiten zelf. Deze use case werd niet expliciet gescoord en is ook niet prioritair binnen dit 

project, wel zal audio en video bij de technische analyse (state-of-the-art) in beperkte mate worden 

meegenomen.  



Slimme Regelgeving 

30/07/2021 EWI – PIO – 2021 23 

Use case Z9: Als ABB/lokaal bestuur/rechtsonderhorige/regelgever kan ik een suggestie krijgen in 

andere besluiten waarin ik geïnteresseerd kan zijn zodat ik verbanden kan leggen die op het eerste 

zicht niet duidelijk zijn. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit kan vergeleken worden met de suggesties die gebruikers bijvoorbeeld krijgen op een webshop: 

wanneer ze een bepaald artikel (be)zoeken, krijgen ze suggesties voor andere artikels die relevant 

kunnen zijn. Echter gaat het hier niet om artikels of producten, maar om besluiten: wanneer een 

bepaald besluit geraadpleegd wordt, krijgt de gebruiker suggesties voor andere relevante besluiten. 

5.3 Conclusie 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verschillende scores per categorie. Hoewel planning 

poker een logaritmische schaal gebruikt, is hier voor een lineaire gekozen aangezien lage waardes 

tussen 0 en 10, die bijna de helft van een logaritmische schaal innemen, zo goed als niet voorkomen. 

Over het algemeen werden zeer hoge scores gegeven vanuit gebruikersstandpunt, wat aangeeft dat 

de gebruikersgroepen zo goed als alle use cases belangrijk tot onmisbaar vinden en dit project dus 

innovatief is vanuit gebruikersstandpunt. Aangezien in de praktijk alle use cases meenemen niet 

mogelijk zal zijn, is het zinvol om al een eerste prioritering in overweging te nemen, dit door de scores 

van de verschillende use cases te vergelijken (bijvoorbeeld 20 versus 100), wat kan met behulp van 

bovenstaande grafiek. 

Ondanks een eerste aanzet tot prioritering worden voor het analyseren van de technische 

haalbaarheid zo goed als alle use cases meegenomen. Voor de enkele use cases die wegvallen, is dit 

hierboven bij de verduidelijking van die use cases expliciet vermeld, deze zijn ook niet te vinden in 

bovenstaande figuur.  
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6 State-of-the-art analyse 

Vooraleer in dialoog gegaan wordt met marktspelers, werd een high-level overzicht gemaakt van de 

huidige stand van de technologie in de state-of-the-art analyse. Deze laat toe om de belangrijkste 

technologieën, samen met hun beperkingen, te identificeren. 

Het state-of-the-art onderzoek gaat de huidige stand van de techniek na in volgende domeinen: 

- Automatische verwerking en analyse van “natuurlijke” tekst: de technologie die hiervoor 

gebruikt wordt is Natural Language Processing (NLP). Hierbinnen kunnen we een onderscheid 

maken tussen 3 subcategorieën: informatie extractie, verbanden leggen tussen teksten, en 

natuurlijke taal begrijpen samen met het beantwoorden van vragen. 

- Automatische verwerking en analyse van numerieke waarden en media: voor de verwerking 

en analyse van numerieke waarden wordt Machine Learning voor patroon herkenning 

gebruikt. Voor media bestaan er verschillende audio en afbeelding/video recognitie 

technologieën, bijvoorbeeld optical character recognition (OCR). 

Hierbij werd steeds nagegaan wat de implicaties van de huidige stand van de techniek zijn op slimme 

regelgeving en wie de belangrijkste marktspelers zijn voor die technologie. Volgende bevindingen 

komen uit de state-of-the-art analyse naar voor: 

1. Natural Language Processing:  

o Technisch haalbaar voor eenduidige taken zoals standaard entiteiten herkennen. 

Daartegenover is er een zware onderzoeksfase nodig voor complexe taken zoals 

samenvatten en staat of valt de haalbaarheid vaak ook met de kwaliteit en 

hoeveelheid data. Wel zijn er vaak voorgetrainde modellen beschikbaar voor 

standaardproblemen of als startpunt van specifieke cases. 

o Initieel focus op het Engels, recent zijn er wel initiatieven voor andere talen, 

waaronder ook het Nederlands. Er is met andere woorden een verschil in 

maturiteitsniveau tussen het Engels en het Nederlands. 

2. Machine Learning voor patroonherkenning: voor gekende, standaard problemen bestaan 

getrainde modellen.  Complexere zaken zijn mogelijk, maar vereisen voldoende, kwalitatieve 

data  en een intensief research proces. 

3. Audio- en video recognitie: huidige status van audio- en video recognitie is waarschijnlijk niet 

voldoende matuur en betrouwbaar voor de geïdentificeerde databronnen. 

Samen met de inhoud van de use cases, meer bepaald dat het merendeel focust op het analyseren en 

verwerken van natuurlijke tekst, geeft bovenstaande analyse aan dat de focus tijdens de 

marktconsultatie op spelers uit de NLP wereld zal liggen die ervaring hebben met het opstellen van 

intensieve onderzoeksfases en dus realiseren van complexe NLP taken. Daarbovenop ligt de focus op 

(Belgische) bedrijven met ervaring in het Nederlands. De besproken “niet-NLP” technologieën kunnen 

later ingekoppeld worden en indien nodig gecoverd worden tijdens de marktconsultatie, want NLP 

spelers hebben hier typisch ook ervaring in. 

Voor een gedetailleerd overzicht van de state-of-the-art analyse wordt verwezen naar Bijlage B. Daar 

kan ook de voorgestelde referentiearchitectuur worden gevonden, waarbij een overzicht wordt 

gegeven van de nodige technologieën om, enerzijds één enkel besluit te verrijken, anderzijds 

inzichten/resultaten te halen uit meerdere besluiten. Deze architectuur dekt de verschillende use 
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cases af en daarbovenop kunnen de technologie-modules in de architectuur gemapt worden op een 

besproken deel in de state-of-the-art analyse.  
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7 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit technologische 

invalshoek 

7.1 Gevolgd proces 

Het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt wordt ingeschat door middel van planning 

poker. Hierbij schatten experts van industriële partners en kennisinstellingen de technologische risico’s 

in die vasthangen aan elke use case tijdens een marktconsultatie. Het bepalen van het technologisch 

risico voor elke use case verloopt in twee stappen. In de eerste stap geven de experts onafhankelijk 

van elkaar een generatiescore van 1 t.e.m. 5, die aangeeft wat de huidige stand van de technologie is 

voor die specifieke use case: 

 

In de tweede stap schatten de experts in hoeveel jaar het zal duren alvorens generatie 5 technisch 

haalbaar is. Hierbij kiest de expert tussen 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar of een uitschieter van 10 

jaar. De combinatie van de huidige generatie en het aantal jaar alvorens generatie 5 mogelijk is, geeft 

een duidelijk beeld van de experten over het technologische risico dat een specifieke use case bevat. 

De marktconsultatie vond plaats op 8 juni 2021, onder de vorm van een MS Teams meeting. 29 

bedrijven hadden zich vooraf ingeschreven waarbij sommige bedrijven meerdere personen hadden 

afgevaardigd. Uiteindelijk namen aan de marktconsultatie 19 personen (hoofdzakelijk van 

verschillende bedrijven) actief deel. 

De volledige lijst van deelnemende partijen in de marktconsultatie kan gevonden worden in bijlage C. 
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7.2 Resultaten 

Onderstaande lijst presenteert alle use cases met hun bijhorende generatiescore en het aantal jaar 

alvorens generatie 5 mogelijk is. In een korte paragraaf wordt voor elke use case een toelichting 

gegeven van de belangrijke  punten in de discussie van de experts. Hierbij wordt voornamelijk gefocust 

op de argumenten die werden aangehaald voor een lagere of hogere score dan het gemiddelde. 

 Verrijking: use cases waarbij de regelgeving verrijkt wordt met verbanden 

(o.a. in de vorm van URI's) en inzichten  

Use case V1: Als ABB/lokaal bestuur/rechtsonderhorige/regelgever kan ik in alle regelgevende 

teksten doorklikken naar de regelgevende teksten waarnaar deze verwijzen zodat ik op een efficiënte 

manier tussen gelinkte wetteksten kan switchen, m.a.w. ik moet niet manueel andere, gerefereerde 

wetteksten gaan opzoeken. 

Huidige generatie: 4  

Voor deze use case is er een consensus voor generatie 4. Enkele spelers gaven aan dit reeds op een 

automatische manier te doen, waarbij er nog beperkte manuele handelingen vereist zijn. Vooral 

wanneer complexe linken op basis van inhoud gelegd moeten worden is menselijke supervisie nog 

nodig. Ook bemoeilijkt de aanwezigheid van synoniemen voor dezelfde begrippen een volledig 

autonoom proces.  

Aantal jaren tot generatie 5: 2 jaar 

Volgens de markt moet er op een volledig autonoom proces nog 2 jaar gewacht worden, dit heeft 

vooral te maken met de moeilijkheid om linken te leggen op basis van complexe inhoud zonder 

enige vorm van menselijke supervisie, wat een zeer hoge betrouwbaarheid van het systeem vraagt. 

Use case V2: Als rechtsonderhorige kan ik weten welke voorwaarden (locatie, 

doelgroep,tijdspanne…) in de regelgeving ingeschreven zijn (dit op een efficiënte manier zonder 

bijvoorbeeld de volledige regelgeving te moeten lezen/doorlopen), bv het is druk in een winkelstraat 

en ik wil weten of ik mijn mondmasker moet opzetten zodat ik weet welke regelgeving op mij van 

toepassing is.  

Huidige generatie: 3 

Voor deze use case biedt de technologie al veel mogelijkheden, maar er zal zeker nog een 

menselijke factor aanwezig zijn om de volgende 3 redenen: 

Ten eerste is het zeer moeilijk om alle voorwaarden volledig automatisch te capteren. Bijvoorbeeld 

locatie en tijdstip zijn eerder makkelijk te capteren, maar drukte of het specifieke verdiep van een 

gebouw zijn zeer moeilijk. Met de huidige stand van de technologie zal de rechtsonderhorige dus 

zeker nog deels manuele input moeten geven (bijvoorbeeld drukte indicatie).  

Ten tweede moet elke mogelijke voorwaarde die in de regelgeving ingeschreven staat gecapteerd 

kunnen worden, met andere woorden, het systeem moet een zeer groot aantal verschillende inputs 

kunnen capteren.  

Ten derde moet er op elk mogelijk concept in de regelgeving een antwoord geboden worden, 

bijvoorbeeld van mondmaskers tot subsidies of lage emissie zones. In eerste instantie zal dit maar 

over een beperkte set van concepten kunnen gaan, waarbij de user manueel concepten moet 

kiezen en/of feedback moet geven om zo het model te hertrainen en uiteindelijk meer categorieën 
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mogelijk te maken. Een belangrijke parameter voor het trainen op bepaalde concepten is het aantal 

keer dat een concept voorkomt in de regelgeving (mondmasker komt bijvoorbeeld 1715 keer voor).  

Concluderend biedt de technologie al veel mogelijkheden aangezien tekst verwerking  al vrij matuur 

is voor bepaalde (eenvoudigere) taken. Wel zal de (beperkte) set aan inputs zeker nog manueel 

gecapteerd moeten worden en het aantal concepten/categorieën zal in eerste instantie gelimiteerd 

zijn. 

Aantal jaren tot generatie 5: 3-4 jaar 

Een aantal experts scoorde lager dan 3-4 jaar omdat volgens hen de technologie voor tekst 

verwerking er voor het grootste deel staat en de tijd vooral nodig is om het zware researchproces 

op te zetten waarbij er eerst een beperkt aantal concepten uit de regelgeving opgenomen wordt 

en dit geleidelijk aan wordt uitgebreid naar een groter aantal. Dit duurt volgens de experts zo’n 2 

jaar, wel in de veronderstelling dat de inputs grotendeels manueel worden ingegeven.  

Andere spelers scoorden hoger (4-5) met gelijkaardige argumenten als bij de generatie van deze 

use case (alle mogelijke inputs en concepten opnemen is zeer moeilijk). Een beperkt aantal experts 

scoorde zelfs een 10 met het argument dat de inhoud en terminologie van regelgeving zeer complex 

kan zijn en sterk kan verschillen van andere teksten, met daarbovenop de gedachte dat de 

foutenmarge om deze use case volledig automatisch te laten lopen zeer klein moet zijn.  

Na een herscoring werd een consensus van 3-4 jaar bereikt, maar waarbij de user nog steeds een 

deel van de input manueel zal moeten aanleveren en waarbij eventueel disclaimers gebruikt 

moeten worden indien de betrouwbaarheid te laag is voor bepaalde predicties.  

Use case V3: Als regelgever kan ik automatisch valideren wat de impact is van een voorgenomen 

maatregel op bestaande regelgeving (bijvoorbeeld impact van een wijziging in de Vlaamse 

regelgeving op de lokale regelgeving) zodat ik een onderbouwde beslissing kan nemen met 

betrekking tot deze voorgenomen maatregel. 

Huidige generatie: 3 

Initieel werden hier een aantal hoge scores gegeven met de gedachte dat het valideren enkel en 

alleen diende te gebeuren op basis van woorden, artikels of categorieën. Deze use case impliceert 

echter ook dat er een validatie gemaakt moet worden op basis van inhoud, of meer zelfs, op basis 

van linken die ook voor de mens op het eerste zicht niet duidelijk zijn. Met deze insteek werd een 

overeenstemming voor generatie 3 bekomen, waarbij de mens suggesties geeft of valideert.  

Aantal jaren tot generatie 5: 4 jaar 

Het aantal jaar tot volledige automatisatie is eerder voor de langere termijn,  met dezelfde 

argumenten als hierboven, i.e. validatie op basis van inhoud heeft nog meerdere jaren nodig. Wel 

is het aantal jaar niet 5 of 10 omdat hier een bepaalde foutenmarge is toegelaten. Zo zal de 

regelgever, vooraleer effectief een beslissing te nemen, steeds kijken of de gelegde linken wel 

logisch/correct zijn. 



Slimme Regelgeving 

30/07/2021 EWI – PIO – 2021 29 

Use case V4a: Als regelgever kan ik er op attent gemaakt worden als andere regelgeving gewijzigd 

wordt die impact heeft op mijn regelgeving zodat ik zelf niet actief alle nieuwe wetgeving moet 

opvolgen en de nodige handelingen kan stellen om mij aan te passen. 

Huidige generatie: 3 

De use case gaat verder dan erop attent gemaakt worden dat een wijziging impact heeft op de 

wetgever. Het systeem dient ook een impactsanalyse uit te voeren en deze mee te geven aan de 

geïmpacteerde regelgever. Met deze toevoeging werd een generatie van 3 bekomen. 

Aantal jaren tot generatie 5: 5-10 jaar 

Aangezien er ook een impactsanalyse gemaakt moet worden is deze use case een zeer complex 

gegeven, ook naar de toekomst toe, en kwamen de experts tot een consensus van 5+ jaar. 

Use case V4b: Als rechtsonderhorige kan ik er op attent gemaakt worden als regelgeving gewijzigd 

wordt die impact heeft op mij zodat ik zelf niet actief alle nieuwe wetgeving moet opvolgen en de 

nodige handelingen kan stellen om mij aan te passen. 

Huidige generatie: 3 

Met dezelfde argumenten als in V4a werd hier een generatie van 3 bekomen. 

Aantal jaren tot generatie 5: 5-10 jaar 

Deze use case volledig automatiseren zal 5+ jaar zal duren, met dezelfde argumenten als in V4a. 

Daarbovenop zijn er voor deze use case nog additionele elementen die de complexiteit voor 

volledige automatisatie verhogen, namelijk de input van de rechtsonderhorige automatisch 

capteren en het aspect dat hier een hogere betrouwbaarheid vereist is. Wanneer een 

rechtsonderhorige namelijk niet op de hoogte wordt gebracht van een wijziging en hierdoor de 

regelgeving overtreedt, kan dit grote gevolgen hebben.  

Use case V6: Als rechtsonderhorige kan ik vinden welke besluiten waar (locatie) van toepassing zijn 

(dit op een efficiënte manier zonder bijvoorbeeld de volledige besluiten te moeten lezen/doorlopen) 

zodat ik eenvoudig geografisch kan zien welke regelgeving van toepassing is. 

Huidige generatie: 4 

Een overeenstemming van de experts voor generatie 4 geeft aan dat er al heel veel mogelijk is om 

locatie automatisch uit besluiten/teksten te halen. Echter zijn er nog volgende moeilijkheden: 

• Indien de locatie zeer precies moet zijn, bijvoorbeeld tot op huis of straat niveau, kan dit 

zeer complex worden. 

• Soms is de locatie enkel impliciet in de regelgeving vermeld, bijvoorbeeld alle 

overstromingsgebieden, dit capteren maakt de zaken complexer.  

Concluderend kan de use case tot op een bepaald precisie-niveau en voornamelijk voor expliciet 

vermelde locaties reeds geautomatiseerd worden met de huidige stand van de technologie.  

 

Aantal jaren tot generatie 5: 1-2 jaar 

Het aantal jaar tot generatie 5 werd over het algemeen laag ingeschat. Daarentegen waren er 

enkele experts met een zeer hoge inschatting tot volledige automatisatie, met de voornaamste 

reden dat indien er hoge eisen op de precisie van de locatie worden gesteld dit ook op lange termijn 

zeer complex blijft. Echter is de vraag of deze hoge precisie vereist is, zo kan er bijvoorbeeld een 

bepaalde marge op de locatie worden genomen zodat er voor een specifieke locatie soms te veel 

besluiten staan. Deze kunnen er dan door de rechtsonderhorige worden uitgefilterd omdat hij/zij 



Slimme Regelgeving 

30/07/2021 EWI – PIO – 2021 30 

de besluiten toch nog zal moeten lezen wanneer hij/zij acties wil ondernemen. Een besluit te veel 

heeft minder grote gevolgen dan het ontbreken van besluiten voor een specifiek locatie. Op basis 

van bovenstaande info wordt de generatie ingeschat op 1-2 jaar.  

Use case V7: Als regelgever en rechtsonderhorige kan ik de historiek van bepaalde 

regelgeving/besluiten vlot (visueel) raadplegen (dit op een efficiënte manier zonder bijvoorbeeld de 

volledige regelgeving te moeten lezen/doorlopen) zodat ik kan begrijpen/onderzoeken hoe de 

regelgeving in elkaar zit en hoe deze in de tijd evolueert. 

Huidige generatie: 3,5 

Een consensus voor de eerder hoge generatie werd bekomen aangezien het voornamelijk om de 

evolutie weergeven gaat, zonder te focussen op de effectieve inhoud.  

Aantal jaren tot generatie 5: 2 jaar 

Gelijkaardig aan een hoge generatie werd het aantal jaar tot generatie 5 eerder laag gescoord. 

Use case V8: Als regelgever kan ik automatisch de gecoördineerde en/of geconsolideerde versie 

maken op basis van de besluiten zodat ik het niet meer manueel moet doen. 

Huidige generatie: 2 

Aangezien wijzigingen in wetteksten niet altijd expliciet vermeld zijn, gaat het opstellen van de 

geconsolideerde versie verder dan enkel versie beheer, impliciete wijzigen moeten namelijk ook 

gecapteerd worden. Ook het opstellen van de gecoördineerde versie is complex omdat hiervoor 

wetten moeten worden verschoven zodat de uiteindelijke tekst een samenhangend, logisch geheel 

vormt. Het opstellen van een gecoördineerde versie vraagt met ander woorden een vorm van 

creativiteit. 

Aangezien een vorm van creativiteit en het herkennen van impliciete verbanden/wijzigingen vereist 

is voor deze use case, werd een consensus bekomen dat, met de huidige stand van de technologie, 

het opstellen van gecoördineerde en/of geconsolideerde versies hoofdzakelijk manueel moet 

verlopen, met (beperkte) software ondersteuning. 

Aantal jaren tot generatie 5: 5 - 10 

De experts zijn het eens dat deze use case volledig automatiseren niet voor de eerste 5 jaar is, met 

dezelfde argumenten als hierboven. 

Use case V12: Als rechtsonderhorige kan ik inzicht krijgen in het werk dat 

raadsleden/mandatarissen verzetten (bijvoorbeeld tussenkomsten en aantal vragen in zittingen)  

zodat ik een beter inzicht krijg in de kwaliteit/effort die de verkozenen leveren, alsook extra inzichten 

uit zittingen kan halen die niet in de besluiten terug te vinden zijn. 

Huidige generatie: 4 - 5 

Er wordt bij deze use case van uit gegaan dat een schriftelijk zittingsverslag beschikbaar is. In dit 

zittingsverslag staat letterlijk wie wat zegt en bijgevolg werden er hoge scores gegeven voor de 

generatie. Echter scoorden een beperkt aantal spelers deze use case lager omdat zij de mogelijks 

mindere kwaliteit van de zittingsverslagen en variatie aan vorm/schrijfstijl over besturen heen als 

struikelblokken zagen. 

Deze use case kan dus bijna volledig automatisch, mits de verslagen voldoende kwalitatief zijn en 

er voldoende trainingsdata voorhanden is om de variëteit aan vorm/schrijfstijl te coveren. 



Slimme Regelgeving 

30/07/2021 EWI – PIO – 2021 31 

Aantal jaren tot generatie 5: 1 

De tijd tot volledige automatisatie is beperkt tot 1 jaar aangezien de huidige generatie al zeer hoog 

is. 

Use case V13a: Als regelgever/ABB/lokaal bestuur kan ik een besluit/regelgeving verrijken met 

linked data  zodat ik dit niet meer manueel moet toevoegen om te voldoen aan de standaarden en/of 

om de betrokken gegevens beter herbruikbaar te maken. 

Huidige generatie: 4 

Het toevoegen van conceptuele tags of links, zoals persoon linken aan voorzitter of agendapunt aan 

besluit, is reeds automatisch mogelijk. Echter heeft deze use case geen generatie 5 omdat  er vanuit 

LBLOD soms ook inhoudelijke tags of verwijzingen vereist zijn, wat nog niet volledig automatisch 

kan, voornamelijk omdat het om specifieke juridische teksten gaat met complexe inhoud en termen 

waarop off-the-shelf modellen niet werken en dus extra training nodig hebben.  

Aantal jaren tot generatie 5: 2-3 

Ondanks een hoge generatie is het aantal jaar tot generatie 5 toch nog 2 tot 3 jaar, dit heeft twee 

redenen: 

• Het automatisch toevoegen van tags op basis van inhoud is sterk afhankelijk van de 

kwaliteit en  kwantiteit van de data, waar de markt tijdens de bevraging geen gedetailleerd 

zicht op had. 

• Deze use case vereist een hoge betrouwbaarheid vooraleer volledige automatisatie in de 

praktijk gebruikt kan worden.  

Use case V13b: Als regelgever/ABB/lokaal bestuur kan ik mijn bestaande en nieuwe 

besluiten/regelgeving automatisch verrijken met linken naar eender welk object  zodat er extra 

toepassingen op gebouwd kunnen worden die mij extra mogelijkheden geven 

Huidige generatie: 4 

Gelijkaardig aan de beargumentering in V13a werd een generatie van 4 gescoord. Daarbovenop 

werd door enkele experts aangegeven dat er nog een extra manuele stap nodig is in vergelijking 

met V13a, namelijk om suggesties te geven naar welke objecten verwezen kan worden. Dit omdat 

de use case impliceert dat naar eender welk object op het internet verwezen moet kunnen worden.   

Aantal jaren tot generatie 5: 3 

Door een groot deel van de experts werd dezelfde score als V13a gegeven (2-3). Echter waren er 

enkele experts die een score van 10 jaar kozen vooraleer volledige automatisatie mogelijk is. Dit 

omdat er moet kunnen verwezen worden naar eender welk object, wat bij volledige automatisatie 

verwijzingen zou kunnen opleveren die niet logisch of zinvol zijn (voor regelgeving). 

Op basis van bovenstaande info wordt een score van 3 gegeven voor het aantal jaar van deze use 

case, maar met de voorwaarde dat er een afbakening moet zijn voor de verschillende objecten 

waarnaar gerefereerd kan worden (eender welk object op het internet is zeer complex). 
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Use case V14: Als regelgever kan ik besluiten automatisch categoriseren op basis van een manueel 

beheerde (hiërarchische) taxonomie zodat de relevantie van een besluit voor bepaalde domeinen 

duidelijk is 

Huidige generatie: 4 

Aantal jaren tot generatie 5: 1-2 

Zowel voor de huidige generatie als het aantal jaar werd onmiddellijk een consensus bereikt. 

 Kwaliteit: use cases met als doel de kwaliteit van de data & regelgeving te 

verbeteren 

Use case K1: Als regelgever kan ik de consistentie/samenhang van de bestaande regelgeving 

evalueren (bijvoorbeeld zijn termen overal op dezelfde manier gedefinieerd in verschillende 

wetteksten) zodat de kwaliteit van de regelgeving bevorderd wordt. 

Huidige generatie: 3 

Een aantal experts schatten de generatie voor deze use case eerder laag. Dit ligt voornamelijk in 

het aspect dat termen niet enkel vergeleken moeten worden op basis van expliciet vermelde 

definities, maar ook op basis van de context waarin ze voorkomen in een tekst, met andere 

woorden, de definities zijn impliciet en kunnen heel diep in de inhoud van een tekst zitten. Dit zorgt 

er volgens deze experts voor dat een sterke manuele factor aanwezig zal zijn.  

Volgens een andere deel van de experts kan er echter al heel veel automatisch, ook op basis van de 

inhoud van een tekst. Zij hebben reeds gelijkaardige projecten gerealiseerd waarbij wiskundige 

modellen worden opgesteld voor termen op basis van de context waarin ze voorkomen in een tekst, 

vervolgens worden outliers gedetecteerd om inconsistenties te vinden. Echter gaat het bij deze 

gelijkaardige projecten om andere type teksten (i.e. niet per se juridisch met complexe inhoud) en 

is voorzichtigheid dus geboden. 

Een consensus voor score 3 werd bereikt, waarbij er al heel wat deeltaken geautomatiseerd kunnen 

worden, maar volgende manuele stappen nodig kunnen zijn: 

• Menselijke validatie  

• Menselijke suggesties geven aan het systeem 

• Manueel opstellen van een lexicon voor bepaalde termen om het systeem te helpen 

Aantal jaren tot generatie 5: 3 jaar 

Het specifieke (en complexe) taalgebruik in juridische teksten, wat sterk verschilt van andere 

teksten, impliceert dat een off-the-shelf model gebruiken zeker niet zal werken en er nog 

hertraining nodig is op specifieke juridische data. Dit zorgt ervoor dat het automatiseren van deze 

use case sterk afhankelijk is van de kwaliteit en kwantiteit van de data.  

Een consensus voor 3 jaar werd bereikt, met de voorwaarde dat er voldoende kwalitatieve data 

voorhanden is. 
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Use case K2: Als ABB/lokale bestuur kan ik inzicht verkrijgen in mogelijke data standaarden die zich 

in de regelgeving/besluiten bevinden zodat het minder werk is om deze manueel op te stellen en in 

lijn zijn met de realiteit. 

Huidige generatie: 3 

Vanuit technisch standpunt zijn er twee stappen nodig om deze use case te realiseren:  

1. Het herkennen van structurele patronen in data. Dit realiseren komt overeen met generatie 

2 voor deze use case: er is software ondersteuning om patronen te herkennen, maar dit 

wordt gevolgd door een zwaar manueel proces om de zinvolle patronen voor een data 

model te extraheren. 

2. Automatisch bepalen welk structurele patronen zinvol en kwalitatief zijn om zo tot een data 

standaard te komen. Wanneer dit mogelijk is zonder menselijke tussenkomst is generatie 

5 bereikt. 

Volgens de markt zit de huidige generatie 3 ergens tussen de twee bovenstaande stappen: patronen 

herkennen kan automatisch, ook kunnen er suggesties gemaakt worden voor zinvolle 

datastructuren, echter, dit zijn enkel en alleen suggesties en er is nog geen enkele garantie op 

kwaliteit. De mens speelt dus nog een belangrijke rol. 

 

Aantal jaren tot generatie 5: 3-4 jaar 

Een aantal spelers scoorden het aantal jaar laag omdat zij reeds gelijkaardige tools ontwikkeld 

hebben die op vrij korte termijn volledig geautomatiseerd zouden kunnen worden. Wel zal dit niet 

met 100% garantie op kwaliteitsvolle data modellen zijn.  

Daarentegen scoorden andere experts 5 of 10 jaar, omdat het voor hen, vooraleer volledige 

automatisatie mogelijk is, 100% kwaliteit gegarandeerd moet kunnen worden, wat zeer complex is.  

Uiteindelijk werd een consensus bereikt dat automatisatie op relatieve korte termijn (3-4 jaar) 

realiseerbaar is, maar met de voorwaarde dat het gaat om het geven van  “reasonable guesses” en 

er dus nog steeds een menselijke validatie van het data model nodig is.  

Use case K3: Als ABB kan ik identificeren welke regelgeving/besluiten niet beschikbaar zijn in de 

beschikbare/bevraagbare (open) databronnen voor bepaalde lokale besturen, bijvoorbeeld doordat 

deze bepaald/gepubliceerd worden door een AGB onafhankelijk van het lokale bestuur zodat ik een 

duidelijke overview heb van alle beschikbare en niet-beschikbare regelgeving/besluiten voor 

bepaalde lokale besturen. 

Huidige generatie: 3-4 

Een consensus voor een generatie tussen 3 en 4 werd bereikt.  

Aantal jaren tot generatie 5: 2 jaar 

Volledige automatisatie is mogelijk op vrij korte termijn. De grootste uitdaging zit volgens de markt 

in de precisie, zeer hoge betrouwbaarheid en 100% dekking (alle lokale besturen) volledig op punt 

krijgen. Echter zijn deze 3 aspecten niet per sé vereist voor volledige automatisatie, indien het ABB 

bijvoorbeeld een foute suggestie krijgt kan dat er worden uitgefilterd, of indien het al automatisch 

kan voor bepaalde regio’s heeft dit al een meerwaarde voor het ABB.  
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Use case K4: Als regelgever kan ik vinden welke regelgeving waar (niet) en op wie (niet) (doelgroep) 

van toepassing is zodat ik de blind spots kan identificeren en klemtonen kan leggen/keuzes kan 

maken in functie van toekomstig beleid. 

Huidige generatie: 2-3 

Het inschatten van de generatie hangt af van 3 zaken volgens de markt. Ten eerste de specifieke 

doelgroep en de manier waarop deze vermeld staat in de desbetreffende regelgeving. Zo is er 

bijvoorbeeld een groot verschil tussen regelgeving die expliciet geldt voor jeugd of algemene 

regelgeving over subsidies waarbij de toepasbaarheid op bepaalde doelgroepen impliciet is. Ten 

tweede is er het niveau van de regelgever (centraal versus lokaal). Indien het vanuit een centraal 

niveau bekeken wordt is de use case een stuk complexer omdat er rekening moet worden 

gehouden met een grotere set aan verschillende regelgevingen (bijvoorbeeld lokaal versus federaal 

of overlappende regelgeving tussen regio’s). Ten derde is er de mate van detail waarmee de locatie 

bepaald moet worden (vb volledige gemeente versus straat). 

 

Indien de use case alle scenario’s, en dus ook de meest complexe (impliciet vermelde doelgroepen, 

centrale regelgever en zeer gedetailleerde locatie)  moet coveren dan is dit volgens de markt zeer 

moeilijk en krijgt deze een huidige generatie van 2-3. Een mogelijke manuele actie om de 

technologie te helpen is bijvoorbeeld een oplijsting van locaties of doelgroepen die wordt 

meegegeven aan het systeem, samen met een indicatie welke regelgeving er mogelijks ontbreekt 

en welke doelgroepen er impliciet vermeld kunnen zijn. Daarbovenop zal er dan nog eens manuele 

validatie vereist zijn. 

 

Aantal jaren tot generatie 5: 5 jaar 

Het volledig automatiseren van deze use case is voor de lange termijn, met dezelfde argumenten 

als hierboven.  

Use case K5: Als ABB/lokaal bestuur kan ik een zicht hebben op alle mogelijke 

samenwerkingsverbanden, AGB's, zelfstandige entiteiten, dienstverlening (bijvoorbeeld subsidies), 

wegen, mandaten... zodat ik een overzicht heb op samenwerkingsverbanden, dienstverlening, wegen, 

mandaten en een antwoord kan geven op bepaalde (parlementaire) vragen, alsook de beleidsmakers 

beter kan ondersteunen. 

Huidige generatie: 3-4 

 

Aantal jaren tot generatie 5: 3 jaar 

Zowel voor de huidige generatie als het aantal jaar werd hier onmiddellijk een consensus bereikt. 

Er werd wel aangegeven dat de use case sterk afhankelijk is van de beschikbare en vereiste data. 

Use case K6: Als regelgever kan ik valideren dat een regelgeving juridisch, feitelijk en financieel 

correct is (de tekst is consistent, samenhangend, juist, in lijn met andere regelgeving...) zodat er zich 

in de praktijk minder problemen voordoen tijdens de inwerkingtreding van een regelgeving. 

Huidige generatie: 2 

Volgens de markt is dit een zeer complexe use case met een sterke manuele factor. Eenvoudige 

validaties, bijvoorbeeld termen die ontbreken in een besluit, kunnen geautomatiseerd worden, 

maar over regelgeving heen valideren, bijvoorbeeld controleren of termijnen dezelfde zijn, is zeer 

complex om te automatiseren. 



Slimme Regelgeving 

30/07/2021 EWI – PIO – 2021 35 

Aantal jaren tot generatie 5: 5 - 10 jaar 

Volledige automatisatie van deze use case is niet voor de eerste 5 jaar volgens de markt.  

 Zoeken: use cases gerelateerd aan geavanceerde zoek functionaliteit 

Use case Z1: Als rechtsonderhorige kan ik informatie/besluiten/regelgeving filteren op basis van 

verschillende automatisch door het systeem toegevoegde thema's & termen zodat ik makkelijker/op 

een meer gestructureerde manier informatie kan terugvinden 

Huidige generatie: 4 

Het automatisch herkennen van thema’s in tekst zit al op een zeer hoog niveau, maar voor deze 

use case is er nog een menselijk factor nodig voor de volgende zaken: 

• Validatie van de automatisch gegenereerde thema’s 

• Eventueel suggesties geven aan het systeem 

• De output van het systeem scoren en gebruiken voor verdere training 

De rechtsonderhorige kan eventueel helpen bij bovenstaande manuele acties indien dit toegestaan 

en vereist is, wel zal de kwaliteit van validatie/scoring dan mogelijks lager zijn.  

 

Aantal jaren tot generatie 5: 1 – 2 jaar 

De markt is het eens dat volledige automatisatie van deze use case op korte termijn realiseerbaar 

is.  

Use case Z2: Als ABB/Lokaal bestuur/regelgever kan ik alle regelgeving opzoeken die aan een soort 

bepaling/regel gelinkt is ongeacht hoe deze geformuleerd is, bijvoorbeeld op zoek gaan naar alle 

regelgeving waar bepaald wordt dat communicatie via een vorm van beveiligde zending moet 

gebeuren, zodat ik heel eenvoudig alle relevante regelgeving terug kan vinden. 

Huidige generatie: 4 

Aantal jaren tot generatie 5: 2 jaar 

Zowel voor de huidige generatie als het aantal jaar werd onmiddellijk consensus bereikt. 

Use case Z3: Als rechtsonderhorige kan ik alle relevante/toepasbare regelgeving opzoeken op basis 

van niet voorgedefinieerde, zelfgekozen thema's (bijvoorbeeld subsidies, renovaties, afval, 

regelgever,...) zodat ik geïnformeerd ben omtrent de regelgeving die mij (persoonlijk) 

interesseert/aangaat. 

Huidige generatie: 4 

Aantal jaren tot generatie 5: 1-2 jaar 

Zowel voor de huidige generatie als het aantal jaar werd onmiddellijk consensus bereikt. 

Use case Z4: Als rechtsonderhorige kan ik heel eenvoudig op basis van een specifieke vraag (huis tuin 

en keuken vraag) de besluiten die van toepassing zijn terugvinden zodat ik volledig geïnformeerd 

ben omtrent mijn specifieke vraag. 

Huidige generatie: 4 

Voor de huidige generatie werd onmiddellijk consensus bereikt. 

Aantal jaren tot generatie 5: 1-2 jaar 

Het aantal jaar werd niet gescoord tijdens de marktconsultatie. Op basis van vergelijking met use 

case Z1 & Z3 kan aangenomen worden dat dit 1-2 jaar zal zijn. 
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Use case Z5: Als rechtsonderhorige kan ik antwoord krijgen op een specifieke toepassingsvraag (huis 

tuin en keuken vragen) zodat er duidelijkheid is omtrent mijn zeer specifieke vraag en ik eventueel 

de nodige acties kan ondernemen. 

Huidige generatie: 2 - 3 

De huidige generatie voor deze use case is eerder laag met veel manuele deeltaken, dit komt 

voornamelijk door de grote complexiteit in de volgende zaken: 

• Er ligt een zeer grote verantwoordelijkheid in de antwoorden die worden gegeven door het 

systeem aangezien de rechtsonderhorige enkel het antwoord te zien krijgt en hier dus zeer 

sterk op vertrouwd zal worden. Intensieve manuele validatie is dus vereist. Dit kan deels 

gemitigeerd worden door, in plaats van enkel het antwoord te geven, ook de 

besluiten/regelgeving te vermelden waar de info werd gevonden, dan kan de user het 

antwoord valideren indien gewenst of bij twijfels. Echter zorgt dit voor meer manueel werk 

bij de user. Dit werd ook vermeld in hoofdstuk 7.2.3 voor deze use case, samen met enkele 

concrete voorbeelden. 

• Aangezien er antwoorden geformuleerd moeten worden vereist deze use case ook natural 

language generation (tekst generatie). Grammaticaal correcte zinnen opstellen is al deels 

mogelijk (zeker in het Engels). De grootste complexiteit is echter inhoudelijk correcte 

teksten opstellen, momenteel zijn de gegenereerde teksten zeer vaak nog incorrect qua 

inhoud en opbouw.  

Met de huidige technologie zal deze use case dus veel manuele acties vereisen, enerzijds voor het 

geven van de correcte info/antwoorden, anderzijds voor het genereren van de tekst zelf. Dit laatste 

kan bijvoorbeeld verholpen worden door het gebruik van enkele standaard antwoorden.  

 

Aantal jaren tot generatie 5: 5 – 10 jaar 

Het volledig automatiseren van deze use case is niet voor de eerste 5 jaar, om dezelfde redenen als 

hierboven. Dit ondanks de verwachte evolutie voor het genereren van grammaticaal correcte 

teksten in het Nederlands, want zoals hierboven vermeld is een correcte, zinnige inhoud genereren 

nog veel uitdagender dan grammaticaal correct zijn. 

Use case Z6: Als rechtsonderhorige kan ik informatie uit regelgeving aangereikt krijgen aangepast 

aan mijn specifieke noden en kenmerken (leeftijd, visuele beperking) zodat ik vlot de nodige 

informatie kan consulteren en interpreteren. 

Huidige generatie: / 

Aantal jaren tot generatie 5: / 

Deze use case werd niet gescoord tijdens de marktconsultatie.  

Use case Z9: Als ABB/lokaal bestuur/rechtsonderhorige/regelgever kan ik kan ik een suggestie 

krijgen in andere besluiten waarin ik geïnteresseerd kan zijn zodat ik verbanden kan leggen die op 

het eerste zicht niet duidelijk zijn 

Huidige generatie: / 

Aantal jaren tot generatie 5: / 

Deze use case werd niet gescoord tijdens de marktconsultatie.  
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 Use cases met niet-functionele requirements (NFR) 

Use case NFR1: Als ABB/lokaal bestuur kan ik (de inhoud van) regelgeving/besluiten en metadata 

vlot ontsluiten (bijvoorbeeld voor bepaalde thema's) zodat evidence-based policy op een meer 

automatische (i.e. minder manuele, omslachtige, onoverzichtelijke) manier kan worden uitgevoerd 

en we hier dus minder werk aan hebben. 

Huidige generatie: 4 

Voor de huidige generatie werd onmiddellijk consensus bereikt. 

Aantal jaren tot generatie 5: / 

Het aantal jaar werd niet gescoord tijdens de marktconsultatie. 

Use case NFR2a: Als applicatie bouwer kan ik eenvoudig alle gegenereerde inzichten uit de besluiten 

hergebruiken (metadata, data…)  zodat ik mijn applicatie hier vlot bovenop kan bouwen. 

Huidige generatie: 4 

Voor de huidige generatie werd onmiddellijk consensus bereikt. 

Aantal jaren tot generatie 5: / 

Het aantal jaar werd niet gescoord tijdens de marktconsultatie. 

Use case NFR2b: Als applicatie bouwer kan ik alle gegenereerde inzichten zoveel mogelijk 

hergebruiken in de vorm van linked open data (bijvoorbeeld via dereferencable URI's) zodat ik mijn 

applicatie hier vlot bovenop kan bouwen. 

Huidige generatie: 4 

Voor de huidige generatie werd onmiddellijk consensus bereikt. 

Aantal jaren tot generatie 5: / 

Het aantal jaar werd niet gescoord tijdens de marktconsultatie. 

Use case NFR3: Als ABB/lokaal bestuur worden mijn applicaties steeds slimmer op basis van nieuwe 

data zodat ze steeds evoluerende behoeften kunnen voldoen zonder hieraan tijd te moeten 

spenderen. 

Huidige generatie: 5 

Voor de huidige generatie werd onmiddellijk consensus bereikt. 

Aantal jaren tot generatie 5: / 

Het aantal jaar werd niet gescoord tijdens de marktconsultatie. 

  



Slimme Regelgeving 

30/07/2021 EWI – PIO – 2021 38 

7.3 Conclusie 

Een eerste belangrijk inzicht is dat alle NFR use cases (non functional requirements) generatie 4 of 5 

hebben en dus technisch zeker mogelijk zijn. Met andere woorden: de requirements die nodig zijn om 

de operationele noden van het ABB of de lokale besturen te vervullen zijn technisch haalbaar en 

vormen dus geen struikelblok.  

Door de markt werd verschillende malen vermeld dat volledige automatisatie via AI of ML slechts 

mogelijk is tot een bepaald betrouwbaarheidspercentage. Daarom is het belangrijk om bij elke use 

case na te gaan welke betrouwbaarheid vereist is, zo is er bijvoorbeeld een groot verschil tussen een 

betrouwbaarheid van 99% (1 op de 100 foutief) of 99,99% (1 op de 10000 foutief). Bij use cases waar 

geen zeer hoge betrouwbaarheid vereist is, kan de stap naar volledige automatisatie (generatie 5) 

makkelijk gezet worden wanneer de technologie daar klaar voor is, m.a.w., er moet geen rekening 

gehouden worden met juridische of ethische aspecten voor foutieve predicties van de AI. Echter 

wanneer een zeer hoge betrouwbaarheid vereist is, moet er naast de technologische mogelijkheden 

voor volledige automatisatie even zeer gekeken worden naar de juridische en ethische aspecten (e.g. 

een betrouwbaarheid van 99,99% is mogelijk, maar wat zijn de gevolgen van het aspect dat 1 op de 

10000 predicties foutief kan zijn en hoe kan hierop ingespeeld worden). 

Er is al redelijk wat technisch mogelijk qua tekst verwerking, zeker voor eenvoudigere taken zoals het 

herkennen van entiteiten of categoriseren. Echter zorgt de specifieke context van dit project voor extra 

complexiteit. Eerst en vooral is alle regelgeving geschreven in het Nederlands, waarvoor NLP minder 

ver staat dan het Engels. Daarbovenop is regelgeving (wetten, besluiten…) typisch geschreven in een 

complexe en specifieke taal die in andere teksten niet voorkomt. Dit zorgt ervoor dat voorgetrainde 

modellen (zelfs in het Nederlands) niet zullen volstaan en hertraining op specifieke juridische datasets 

een vereiste is. Met ander woorden: een researchproces, waarbij  er steeds vertrokken moet worden 

vanuit de beschikbare data, zal nodig zijn voor het realiseren van (groepen van) use cases waarbij NLP 

aan te pas komt.  

In het volgende hoofdstuk volgt een verdere detailanalyse van de gebruikerswaarde en technische 

haalbaarheid van de use cases, alsook een opdeling in verschillende fases voor de implementatie van 

slimme regelgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slimme Regelgeving 

30/07/2021 EWI – PIO – 2021 39 

 

 

 

 

8 Gedetailleerde analyse use cases en implementatiefases 

8.1 High-level value-risk analyse  

Door de inzichten rond technologisch risico verkregen in de marktconsultatie te combineren met de 

meerwaarde vanuit gebruikersstandpunt, kan onderstaande value-risk matrix worden opgesteld. Deze 

geeft voor elke use case aan wat de toegevoegde waarde is voor de eindgebruiker (verticale as), wat 

de huidige stand van de techniek is (generaties op de horizontale as), hoeveel jaar het nog zal kosten 

vooraleer de technologie voldoende matuur is om volledige automatisatie (generatie 5) van de use 

case mogelijk te maken en tenslotte of de use case al dan niet afhankelijk is van andere use cases 

vooraleer deze geïmplementeerd kan worden (driehoek of cirkel). Merk op dat generatie 5 een lager 

technologisch risico betekent, de technologie zit namelijk al in de 5e generatie (volledige 

automatisatie). Gelijkaardig staat generatie 1 voor het hoogste technologische risico (de technologie 

zit nog maar in de 1e generatie). 

Volgende inzichten komen in deze value-risk matrix onmiddellijk naar voor: 

• Alle use cases zijn belangrijk vanuit gebruikersstandpunt (waarde groter dan of gelijk aan 13). 

Aangezien alle use cases meenemen in de praktijk niet mogelijk is, wordt er reeds een 

prioritering gemaakt door de waardes onderling te vergelijken. Meer specifiek worden de use 

cases met een waarde kleiner dan of gelijk aan 20 als minder belangrijk beschouwd.  
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• De huidige generatie correleert met het aantal jaar tot volledige automatisatie kan bereikt 

worden. Zo zal het langer duren voor een use case die vandaag in generatie 2 zit om generatie 

5 te bereiken, dan voor een use case die vandaag reeds in generatie 4 zit. 

• Het al dan niet afhankelijk zijn van andere use cases (cirkel versus driehoek) houdt verband 

met de huidige generatie: naarmate de generatie hoger wordt zijn de use cases onafhankelijk, 

naarmate de generatie lager wordt  zijn de use cases afhankelijk van een hogere generatie. 

• Alle NFR use case bevinden zich links op de grafiek en hebben een aantal jaar kleiner dan of 

gelijk aan 1 tot generatie 5. Louter op technologisch vlak vormen deze use cases dus geen 

obstakel. 

• Het grootste deel van de Z (zoek)  use cases bevindt zich links op de grafiek (lager technologisch 

risico). De enige Z use case met een hoog technologisch risico is Z5 (antwoorden op een 

specifieke vraag). 

• Binnen de  V (verrijking) en K (kwaliteit) categorie zijn er zowel use cases met een laag 

technologisch risico als use cases met een hoog technologisch risico (de use cases zijn verdeeld 

over de horizontale as). 

Voor de verdere detailanalyse van de value-risk matrix wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de 

huidige generatie (horizontale as) en het al dan niet afhankelijk zijn van een andere use case (cirkel vs 

driehoek). De gebruikerswaarde-prioritering tussen de use cases wordt niet expliciet gebruikt in de 

verdere analyse, echter zal de hierboven vermelde grens van 20 (belangrijk versus minder belangrijk) 

wel meegenomen worden. Ten slotte wordt het aantal jaar in eerste instantie ook niet meegenomen 

in de verdere detail analyse, aangezien dit correleert met de huidige generatie. 

8.2 Gedetailleerde value-risk analyse: opdelen van de use cases in 

implementatiefases 

 Opdelen use cases in implementatiefases 

Op basis van de huidige generatie en het al dan niet afhankelijk zijn van andere use cases, wat is 

weergegeven in de value-risk matrix, kunnen de use cases opgedeeld worden in vier 

implementatiefases: 

1. Generatie 3+ en onafhankelijk: alle use cases met een generatie hoger dan 3 die onafhankelijk 

zijn van andere use cases 

2. Generatie 3+ en afhankelijk: alle use cases met een generatie hoger dan 3 en afhankelijk van 

de implementatie van andere use cases 

3. Generatie 3: alle use cases die een generatie 3 hebben 

4. Generatie 3-: alle use cases met een generatie kleiner dan 3 
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De vier implementatiefases worden weergegeven in onderstaande figuur: 

Voor elke implementatiefase zijn de bijhorende use cases weergegeven, daarbovenop zijn deze use 

cases onderverdeeld in verschillende functionele subcategorieën per implementatiefase en zijn de 

“minder belangrijke” use cases aangeduid. De NFR use cases worden als een volledig aparte overlay 

beschouwd, deze moeten steeds voldaan zijn om slimme regelgeving succesvol te realiseren en zijn 

dus niet opgenomen in bovenstaande figuur. 

In de volgende subsecties worden de subcategorieën in meer detail uitgelegd per implementatiefase, 

daarop volgt een toelichting van de inzichten die gehaald kunnen worden uit bovenstaande figuur. 

1. Generatie 3+ en onafhankelijk 

De implementatiefase generatie 3+ en onafhankelijk bevat de volgende categorieën: 

• Categoriseren: dit kan zowel op basis van tekst zijn (verrijkte of onverrijkte besluiten, 

gecoördineerde versie…) als op basis van specifieke kernwoorden. 

• Verrijken van tekst: deze subcategorie omvat alle eenvoudige operaties op tekst, bijvoorbeeld 

om automatisch te verrijken op basis van herkende entiteiten of op basis van verbanden 

tussen entiteiten, maar ook eenvoudige tekstoperaties om het werk van raadsleden uit de 

zittingsverslagen te halen vallen hieronder (kan gezien worden als een vorm van verrijking). 

• Verbanden: het leggen van verbanden over besluiten, regelgeving en wetteksten heen, zonder 

inzichten uit deze verbanden te halen. 

• Basis zoeken: basis zoekfunctionaliteit waarbij er gezocht wordt op basis van thema’s, 

kernwoorden…, of waarbij de output onmiddellijk uit een bepaalde database gehaald kan 

worden (bijvoorbeeld de besluiten zelf). Zoeken kan mogelijks geholpen worden door 

categoriseren of verrijken (bijvoorbeeld op basis van kernwoorden), maar dit is geen absolute 

vereiste, daarom is deze functionele subcategorie ondergebracht in implementatiefase 1 en 

niet in 2 (generatie 3+ en afhankelijk). 

Bovenstaande categorieën indiceren dat deze implementatiefase gezien kan worden als alles wat te 

maken heeft met regelgeving processing. De data gelinkt aan regelgeving wordt namelijk verder 

verwerkt (e.g. verrijken, annoteren, zoeken in de data, verbanden leggen in de data…), maar hier 

worden geen extra inzichten uit gehaald. Dit kan ook gezien worden als een vorm van data 

preprocessing of preparatie, wat typisch een vereiste stap is bij het trainen van Machine Learning 

modellen.  
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2. Generatie 3+ en afhankelijk 

De implementatiefase generatie 3+ en afhankelijk bevat 2 categorieën: 

• Inzichten uit gestructureerde metadata: hier worden inzichten gehaald uit gestructureerde 

metadata, bijvoorbeeld de toegevoegde metadata aan een verrijkt besluit (locatie, voorzitter 

zitting, kernwoorden, aantal deelnemers,…). Deze subcategorie zal typisch geen gebruik 

maken van ruwe tekst verwerking (NLP), maar eerder van patroonherkenning op 

gestructureerde data (via Machine Learning).  

• Inzichten uit verbanden: dit omvat het extraheren van inzichten uit gelegde verbanden, 

bijvoorbeeld voor het raadplegen van de historiek van besluiten. 

Deze implementatiefase omvat alle use cases waarbij eenvoudige eerste inzichten uit de 

regelgevingsdata gehaald worden.  

3. Generatie 3 

De use cases in generatie 3 kunnen onverdeeld worden in: 

• Vergelijken op basis van inhoud: om deze use case(s) te realiseren moet tekst vergeleken 

worden op basis van (diepe) inhoud, bijvoorbeeld om consistentie te evalueren. 

• Diepe inzichten uit metadata, verbanden en tekst: diepe, geavanceerde, complexe inzichten 

worden gehaald uit zowel metadata als tekst. Er moeten met andere woorden inzichten uit 

wijdverspreide, complexe en sterk variërende informatie gehaald (en zelfs gecombineerd) 

worden. 

• Data modeling: dit komt neer op het automatisch definiëren en herkennen van data 

standaarden (use case K2).  

Qua inhoud kan generatie 3 ook gezien worden als het halen van diepgaande inzichten uit regelgeving. 

4. Generatie 3- 

De use cases in generatie 3- kunnen opgedeeld worden in de volgende 2 categorieën: 

• Impliciete informatie extraheren: om deze use cases volledig succesvol te realiseren is het 

extraheren van impliciet vermelde informatie vereist, zo moeten bijvoorbeeld voor het 

realiseren van K4 ook impliciet vermelde locaties (bijvoorbeeld overstromingsgebied) 

gecoverd worden.  

• Impliciete inzichten en correcte juridische tekst generatie: bovenop het extraheren van 

impliciete inzichten vereist deze categorie ook het opstellen/genereren van correcte juridische 

tekst, niet alleen grammaticaal, maar ook inhoudelijk, wat door de markt werd aangegeven als 

zeer complex.  

Generatie 3- valt qua inhoud onder impliciete inzichten en tekst generatie. 

 Inzichten implementatiefases & gefaseerd implementatieadvies 

Implementatiefase 1 (generatie 3+ en onafhankelijk) bevat alle use cases die onafhankelijk zijn, 

daarentegen bevatten de andere implementatiefases (2 tot 4) alle use cases die afhankelijk zijn van 

andere use cases. Meer specifiek zijn de use cases in deze implementatiefases steeds afhankelijk van 

bepaalde use cases (of subcategorieën) in een daaraan voorafgaande implementatiefase. Zo zal eerst 

het leggen van verbanden gerealiseerd moeten zijn vooraleer inzichten uit verbanden succesvol 
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geïmplementeerd kan worden, of categoriseren en automatisch verrijken van tekst vooraleer inzichten 

uit gestructureerde metadata halen mogelijk is. 

Binnen een implementatiefase kunnen er eventueel ook verbanden zijn tussen subcategorieën. Deze 

verbanden zijn eerder ter ondersteuning en vaak afhankelijk van de specifieke manier waarop een use 

case geïmplementeerd zal worden. Zo kan automatisch verrijken met kernwoorden bijvoorbeeld 

helpen bij het categoriseren, maar dit is niet per se vereist. Daarom worden deze mogelijke verbanden 

binnen één fase niet beschouwd als afhankelijkheden.  

Aangezien de functionele subcategorieën binnen één implementatiefase als onafhankelijk  worden 

beschouwd en er geen lijn of structuur zit in de specifieke afhankelijkheden tussen de subcategorieën 

over fases heen, worden de afhankelijkheden gesimplificeerd en samengevat als “een 

implementatiefase is afhankelijk van de daaraan voorafgaande fase”:  

Bovenstaande figuur geeft logischerwijs aan dat er in de praktijk gestart moet worden met 

implementatiefase 1 (generatie 3+ en onafhankelijk), dan met fase 2 (generatie 3+ en afhankelijk), 

enzovoort… Hierbij dienen binnen een implementatiefase in eerste instantie steeds de mogelijkheden 

van de beschikbare data bekeken te worden (om tot een succesvolle implementatie van bepaalde 

subcategorieën te komen), dit door te focussen op enkele (specifieke gevallen van) use cases en korte 

feedback cycli zodat in nauwe samenwerking de betrouwbaarheid en kwaliteit van de output 

geëvalueerd kan worden. Dit kan voor de complexere use cases met een generatie 3 bijvoorbeeld door 

middel van een Proof Of Concept (POC).  

De precieze use cases binnen één implementatiefase waarop eerst (of pas later) gefocust moet worden 

hangt af van verschillende factoren (gebruikerswaarde, beschikbare data, eventuele toegevoegde 

waarde van gerealiseerde subcategorieën voor andere use cases, e.g., categoriseren kan helpen voor 

zoeken,…). Zo kan bijvoorbeeld binnen generatie 3+ en afhankelijk eerst gefocust worden op K3 en K5 

(inzichten uit gestructureerde metadata) omdat deze de hoogste gebruikerswaarde hebben binnen 

deze fase. Concreet moeten de belangrijkste factoren in kaart gebracht en geprioriteerd worden om 

vervolgens te bepalen op welke use cases eerst gefocust wordt binnen één fase. 

8.3 Implementatiefases, referentiearchitectuur en deployment model 

De hierboven vermelde implementatiefases zijn opgesteld op basis van de inhoud van de use cases, 

huidige generatie en afhankelijkheid, zonder te kijken naar de reeds opgestelde referentiearchitectuur 

van de state-of-the-art analyse. In dit hoofdstuk worden de implementatiefases en daarbijhorende 

subcategorieën gemapt op de referentiearchitectuur.  Vervolgens worden de NFR use cases (non-

functional requirements) gevisualiseerd als onderdeel van het deployment model. 

 Mapping implementatiefases op referentiearchitectuur 

Na de state-of-the-art analyse werden onderstaande wijzigingen aangebracht aan de 

referentiearchitectuur, dit op basis van extra inzichten verworven tijdens de marktconsultatie: 

- Speech en video achterwege gelaten wegens niet aangehaald in de marktconsultatie 

- Missing info/outlier detectie module vervangen door algemenere module patroonherkenning 

(op basis van gestructureerde data) 

- Toevoegen van een aparte module search algoritmes 

- Toevoegen module vergelijken op basis van complexe inhoud  
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- Samenvoegen van de referentiearchitectuur op besluit en overkoepelend niveau tot één 

geheel 

Onderstaande figuur geeft de mapping weer tussen de referentiearchitectuur (rood/grijs) en 

implementatiefases (blauw), waarbij het nummer de vermelde fase is uit hoofdstuk 8.2. Daarnaast 

wordt de bijhorende subcategorie logisch afgekort (bijvoorbeeld verbanden = VERB). 

De subcategorieën/use cases uit implementatiefase 1 worden enerzijds gemapt op modules die zich 

op besluitniveau bevinden (verrijken en categoriseren) en anderzijds op eenvoudigere modules  van 

het overkoepelende gedeelte (zoek algoritmes en clustering,…). 

De subcategorie inzichten halen uit gestructureerde metadata uit implementatiefase 2 maakt gebruik 

van patroonherkenning (via Machine Learning). Inzichten uit verbanden halen werkt daarentegen 

rechtsreeks in op de output van clustering, classificatie… 

Implementatiefases 3 en 4 zijn niet per subcategorie gemapt op de referentiearchitectuur omdat deze 

over meerdere modules heen lopen. Zo maakt Impliciete inzichten en correcte juridische tekst 

generatie zowel gebruik van NLG, NLU, samenvatten, vergelijken op basis van complexe inhoud, 

aggregeren,… Wel zijn de cruciale modules die zeker nodig zijn om fase 3 & 4 te kunnen implementeren 

aangeduid op de referentiearchitectuur (door middel van het implementatienummer en een donker 

grijs kader). 

Concluderend is de mapping tussen de implementatiefases en referentiearchitectuur in lijn met de 

state-of-the art analyse en feedback van de markt tijdens de marktconsultatie: 

- Eenvoudige taken zoals het herkennen van entiteiten, relaties tussen entiteiten en eenvoudige 

operaties op tekst (bijvoorbeeld expliciet vermelde info extraheren), maar ook categoriseren 

of taken die niet op tekst werken (patroonherkenning) zijn mogelijk, mits er voldoende 

kwalitatieve data is. 

- Het halen van impliciet vermelde info uit tekst, verstaan van tekst, samenvatten, aggregeren,… 

is nog zeer complex, zeker in het Nederlands en al zeker op juridische teksten.  
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Ter illustratie van het verrijken op besluitniveau is op onderstaande figuur een visualisatie van een 

mogelijk verrijkt besluit toegevoegd aan de referentiearchitectuur.  

 

 NFR use-cases en deployment model 

Onderstaand deployment model geeft weer hoe lokale regelgeving vandaag werkt en hoe nieuwe 

technologie geïncorporeerd kan worden om tot slimme regelgeving te komen.  

Dit deployment model omvat de NFR use cases: 

- Inzichten, metadata en technologie vlot ontsluiten & hergebruiken (zowel lokaal als centraal) 

door bv. verrijking toe te voegen aan de besluiten. 

- Technologie wordt steeds slimmer door te hertrainen op nieuwe gemelde/gescrapte data 

Indien bovenstaand deployment model gevolgd wordt zijn de NFR use cases dus automatisch voldaan, 

wat volgens de markt geen problemen is op technologisch vlak. Echter brengt dit in de praktijk wel 

heel wat vragen met zich mee die beantwoord moeten worden: 
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- Wie beheert de data? 

- Waar draaien de algoritmes? 

- Hoe wordt de data beschikbaar gesteld? 

- Hoe worden de getrainde modellen beschikbaar gesteld naar de SW tools? 

- … 

Dus hoewel de NFR use cases op technologisch vlak geen probleem mogen vormen, moeten er nog 

heel wat, niet altijd makkelijke, vragen beantwoord worden vooraleer bovenstaand deployment model 

gerealiseerd kan worden.  
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9 Algemene Conclusie 

Binnen het ABB loopt momenteel een project om de doorzoekbaarheid en structuur van de lokale 

besluiten sterk te verbeteren door linked open data toe te voegen aan besluiten en regelgeving. 

Daarbovenop wenst het ABB geavanceerde technieken te gebruiken om inzichten uit de schat aan 

informatie in besluiten en regelgeving te halen of om hierop een waaier aan toepassingen te bouwen. 

Dit kan voor intern gebruik, ter ondersteuning van de lokale besturen of zelfs voor publiek gebruik zijn. 

Aangezien de geavanceerde technieken gebruik zullen maken van AI, en data cruciaal is bij AI, werd 

een gedetailleerd overzicht opgesteld van de beschikbare databronnen en hun belangrijkste 

karakteristieken. Twee zeer belangrijke databronnen beheerd door het ABB zijn de besluitendatabank 

en de centrale vindplaats, deze bevatten respectievelijk een grote set aan ongestructureerde besluiten 

en een beperktere set aan gestructureerde, LBLOD gelinkte besluiten. Daarnaast werden nog 10 

andere databronnen geïdentificeerd (e.g. website van lokale besturen). 

Door use cases op te stellen en te prioriteren in samenwerking met het ABB  en enkele lokale besturen 

werden de noden van de vraagzijde in kaart gebracht en gerangschikt. Over het algemeen werden zeer 

hoge innovatiescores gegeven vanuit gebruikersstandpunt, wat aangeeft dat zo goed als alle use cases 

belangrijk zijn. In de praktijk alle use cases meenemen zal echter niet mogelijk zijn, als eerste aanzet 

tot prioritering tussen use cases worden daarom deze met een score lager dan of gelijk aan 20 

(gebruiker gelooft er in, maar geen gamechanger) als minder belangrijk beschouwd. 

Na een state-of-the-art analyse, waarbij de belangrijkste technologieën en relevante spelers in kaart 

werden gebracht, werd een marktconsultatie georganiseerd om in dialoog te gaan met experten, 

waarbij de focus lag op Natural Language Processing in het Nederlands. Ten eerste blijkt uit de 

bevraging van de markt dat er reeds heel wat mogelijk is qua tekstverwerking voor eenvoudige taken, 

zoals het herkennen van entiteiten, ook in het Nederlands. Echter zijn juridische teksten zeer complex 

opgebouwd, dit zorgt voor extra complexiteit en de nood aan hertraining op specifieke data. Een 

tweede belangrijk punt aangehaald door de markt is dat bij elke use case de vereiste betrouwbaarheid 

geanalyseerd moet worden, samen met de gevolgen of mogelijke oplossingen indien deze te laag zou 

zijn. Ten slotte gaf de markt aan dat voor alle uses cases waar tekst generatie (NLG), understanding 

(NLU) of impliciete informatie extractie nodig is, de technologie nog niet voldoende matuur is voor 

volledige automatisatie, al zeker niet voor complexe juridische Nederlandse teksten.  

Door het mappen van de gebruikerswaarde en technologisch risico per use case op een value-risk 

matrix, en door te kijken welke use cases al dan niet afhankelijk zijn van andere use cases werden vier 

implementatiefases gedefinieerd, die ook gemapt kunnen worden op de opgestelde 

referentiearchitectuur tijdens de state-of-the-art analyse: 

1. Generatie 3+ en onafhankelijk: regelgeving processing 

2. Generatie 3+ en afhankelijk: eerste inzichten 

3. Generatie 3: diepgaande inzichten 

4. Generatie 3-: impliciete inzichten en tekst generatie 

Op basis van de afhankelijkheid tussen de use cases is duidelijk dat de implementatiefases gefaseerd 

op elkaar moeten volgen. Aangezien hertraining nodig is moet hierbij steeds vertrokken worden vanuit 

de data om de mogelijkheden te exploreren, waarvoor het overzicht weergegeven in het hoofdstuk 

“verkennen van de databronnen” gebruikt kan worden als startpunt. Naast functionele noden werden 

ook non-functionele noden (NFRs) vastgelegd, deze zijn vanuit gebruikerstandpunt zeer belangrijk en 

moeten dus steeds voldaan zijn om slimme regelgeving succesvol te realiseren. Op technologisch vlak 

vormen deze geen risico, echter zijn er in de praktijk heel wat, niet altijd makkelijke, vragen die 

beantwoord moeten worden om dit te realiseren. 
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Bijlage A: Verkennen van de databronnen 

Zie “PIO_ABB_SlimmeRegelgeving_verkennen_databronnen.pptx” 

Bijlage B: State-of-the-art-analyse 

Zie “PIO_ABB_SlimmeRegelgeving_SOTA.pptx” 

Bijlage C: Deelnemende partijen in de marktconsultatie 

- Addestino Innovation Management 

- Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) 

- Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 

en Innovatie (EWI) 

- District09 

- Stad Gent 

- Stad Antwerpen 

 

- Alexandria.Works 

- AnteaGroup 

- Arinti 

- Avantopy 

- B_Robots 

- B12 Consulting 

- Brainjar 

- Delaware 

- Deloitte 

- Dillen Technologies 

- DXC Technology 

- Faktion 

- IBM 

- Inuits 

- Legidex 

- ML6 

- Nalantis 

- Novado 

- Onafhankelijk consultant (Joppe Geluykens) 

- Optius 

- Orion Intelligence 

- Paperbox 

- PwC Belgium 

- Raccoons 

- SAS Institute NV 

- Tenderexperts 

- Teroco 

- Trendskout 

- WIPRO 


