
ID Als … 

<persona/doelgroep>

kan ik … <mogelijkheid/functionaliteit> zodat …  <doel/resultaat> 

Use cases waarbij de regelgeving verrijkt wordt met verbanden (o.a. in de vorm van URI's)/ inzichten 
V1 ABB/lokaal 

bestuur/rechtsonderhorige

/regelgever

in alle regelgevende teksten doorklikken naar de regelgevende teksten waarnaar deze 

verwijzen

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

gerefereerde wetteksten gaan opzoeken.

V2 rechtsonderhorige weten welke voorwaarden (locatie, doelgroep,tijdspanne…) in de regelgeving ingeschreven 

zijn (dit op een efficiente 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

ik weet welke regelgeving op mij van toepassing is.

V3 regelgever 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)

ik een onderbouwde beslissing kan nemen met betrekking tot deze voorgenomen maatregel.

V4a regelgever er op attent gemaakt worden als andere regelgeving gewijzigd wordt die impact heeft op 

mijn regelgeving

ik zelf niet actief alle nieuwe wetgeving moet opvolgen en de nodige handelingen kan stellen om mij aan 

te passen.

V4b rechstonderhorige er op attent gemaakt worden als regelgeving gewijzigd wordt die impact heeft op mij ik zelf niet actief alle nieuwe wetgeving moet opvolgen en de nodige handelingen kan stellen om mij aan 

te passen.

V6 rechtsonderhorige vinden welke besluiten waar (locatie) van toepassing zijn (dit op een efficiente manier 

zonder bijvoorbeeld de volledige besluiten te moeten lezen/doorlopen)

ik eenvoudig geografisch kan zien welke regelgeving van toepassing is

V7 regelgever en 

rechtsonderhorige

de historiek van bepaalde regelgeving/besluiten vlot (visueel) raadplegen (dit op een 

efficiente manier zonder bijvoorbeeld de volledige regelgeving te moeten lezen/doorlopen)

ik kan begrijpen/onderzoeken hoe de regelgeving in elkaar zit en hoe deze in de tijd evolueert

V8 regelgever automatisch de gecoördineerde en/of geconsolideerde versie maken op basis van de 

besluiten

ik het niet meer manueel moet doen

V11 rechtsonderhorige/ lokaal 

bestuur

inzicht krijgen welke regelgevingen van toepassing zijn op mijn project en wat bijvoorbeeld 

de verwachte doorlooptijd is

ik een realistisch tijdspad/proces voor het project in kaart kan brengen 

V12 rechstonderhorige inzicht krijgen in het werk dat raadsleden/mandatarissen verzetten (bijvoorbeeld 

tussenkomsten en aantal vragen in zittingen) 

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



V13a regelgever/ABB/lokaal 

bestuur

een besluit/regelgeving verrijken met linked data ik dit niet meer manueel moet toevoegen om te voldoen aan de standaarden en/of om de betrokken 

gegevens beter herbruikbaar te maken.

V13b regelgever/ABB/lokaal 

bestuur

mijn bestaande en nieuwe besluiten/regelgeving automatisch verrijken met linken naar 

eender welk object 

er extra toepassingen op gebouwd kunnen worden die mij extra mogelijkheden geven

V14 regelgever besluiten automatisch categoriseren op basis van een manueel beheerde (hiërarchische) 

taxonomie

de relevantie van een besluit voor bepaalde domeinen duidelijk is

Use cases met als doel de kwaliteit van de data & regelgeving te verbeteren
K1 regelgever de consistentie/samenhang van de bestaande regelgeving evalueren (bijvoorbeeld zijn 

termen overal op dezelfde manier gedefinieerd in verschillende wetteksten)

de kwaliteit van de regelgeving bevorderd wordt.

K2 ABB/lokale bestuur inzicht verkrijgen in mogelijke data standaarden die zich in de regelgeving/besluiten 

bevinden

het minder werk is om deze manueel op te stellen en in lijn zijn met de realiteit.

K3 ABB 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

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

bepaalde lokale besturen.

K4 regelgever vinden welke regelgeving waar (niet) en op wie (niet) (doelgroep) van toepassing is ik de blind spots kan identificeren en klemtonen kan leggen/keuzes kan maken in functie van toekomstig 

beleid.

K5 ABB/lokaal bestuur een zicht hebben op alle mogelijke samenwerkingsverbanden, AGB's, zelfstandige entiteiten, 

dienstverlening (bijvoorbeeld subsidies), wegen, mandaten...

ik een overzicht heb op samenwerkingsverbanden, dienstverlening, wegen, mandaten en een antwoord 

kan geven op bepaalde (parlementaire) vragen, alsook de beleidsmakers beter kan ondersteunen 

K6 regelgever 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

Use cases gerelateerd aan geavanceerde zoek functionaliteit 
Z1 rechtsonderhorige informatie/besluiten/regelgeving filteren op basis van verschillende automatisch door het 

systeem toegevoegde thema's & termen

ik makkelijker/op een meer gestructureerde manier informatie kan terugvinden

Z2 ABB/Lokaal 

bestuur/regelgever

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

ik heel eenvoudig alle relevante regelgeving terug kan vinden.

Z3 rechstonderhorige alle relevante/toepasbare regelgeving opzoeken op basis van niet voorgedefinieerde, 

zelfgekozen thema's (bijvoorbeeld subsidies, renovaties, afval, regelgever,...)

ik geïnformeerd ben omtrent de regelgeving die mij (persoonlijk) interesseert/aangaat.

Z4 rechstonderhorige heel eenvoudig op basis van een specifieke vraag (huis tuin en keuken vraag) de besluiten 

die van toepassing zijn terugvinden

ik volledig geinformeerd ben omtrent mijn specifieke vraag.

Z5 rechstonderhorige antwoord krijgen op een specifieke toepassingsvraag (huis tuin en keuken vragen) er duidelijkheid is omtrent mijn zeer specifieke vraag en ik eventueel de nodige acties kan ondernemen

Z6 rechstonderhorige informatie uit regelgeving aangereikt krijgen aangepast aan mijn specifieke noden en 

kenmerken (leeftijd, visuele beperking)

ik vlot de nodige informatie kan consulteren en interpreteren

Z9 ABB/lokaal 

bestuur/rechtsonderhorige

/regelgever

kan ik een suggestie krijgen in andere besluiten waarin ik geïnteresseerd kan zijn ik verbanden kan leggen die op het eerste zicht niet duidelijk zijn

Use cases met niet functionele requirements (NFR)
NFR1 ABB/lokaal bestuur de inhoud van regelgeving/besluiten en metadata vlot ontsluiten (bijvoorbeeld voor 

bepaalde thema's)

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

NFR2a applicatie bouwer eenvoudig alle gegenereerde inzichten uit de besluiten hergebruiken (metadata, data…) zodat ik mijn applicatie hier vlot bovenop kan bouwen



NFR2b applicatie bouwer 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

NFR3 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

Z8 rechstonderhorige informatie/besluiten/regelgeving terugvinden o.b.v. informatie in de audio-/video-opnames 

van de zitting/het debat

ik eenvoudiger relevante informatie terugvind


