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1 ICT en recht na de hype 

 

De ICT-hype van de late jaren negentig is voorbij. De beurs is terug op zijn oude niveau, 

veel internet-bedrijven zijn roemloos ten onder gegaan en de nieuwe economie is in een 

ouderwetse recessie terechtgekomen. Ook de ‘beleidshype’ rond informatie- en 

communicatietechnologie (ICT) is voorbij. ICT vormde één van de speerpunten van het 

tweede paarse kabinet en in de afgelopen jaren verscheen er een stroom aan nota’s en 

rapporten.1 Vanaf het kabinet Balkenende-I zijn ICT en informatisering ‘business as 

usual’ geworden en in het jongste regeeraccoord wordt ICT alleen nog maar in het 

                                                 
1Zie onder meer het Actieprogramma Elektronische Overheid, Kamerstukken II, 1998/99, 26 387, nr 1; de 
nota Contract met de Toekomst, Kamerstukken II, 1999/2000, 26 387, nr 8; de nota De elektronische 
Overheid aan het begin van de 21e eeuw, Kamerstukken II, 2000/01, 26 387, nr 9; het rapport van de 
Commissie Franken, Grondrechten in het digitale tijdperk, mei 2000, beschikbaar via www.minbzk.nl/gdt; 
het rapport van de Commissie Modernisering GBA, GBA in de toekomst. Gemeentelijke Basis 
Administratie persoonsgegevens als spil voor de toekomstige identiteitsinfrastructuur, maart 2001, 
beschikbaar via www.gba.nl; het rapport van de Commissie Docters van Leeuwen, Burger en Overheid in 
de informatiesamenleving. De noodzaak van institutionele innovatie, augustus 2001, beschikbaar via 
www.minbzk.nl; het rapport van de Commissie Toekomst overheidscommunicatie (Commissie Wallage), 
In dienst van de democratie, augustus 2001, beschikbaar via www.toekomst-comm.nl; het rapport van de 
Commissie ICT en de Stad, Kamerstukken II, 2001/02, 26 643, nr 33. 



voorbijgaan genoemd. Tegelijkertijd is ICT niet meer weg te denken uit het openbaar 

bestuur en uit grote delen van het rechtsbedrijf. 

Het is tijd om de balans van een aantal wilde jaren op te maken. Veel publicaties 

over ICT hadden de afgelopen jaren, noodgedwongen, een sterk hypothetisch karakter. 

Op basis van speculaties of, in het beste geval, een extrapolatie van een enkele casus 

werden grootse vergezichten geschetst. Sommigen, de techno-optimisten zullen we ze 

hier noemen, zagen vooral veel kansen. Informatisering zou revolutionaire gevolgen 

hebben voor recht en bestuur. Internet en e-mail zouden het verkeer tussen burger en 

bestuur aangenaam en eenvoudig maken. Door expertsystemen zouden wetgevers, 

uitvoeringsambtenaren en rechters grotendeels overbodig raken. De staat zou virtueel 

worden omdat burgers en belangengroepen dankzij ICT zelf rechtstreeks hun belangen 

zouden kunnen regelen.2 Anderen, de techno-pessimisten, zagen vooral risico’s. Digitale 

beschikkingverlening zou de macht van het staatsapparaat verder versterken en de 

rechtsbescherming van de burger ondermijnen.3 Weer anderen, waaronder veel oudere 

juristen, waren vooral sceptisch. Informatisering waait wel weer over, hoorde je hen vaak 

denken. Sinds Justinianus is er eigenlijk toch nooit meer iets wezenlijks veranderd aan 

het juridisch handwerk? 

In dit artikel willen we nu eens niet vooruitkijken, maar terugblikken: Wat is tot 

nu toe de feitelijke betekenis van informatisering voor recht en openbaar bestuur? Het 

artikel heeft een exploratief en tentatief karakter. Op basis van eigen veldonderzoek, 

gesprekken met respondenten, literatuurstudie en internetexploratie maken we een 

voorlopige balans op. Die balans is voorlopig, omdat we geen grootschalig, vergelijkend 

empirisch onderzoek hebben gedaan en omdat de informatisering op sommige terreinen 

nog in de kinderschoenen staat. De periode waarover we terugkijken begint in 1998, toen 

het eerste paarse kabinet de Nota Wetgeving voor de elektronische snelweg uitbracht, en 

eindigt in het voorjaar van 2003.  

 

                                                 
2 Zie bijvoorbeeld P. H.A.Frissen, De virtuele staat. Politiek, bestuur, technologie: een postmodern 
verhaal, Schoonhoven: Academic Service 1996 en zijn De lege staat, Amsterdam 1999. 
3 Zie bijvoorbeeld: R. de Mulder, The Digital revolution: From Trias to Tetras Politica, in: I.Th.M. Snellen 
& W.B.H.J. van de Donk (eds.) Public Administration in an Information Age: A Handbook, Amsterdam 
IOS press 1998:47-55. 



Drie machten en vier vragen 

Omdat de vraag naar de betekenis van informatisering voor recht en openbaar bestuur te 

ruim is om in één artikel te behandelen, beperken wij ons tot de drie onderdelen van de 

Trias Politica: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.4 Voor elk van de 

drie machten zullen telkens, in grote lijnen, vier vragen worden beantwoord: 1. Wat is er 

in de afgelopen jaren feitelijk gebeurd? Eerst wordt op een rij gezet wat er in de 

afgelopen jaren op het gebied van wetgeving, uitvoering en rechtspraak feitelijk aan 

ICT’s en informatisering is ingevoerd. 2. Wat is er daardoor veranderd in het werk van 

elke macht? Wat betekenen die veranderingen op micro-niveau, voor het feitelijke werk 

van een wetgevingsjurist, uitvoeringsambtenaar of rechter? Maar er is ook aandacht voor 

de macro-kant: wat is er veranderd in de positie van de wetgevende, de uitvoerende, 

respectievelijk de rechterlijke macht als geheel en vis à vis de andere machten? 3. Wat is 

er terecht gekomen van de hoopvolle of sombere voorspellingen over de effecten van 

informatisering? Wie hebben er voorlopig gelijk gekregen, de techno-optimisten, de 

pessimisten, of de sceptici? 4. Wat is de rechtstatelijke betekenis? Tot slot kijken we naar 

de kansen en de risico’s vanuit het perspectief van de rechtsstaat.5 

 

Soorten ICT 

Er zijn vele soorten ICT die op tal van manieren zijn in te delen. Omdat hier het 

perspectief van wetgever, uitvoerder en rechter centraal staat, concentreren we ons op de 

technologieën die hen ondersteunen bij drie belangrijke aspecten van hun werkproces: 

informatie verzamelen en ontsluiten, communiceren en beslissen.  

Tot de ICT die kan worden gebruikt om informatie te verzamelen of te ontsluiten 

rekenen we de web-technologie systemen. Dat kunnen interne informatiesystemen zijn, 

zoals intranet, of externe systemen, zoals internet met zijn vele web-sites. Ook database-

systemen en databanken, waarin allerlei gegevens gestructureerd zijn opgeslagen, zijn 

hiervoor zeer belangrijk. 

                                                 
4 Zie voor een analyse die zich met name richt op de overheid in den brede: C. Prins, E-overheid: Evolutie 
of revolutie?, NJB 16 maart 2001: 515-520. 
5 Bijna twintig jaar geleden werd er in Tilburg een symposium gehouden met een soortgelijke thematiek, 
alleen sprak men toen nog niet van informatisering, maar van automatisering: E.M.H. Hirsch Ballin & J.A. 
Kamphuis (red.) Trias automatica: automatisering in wetgeving bestuur en rechtspraak, Deventer: Kluwer 
1985. 



 Bij de communicatie gaat het uiteraard vooral om e-mail, die zowel intern als 

extern kan worden gebruikt. Internetsites, nieuwsgroepen en andere webtechnologie 

systemen hebben niet alleen een informatie- maar vaak ook een communicatiefunctie. 

Ten slotte zijn er technologieën die het werkproces en de besluitvorming 

ondersteunen. Daarbij kan men denken aan eenvoudige kantoorsoftware, zoals 

tekstverwerkingsprogramma’s, presentatietechnologie en spreadsheetprogramma’s. Een 

stap verder gaan work flow management systemen die worden gebruikt voor het 

elektronisch stroomlijnen van werkprocessen en het routeren en waarborgen van 

documenten. Nog verder gaan expertsystemen, die de voorbereiding van wetten, 

besluiten of vonnissen ondersteunen of zelfs helemaal kunnen overnemen. 

 

  

2 De digitale wetgever6 

 

Een zegen voor de wetgevingsjurist  

Informatisering is niet aan het bureau van de gemiddelde wetgevingsjurist voorbij 

gegaan. Het is vooral de informatiefunctie die zeer veel wordt gebruikt. Sinds enkele 

jaren zijn kamerstukken, Staatsblad en Traktatenblad, de bijna volledige wet- en 

regelgeving en jurisprudentie in geautomatiseerde databanken opgeslagen en via 

intranetten of internet eenvoudig toegankelijk.7 Hetzelfde geldt voor veel internationale 

wet- en regelgeving.8 Ook zijn er diverse portalen ontwikkeld die wetgevers en andere 

juristen snel kunnen verwijzen naar relevante databestanden en informatiebronnen.9  

 

De digitalisering van het Belgisch Staatsblad 

In België is de digitalisering van het openbaar bestuur op een aantal punten verder 

voortgeschreden dan in Nederland.10 Zo is men met ingang van 1 januari 2003 

overgegaan op een volledig elektronische uitgave van het Belgisch Staatsblad/Moniteur 
                                                 
6 Deze paragraaf is voor een belangrijk deel gebaseerd op gesprekken met een achttal wetgevingsjuristen, 
waaronder twee afdelingshoofden, van de ministeries van BZK, Justitie en VROM.  
7 Respectievelijk via www.parlando.sdu.nl, www.overheid.nl, Opmaat, www.wetten.nl, de ADW, de SDU 
wettenbank en www.rechtspraak.nl. 
8 Via bijvoorbeeld www.europa.eu.int/eur-lex of Europmaat. 
9 Bijvoorbeeld: www.gids.recht.nl of juridische.pagina.nl en www.kc-wetgeving.nl. 
10 Zie hiervoor www.belgendoenhetbeter.nl.  

http://www.europa.eu.int/eur-lex
http://www.belgendoenhetbeter.nl/


Belge. De papieren uitgave is afgeschaft. Deze overgang van papier naar digitaal is 

overigens vooral ingegeven door bezuinigingen. Op deze manier bespaart het Belgische 

ministerie van Justitie jaarlijks twee miljoen euro aan drukkosten en hoeft men de 

verouderde drukpersen niet te vervangen. De bekendmaking van wetten, regels en 

besluiten geschiedt tegenwoordig alleen nog via de internetsite van het bestuur van het 

Belgisch Staatsblad (www.staatsblad.be). Het raadplegen is kosteloos en de bestanden 

mogen vrij gebruikt worden voor persoonlijke en commerciële doelen. Van elke editie 

worden nog slechts drie papieren exemplaren geprint die veiligheidshalve op drie 

verschillende plaatsen worden gearchiveerd.11  

 

Voor individuele wetgevingsjuristen die wij spraken is vooral de on-line 

beschikbaarheid van wet- en regelgeving een zegen. Dat bespaart hen niet alleen veel tijd 

en moeite, het werkt volgens Roording ook kwaliteitsverhogend: “de enkele mogelijkheid 

van het zoeken op woorden vergroot de terminologische consistentie van de Nederlandse 

wetgeving.”12 Veegwetten en veegprocedures verlopen bijvoorbeeld veel makkelijker 

dankzij ICT, omdat via de zoekfunctie snel te achterhalen valt waar een bepaalde term 

nog meer wordt gebruikt. Bij een wetswijziging kan dan eenvoudig aansluiting worden 

gezocht bij dat eerdere gebruik of kan snel worden uitgezocht welke aanpassingen in 

andere wetten of lagere regelingen nodig zijn. Volgens Roording was de Securitel-

hersteloperatie bijvoorbeeld niet mogelijk geweest zonder de hulp van geautomatiseerde 

wettenbestanden. Zo heeft men dankzij de zoekfunctie in de ADW binnen één weekeinde 

alle relevante AMVB’s kunnen nazoeken, iets dat met de hand ondoenlijk zou zijn 

geweest. 

 Na een aarzelend begin is ook e-mail inmiddels volledig ingeburgerd op alle 

ministeries. Hij wordt zeer veel gebruikt voor informele contacten, voor het uitwisselen 

van concepten en voor wetgevingsoverleg met andere departementen. Externe contacten 

en consultaties over wetgeving dienen formeel nog steeds per officiële brief te verlopen, 

maar in de praktijk gaat de consultatie van belangengroepen ook steeds vaker per e-mail.  

                                                 
11 Zie verder Tim Borman, ‘Vaarwel Belgisch Staatsblad, Adieu Moniteur Belge!’, LexKlets 2003, p. 31-
33. 
12 Zie Jaap Roording, ‘Een zegen voor de wetgeving’, NJB 14 juni 2002: 1156. 

http://www.staatsblad.be/


De komst van e-mail heeft de snelheid van de interactie sterk verhoogd. Waar 

vroeger concepten en commentaren per formele brief werden gewisseld en soms weken 

onderweg waren voor ze op het bureau van de individuele wetgevingsjurist belandden, 

wordt er nu via e-mailtjes soms razendsnel op elkaars voorstellen gereageerd. E-mail 

maakt het wetgevingsproces bovendien veel informeler. De afstemming van wetgeving 

vindt grotendeels plaats in een-tweetjes tussen individuele wetgevingsjuristen op de 

verschillende departementen. De rol van de minister en de leidinggevenden lijkt daarbij 

veelal beperkt te blijven tot afstemming op hoofdlijnen.  

Er zijn op dit moment op afdelingsniveau nog nauwelijks specifieke regelingen 

getroffen voor het autoriseren en archiveren van al die uitgaande e-mails en concepten.13 

Er wordt vooralsnog vertrouwd op de professionaliteit van de afzonderlijke 

wetgevingsjurist. Individuele medewerkers bepalen zelf wat ze belangrijk genoeg vinden 

om te bewaren en aan te bieden voor officiële archivering. Dit is in lijn met de conclusies 

van eerder onderzoek van Albert Meijer: in professionele organisaties leidt een 

individuele ICT, zoals e-mail, tot een grotere speelruimte van de professional en tot een 

vervaging van het onderscheid tussen formele en informele communicatie en 

archivering.14 

Deze informalisering en horizontalisering van het wetgevingsproces stelt extra 

eisen aan het vakmanschap van de wetgevingsjurist. Hij of zij moet zelfstandig 

elektronische netwerken met anderen kunnen opzetten en onderhouden, daarbinnen 

overleggen en onderhandelen zonder dat er gelegenheid is voor al te veel ruggespraak, en 

vervolgens ook zelfstandig beslissen welke concepten en correspondenties belangrijk 

genoeg zijn om te archiveren.     

Het gebruik van websites om derden te consulteren komt schoorvoetend opgang. 

Bij de voorbereiding van sommige nota’s en wetten heeft men geëxperimenteerd met 

digitale vormen van consultatie.15 Dat gebeurde veelal in de vorm van een eenvoudige, 

soms wat obligate website waarop burgers en belangengroepen konden reageren op 
                                                 
13 Wel zijn er op rijksniveau de nodige onderzoeken en experimenten verricht, is de Archiefwet in 
algemene zin aangepast en is er een richtsnoer voor omgang met e-mail binnen de rijksoverheid opgesteld. 
Zie hiervoor www.digitaleduurzaamheid.nl. en www.digitalegereedschapskist.nl. 
14 A. Meijer, De doorzichtige overheid: Parlementaire en juridische controle in het informatietijdperk, 
Delft: Eburon 2002:224-226. 
15 Zie W.S.R. Stoter, ‘Wetsvoorbereiding via internet: Een dienst aan de democratie?’, NJB, 12 juli 
2002:1282-1287. 



stellingen of vragen.16 Voor zover kon worden nagegaan is het aantal reacties zeer 

beperkt. In een enkel geval is men verder gegaan en heeft men een actief gemodereerde 

digitale consultatieronde gehouden. Dat gebeurde onder andere bij de voorbereiding van 

de nota Auteursrechten en naburige rechten in de informatiemaatschappij en bij de 

omzetting van de Europese auteursrechtelijke richtlijn, bij de voorbereiding van de Wet 

Elektronische handel en bij de modernisering van de faillissementswet.17 

 

Digitale consultatie: de omzetting van de auteursrichtlijn 

In 2001 is geëxperimenteerd met een elektronische consultatie van belanghebbenden over 

de omzetting van de Europese auteursrecht-richtlijn in Nederlandse wetgeving. 

Wetgevingsambtenaren van Justitie hebben een aparte, tweetalige (Nederlands/Engels) 

website gemaakt. Daarop is eerst een lijst met zo’n zeventig gedetailleerde vragen aan 

een reeks van belanghebbenden voorgelegd. Vervolgens zijn allerlei concepten van 

wetgeving telkens op de site gezet en kon er door belangengroepen uitgebreid 

commentaar worden geleverd dat veelal ook via de site werd gepubliceerd. Hiervan 

maakten niet alleen Nederlandse belangengroepen gebruik, maar bijvoorbeeld ook de 

machtige American Motion Pictures Association. Ook bestond de mogelijkheid om op 

elkaars commentaren te reageren, maar daar is weinig gebruik van gemaakt. De website 

en de afzonderlijke commentaren zijn voor iedereen toegankelijk.18 

 

Publicatie van ontwerpwetten en concepten van lagere regelgeving op internet vindt nog 

niet systematisch plaats. Veelal blijft het beperkt tot een PDF-bestand bij een elektronisch 

persbericht. 

De beslissingsondersteunende en vervangende functie van ICT komt het minst uit 

de verf. Uiteraard hebben alle wetgevingsjuristen de beschikking over 

tekstverwerkingsprogramma’s, maar veel verder gaat de werkondersteuning in Nederland 

nog niet. Wel zijn er door het Kenniscentrum Wetgeving verschillende toetsen 

ontwikkeld die via hun site beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een draaiboek voor de 

wetgeving. Daarin vindt men een systematische beschrijving van de procedures bij de 
                                                 
16 Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk. 
17 Zie onder andere: www.minjus.nl/beleid/thema/digiwet/interac.htm en www.faillissementswet.ez.nl. 
18 Zie verder: www.justitie.nl/thema’s/wetgeving/dossiers/auteursrecht. 

http://www.minjus.nl/beleid/thema/digiwet/interac.htm
http://www.faillissementswet.ez.nl/


totstandkoming van wetgeving op alle niveaus. Er wordt nog geen gebruik gemaakt van 

expertsystemen bij het maken van concrete wetten.19 Ook zijn er nog geen systematische 

sjablonen ontwikkeld. De meeste wetgevingsjuristen beperken zich vooralsnog tot 

persoonlijk knip- en plakwerk via de tekstverwerker. Als belangrijkste reden wordt het 

atelierkarakter van het wetgevingswerk genoemd. Elke regeling is anders en vraagt om 

politieke keuzes en juridisch maatwerk. Of deze redenering op termijn houdbaar is, staat 

nog te bezien; zij werd aanvankelijk ook aangevoerd door uitvoeringsambtenaren en 

rechters om zich te verzetten tegen het geautomatiseerd verlenen van beschikkingen en 

opstellen van vonnissen. Met name bij meer technische uitvoeringswetgeving lijkt het 

argument van politiek maatwerk weinig overtuigend. In andere landen heeft men 

inmiddels al wel een begin gemaakt met een geleidelijke digitalisering van de 

wetgevingsfunctie.20 

 

De wetgever: horizontalisering en internationalisering 

Een van de meest constante empirische bevindingen in de sfeer van ICT en openbaar 

bestuur is de these van de automation of bias: automatisering is geen zelfstandige bron 

van politieke en maatschappelijke verandering, maar zij versterkt veeleer bestaande 

patronen en machtsverhoudingen en vergroot bestaande trends uit.21 De wereld van de 

wetgeving is daarop geen uitzondering.  

Informatisering lijkt de reeds langer bestaande trend tot horizontalisering van het 

proces van wetgeving te versterken. Dankzij e-mail en websites is het alleen maar 

eenvoudiger geworden om belanghebbenden en collega’s van andere departementen 

uitgebreid te consulteren over, en daarmee tegelijk te committeren aan, uitgangspunten, 

beleidsnota’s en concept-wetgeving. Wat daarbij wel opvalt is dat de ruime verspreiding 

en het gebruik van op naam gestelde e-mailadressen van wetgevingsjuristen het 

belangengroepen ook veel makkelijker lijkt te maken om wetgevingsjuristen rechtstreeks, 

                                                 
19 Ook LEDA, het door Tilburgse juristen ontwikkelde wetgevingsontwerp en –ondersteuningsprogramma, 
is tot nu toe nergens ingevoerd. 
20 Zie voor een overzicht van de mogelijkheden: R. de Busser, D. Keymis en M.-F. Moens, ‘Hoe maak ik 
een digitale wet? Een overzicht van opstelsystemen voor wetgeving’, Tijdschrift voor Wetgeving, 2002/6: 
219-232. 
21 Zie K. Kraemer & W. Dutton, ‘The automation of bias: Computer and local government budgetting’, 
Information privacy, 1 (1979) 7: 303-311; J. Danziger, W. Dutton, R. Kling & K. Kraemer, Computers and 
Politics: High Technology in American Local Government, New York: Columbia University Press 1982. 



zonder tussenkomst van minister of superieuren, en ongevraagd, te benaderen met 

informatieve vragen, proefballonnen, commentaren en dringende suggesties.  

 Informatisering lijkt ook de internationalisering van het wetgevingsproces te 

versterken. Internet heeft de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van internationale 

verdragen, richtlijnen en documenten enorm vergroot. Dit versterkt de doorwerking van 

het Europese en internationale recht. De komst van e-mail heeft bovendien de 

communicatie met collega-wetgevers in andere landen of bij de Europese Commissie 

sterk bevorderd. Internationale afstemming en overleg per e-mail verloopt veel sneller en 

makkelijker dan via de trage, formele ambtsberichten van voorheen. Volgens sommige 

respondenten verloopt de correspondentie over EU-regelgeving inmiddels bijna 

uitsluitend per e-mail. Ook hier geldt dat de (internationale) belangenorganisaties, de 

NGO’s, een grote invloed hebben binnen dit proces van consultatie en afstemming. Zij 

maken effectief gebruik van e-mail en websites en wenden zich ook rechtstreeks tot 

individuele nationale wetgevingsjuristen als hen dat zo uitkomt.  

 Informatisering heeft er niet toe geleid dat de wetgever zich op het terrein van de 

andere machten begeeft (voor de uitvoerende macht ligt dat anders, zoals we zo dadelijk 

zullen zien). Wel lijkt informatisering te leiden tot verdere verschuivingen tussen de 

verschillende organen binnen de wetgevende macht zelf.  

In geval van nationale en internationale consultatie en afstemming wordt het 

parlement verder naar de periferie van het wetgevingsproces gedrukt. Ook dit is een trend 

die al langer zichtbaar is. Wanneer een wetsvoorstel eenmaal bij het parlement is 

aangeland, zijn de belangrijkste kaarten soms al geschud. Wat rest is het afzegenen van 

de elektronische consultaties of een achterhoedegevecht voor de belanghebbenden die in 

een eerder stadium niet hun zin hebben gekregen. Informatisering lijkt zo bij te dragen 

aan de marginalisering van het Binnenhof als politieke arena. Het parlement heeft vooral 

hindermacht, via het tegenhouden of amenderen van wetgeving. Het lijkt erop dat de 

echte zaken steeds vaker elders worden gedaan: op websites, in e-mails en, uiteraard, in 

Brussel.  

 De positie van de Raad van State wordt daarbij door sommige respondenten in 

toenemende mate als een knelpunt ervaren. Websites en elektronische consultatie zorgen 

voor een steeds grotere transparantie van het proces van wetgeving. Belanghebbenden 



hebben inzage in allerlei concepten en voorstellen. Zodra dit proces is afgerond en een 

voorstel voor commentaar naar de Raad van State is, gaat de deur opeens dicht. Het 

definitieve concept dient immers geheim te blijven, evenals het advies van de Raad. Deze 

soms langdurige periode van geheimhouding staat haaks op die eerdere consultatie en 

transparantie. 

 Concluderend: informatisering heeft het werk van de wetgever niet structureel 

veranderd, maar zij biedt wel een aantal kansen: meer consistentie en hogere kwaliteit, 

efficiënter en sneller werken en veel meer mogelijkheden tot consultatie en afstemming. 

Informatisering brengt ook risico’s met zich mee. De archivering van concepten is nog 

niet goed geregeld, waardoor de reconstructie van het proces van wetgeving lastiger 

wordt. Belangrijk uit het oogpunt van de democratische rechtsstaat is de grote invloed 

van (internationale) belangengroepen in de nieuwe, elektronische arena’s en de kans op 

verdere marginalisering van de Raad van State en de Tweede Kamer. 

 

 

3  Het digitale bestuur22 

 

In de tweede pijler van de Trias Politica – de uitvoerende macht – heeft het gebruik van 

ICT de afgelopen vijf jaar een grote vlucht genomen. Toepassingen van ICT 

ondersteunen bestuursorganen in alle fasen van hun werkproces: bij 

informatieverwerking, bij de voorbereiding van besluiten en bij communicatie met  

burgers en andere bestuursorganen.  

Database-systemen, met mogelijkheden tot koppeling van bestanden, spelen een centrale 

rol bij het verzamelen en opslaan van bestuursinformatie. Tekstverwerkingsprogramma’s, 

spreadsheets en andere kantoorsoftware zijn onmisbaar geworden voor het uitvoeren van 

administratieve handelingen. Werkprocessen worden elektronisch gestroomlijnd: 

computerprogramma’s stellen vast wanneer een wettelijke termijn is verlopen en een volgende 

bestuurshandeling nodig is.  

                                                 
22 Deze paragraaf is mede gebaseerd op veldwerk en interviews in het kader van het dissertatie-onderzoek 
‘Beschikken en Digitaliseren. Over Normering van de Elektronische Overheid’ van M.M. Groothuis.  Het 
betreft de uitvoering van twee case-studies, bij een ministerie en een gemeente, alsmede een reeks 
gesprekken met gemeente-ambtenaren, medewerkers van de VNG, advocaten en rechters in de periode 
1997-2003. 



De regering heeft, in het kader van het Actieprogramma Elektronische Overheid,23 

bovendien een aantal beleidsprogramma’s ontwikkeld, die, als zij worden geïmplementeerd in de 

praktijk, de informatieverwerking binnen de uitvoerende macht naar verwachting ingrijpend 

zullen veranderen. Een in het oog springend voorbeeld is het programma Stroomlijning 

Basisgegevens, dat een impuls beoogt te geven aan het op orde brengen van de 

gegevenshuishouding van de overheid door de totstandkoming van een stelsel van zogenaamde 

‘authentieke gegevensregistraties’.24 Centraal staan daarbij de zogenaamde basisgegevens, die 

kunnen worden beschouwd als de ‘spil’ van de gegevenshuishouding van de overheid, te weten 

personen, bedrijven, gebouwen, onroerende zaken, geografische basiskaarten en adressen. 

Beleidsprogramma’s als deze zijn weliswaar in pilots uitvoerig getoetst, maar nog niet 

daadwerkelijk ingevoerd.  

Wat is er, als gevolg van de snelle informatisering, op dit moment dan al wel feitelijk 

veranderd in het werk van de uitvoerende macht? Op het niveau van de werkvloer kan men twee 

ontwikkelingen onderscheiden die het juridisch werk van  bestuursambtenaren de afgelopen jaren 

daadwerkelijk hebben beïnvloed: 1e) het gebruik van juridische expertsystemen voor het geven 

van beschikkingen, en 2e) het gebruik van Internet en e-mail om te communiceren met de burgers. 

 

De opkomst van juridische expertsystemen25 

De inzet van expertsystemen bij het geven van beschikkingen is op zichzelf niet nieuw. 

De eerste expertsystemen werden al in de jaren tachtig ingevoerd bij sommige 

‘beschikkingenfabrieken’ van de centrale overheid, de grote uitvoeringsorganisaties die  

miljoenen beschikkingen per jaar afgeven, zoals de Belastingdienst en de 

Informatiebeheergroep. Nieuw is de toename van het gebruik van deze 

computersystemen in de afgelopen jaren en de tendens tot verdere verspreiding ervan 

binnen niet alleen de centrale, maar ook de lagere overheden. Voorbeelden van 

beschikkingen die thans geheel of grotendeels geautomatiseerd tot stand komen zijn 

huursubsidiebeschikkingen26, belastingbeschikkingen27, beschikkingen op grond van de 

                                                 
23 Kamerstukken II, 1998/99, 26 387, nr 1-19. 
24 Kamerstukken II, 1998/99, 26 387, nr 11 en 18. 
25 Een juridisch expertsysteem is een computertoepassing die juridische problemen oplost door logisch te 
redeneren met intern gepresenteerde kennis over extern aangeboden casus.  
26 R.J. van Santen, M. Brassinga, J.G. van Rumpt & M.J. Struik, ‘Individuele huursubsidie 
geautomatiseerd.  Deel 3: een beschrijving van het geautomatiseerde systeem’, Informatie, 1990, nr 7-8, p. 
617-623. 



Douanewet28, beschikkingen inzake studiefinanciering29, beschikkingen op grond van de 

Wet administratiefrechtelijke  handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)30, en – in  

ongeveer 20 % van de Nederlandse gemeenten – bijstandsbeschikkingen.31  

Men kan de in de praktijk gebruikte expertsystemen voor beschikkingverlening 

onderverdelen in twee categorieën: beslissingondersteunende systemen en 

afhandelingsystemen. Beslissingondersteunende systemen ondersteunen de gebruiker 

van het systeem (in de meeste gevallen: een ambtenaar) bij de inhoudelijke 

voorbereiding van de beslissing. De beslissing komt tot stand door een interactie tussen 

mens en computer. Afhandelingsystemen kunnen met behulp van een redeneermethode 

en door de beschikbaarheid van een grote hoeveelheid ingebrachte kennis over een 

specifiek domein (de kennis van een expert) zelfstandig een beslissing geven. De 

inhoudelijke voorbereiding van de beslissing komt in dat geval tot stand zonder enige 

menselijke tussenkomst. 

 

Digitale bijstandsverlening 

Een voorbeeld van een veel gebruikt juridisch expertsysteem is MRE-Abw, een 

beslissingondersteunend systeem voor het geven van bijstandsbeschikkingen, dat in juli 2003  

door 93 van de 489 gemeentelijke sociale diensten werd gebruikt.32 Dit systeem heeft drie 

onderdelen: een kennisbank, een interface en een redeneermechanisme. In de kennisbank is 

kennis opgeslagen die de gebruiker van het systeem - de ambtenaar van de Sociale Dienst -  nodig 

heeft om bijstandsaanvragen inhoudelijk te kunnen beoordelen. Het betreft onder andere regels 

uit de Algemene bijstandswet, daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen, jurisprudentie en 

beleidsregels. De interface maakt communicatie tussen het expertsysteem en de gebruiker 

mogelijk. Via de interface voert de gebruiker gegevens in het expertsysteem in. Dit gebeurt aan 

                                                                                                                                                 
27I.Th.M. Snellen, ‘Het automatiseren van beschikkingen bestuurskundig beschouwd’ , in: Beschikken en 
automatiseren. Preadviezen voor de Vereniging voor Administratief Recht, Alphen aan den Rijn: Samsom 
H.D. Tjeenk Willink 1993,  p. 65-70 en p. 90-117. 
28 B.M. De Boer, SAGITTA, Informatie, 1991, nr 2, p. 68-75. 
29 J. Smit, ‘De Informatiseringsbank en de uitvoering van de Wet op de studiefinanciering’, in: Beschikken 
en automatiseren. Preadviezen voor de Vereniging voor Administratief Recht, Alphen aan den Rijn: 
Samsom H.D. Tjeenk Willink 1993, p. 123-153; S. Zouridis, Digitale disciplinering. Over ICT, 
organisatie, wetgeving en het automatiseren van beschikkingen (diss.), Delft: Eburon 2000, p.117-190. 
30 S. Zouridis, aw, p.191-265. 
31 M.M. Groothuis en J.S. Svensson, ‘Expert system support and  juridical quality’, in: J. Breuker, R. 
Leenes en R. Winkels (eds.), Legal Knowledge and Information Systems. Jurix 2000: The Thirteenth 
Annual Conference, Amsterdam:  IOS Press 2000, p. 1-10. 
32 Bron: De producent van MRE-abw: Kluwer MRE te Rotterdam, juli 2003. 



de hand van een patroon van vraag-en-antwoord. Het expertsysteem stelt een vraag aan de 

gebruiker, deze beantwoordt de vraag, waarna het expertsysteem, afhankelijk van het  antwoord, 

een volgende vraag stelt, of een conclusie trekt. Het redeneermechanisme is een algoritme, 

waarin voor een groot aantal gevallen de ‘denkstappen’ zijn voorgeprogrammeerd die het 

expertsysteem zal volgen. Met het redeneermechanisme worden de door de gebruiker via de 

interface ingevoerde feiten in verband gebracht met de in de kennisbank opgeslagen regels. Door 

middel van het redeneermechanisme ‘bepaalt’ het expertsysteem wat de gebruiker op elk moment 

moet doen. Via de interface krijgt de gebruiker deze adviezen stap voor stap op zijn beeldscherm.  

 

Wat betekent de inzet van expertsystemen bij de totstandkoming van beschikkingen nu voor de 

juridische kwaliteit van die beschikkingen? Uit empirisch onderzoek33 is gebleken dat de inzet 

van expertsystemen uit juridisch oogpunt zowel kansen als knelpunten oplevert. De 

belangrijkste kansen van het beschikken met expertsystemen zijn: 

 Bevordering van logica en niet-tegenstrijdigheid van het besluitvormingsproces: de 

dwingende logica van beslisbomen en algoritmen dwingt tot een gestructureerd verloop 

van het proces van redeneren en beslissen. 

 Een betere naleving van het gelijkheidsbeginsel: elke zaak wordt op dezelfde wijze en 

volgens dezelfde logica afgehandeld. 

 Een betere naleving van het verbod van willekeur: een computer heeft geen 

persoonlijke voorkeuren of antipathieën. 

 Een snellere besluitvorming: ondanks de zeer grote aantallen aanvragen slaagt men er 

beter in om tot tijdige afhandeling van die aanvragen te komen. 

 

Het belangrijkste ‘juridische knelpunt’ van beschikken met expertsystemen is dat het 

interpreteren van de norm en het kwalificeren van de feiten bij geautomatiseerde 

besluitvorming niet tegelijkertijd, maar na elkaar in de tijd plaatsvindt.34 Het interpreteren van 

                                                 
33 M.A. Nieuwenhuis, Tessec: een expertsysteem voor de Algemene bijstandswet (diss.), Deventer: Kluwer 
1989; C.N.J. de Vey Mestdagh, Juridische kennissystemen, rekentuig of rekenmeester, het onderbrengen 
van juridische kennis in een expertsysteem voor het mileurecht (diss.), Deventer: Kluwer 1997; M.M. 
Groothuis, ‘Expert Systems in the Field of General Assistance: an Investigation into Juridical Quality’, 
Syracuse Law Review, Volume 52, number 4, 2002, p. 1269-1279. 
34 E.M.H. Hirsch Ballin, De invloed van automatisering op het juridische werk, in: E.M.H. Hirsch Ballin en 
J.A. Kamphuis, Trias Automatica, Automatisering in wetgeving, bestuur en rechtspraak, Kluwer: Deventer 
1985, p. 23-35; H. Franken, ‘Kanttekeningen bij het automatiseren van beschikkingen’, in: Beschikken en 



de norm vindt plaats bij het vaststellen van het ‘beslisprogramma’ dat ten grondslag ligt aan het 

expertsysteem. Het interpreteren van de feiten vindt op een veel later moment plaats, namelijk 

wanneer de feiten van de individuele casus worden ingevoerd in het expertsysteem. Het is bij 

de huidige stand van de techniek niet mogelijk om het hermeneutisch proces, dat het denken 

van de mens kenmerkt, geheel na te bootsen. Juridische beoordeling door een expertsysteem 

wordt daardoor gekenmerkt door een beperkte flexibiliteit. Het expertsysteem is wel in staat 

om een tevoren vastgestelde ‘beslisregel’ toe te passen op de ingevoerde gegevens van de 

casus, maar het is niet in staat om tegelijkertijd de juridische norm te herinterpreteren in het 

licht van de feiten van die specifieke casus. De mogelijkheden om met behulp van 

expertsystemen open normen toe te passen zijn daarom beperkt.  

 

Digitale loketten, maar papieren procedures 

Het gebruik van Internet en e-mail voor communicatie tussen bestuursorganen en burgers is een  

recente ontwikkeling. Bij de publicatie van de Nota Wetgeving voor de elektronische snelweg, 

in 1998, had minder dan eenderde van de gemeenten in Nederland een website. Indien een 

gemeente een website had, was de inhoud ervan in de meeste gevallen beperkt. Men trof op de 

websites de namen van burgemeester en wethouders aan en gegevens over de bereikbaarheid 

van het gemeentehuis en daarnaast, soms, agenda’s van de gemeenteraadsvergaderingen. De 

websites hadden ofwel geen, ofwel één e-mailadres. Als er al een e-mailadres was, stond er 

dikwijls een waarschuwing bij dat dit emailadres niet kon worden gebruikt voor het aanvragen 

van beschikkingen, het indienen van bezwaarschriften of andere rechtshandelingen.  

In 2003, vijf jaar later, is de situatie sterk gewijzigd. Mede door het stimuleringsbeleid 

van de regering35 hadden op 1 januari 2003 vrijwel alle gemeenten een website. Hoewel de 

websites onderling sterk verschillen, kan men bij bestudering ervan toch enkele trends 

waarnemen. Een eerste trend is dat de sites veel meer bestuursinformatie bevatten dan vijf jaar 

geleden. Naast praktische informatie over de gemeentelijk organisatie en over 

vergaderagenda’s van gemeenteraden treft men op veel sites ook vergaderstukken en notulen 

van de gehouden vergaderingen aan. Ook zijn op sommige sites beleidsplannen te vinden, 

waarbij een enkele keer aan de burger de mogelijkheid wordt geboden om per e-mail of 

                                                                                                                                                 
automatiseren, preadviezen uitgebracht voor de algemene vergadering van de Vereniging voor 
Administratief Recht, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1993, p. 26-34. 
35 Actieprogramma Elektronische Overheid, Kamerstukken II, 1998/99, 26 387, nr 1 e.v. 



elektronisch formulier te reageren op deze plannen. Sommige gemeenten hebben bovendien 

formulieren voor het aanvragen van beschikkingen op hun sites geplaatst, die de burger kan 

downloaden. 

Opvallend is dat in deze formulieren dikwijls een waarschuwing is opgenomen dat het 

formulier uitsluitend per fax of traditionele post kan worden ingediend; verzending per e-mail 

wordt ontmoedigd. In gesprekken met gemeente-ambtenaren in de afgelopen jaren is ons 

herhaaldelijk gezegd dat deze ‘waarschuwing’ wordt opgenomen, omdat het gemeentebestuur  

in onzekerheid verkeert over de juridische status van elektronisch verkeer. Bij gebrek aan 

wetgeving en jurisprudentie hierover kiezen deze gemeentebesturen het zekere voor het 

onzekere en vragen ze de burgers de aanvragen langs de papieren weg in te dienen.  

De gemeente-ambtenaren met wie wij gesprekken voerden gaven aan in hun 

werkzaamheden veel gebruik te maken van e-mail; dit betreft echter vooral informeel 

berichtenverkeer. Het gebruik van e-mail voor het verrichten van rechtshandelingen komt bij 

deze ambtenaren veel minder voor. Uit de gesprekken kwam overigens naar voren, dat burgers 

minder terughoudend zijn met het per e-mail verrichten van rechtshandelingen dan de 

gemeentebesturen. Een meerderheid van de genoemde ambtenaren gaf aan met enige regelmaat 

aanvragen om beschikkingen en bezwaarschriften te ontvangen via het (algemene) e-mailadres 

van de gemeente. Het beleid ten aanzien van elektronisch ingediende beschikkingsaanvragen 

en bezwaarschriften verschilt per gemeente, zo bleek uit de gesprekken. Sommige gemeenten 

sturen de burger in zo’n geval per omgaande een e-mail, waarin ze vragen de aanvraag of het 

bezwaarschrift alsnog per traditionele post in te dienen; andere gemeenten accepteren het 

elektronische bericht. Indien e-mail wordt geaccepteerd als middel voor het indienen van een 

bezwaarschrift, wordt de datum van binnenkomst van de e-mail geaccepteerd als 

‘ontvangstdatum.’ Door sommige gemeenten wordt daarbij als voorwaarde gesteld dat de 

aanvraag of het bezwaarschrift binnen een door henzelf bepaalde ‘redelijke periode’ alsnog 

langs traditionele (papieren) weg moet worden ingediend.  

Hoewel er in de praktijk dus op kleine schaal bestuursrechtelijk elektronisch verkeer 

plaats vindt, is ons niet gebleken van een grootschalig gebruik van Internet en e-mail voor het 

verrichten van bestuursrechtelijke rechtshandelingen. Uit de door ons gevoerde gesprekken 

blijkt, dat een aantal gemeenten deze mogelijkheid graag (voor in elk geval sommige 

rechtshandelingen) zou aanbieden aan de burger, maar nog wacht totdat wetgeving en/of 



jurisprudentie meer zekerheid bieden over de eisen die aan elektronisch bestuurlijk verkeer 

moeten worden gesteld. Er bestaat met name onzekerheid over de vraag, hoe men de eis van 

schriftelijkheid moet uitleggen in een digitale omgeving. Betekent schriftelijkheid uitsluitend 

‘vastlegging op papier’ of kan er ook vastlegging op een elektronische gegevensdrager onder 

worden verstaan?  

Het voorstel voor de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, dat thans in behandeling is bij 

de Tweede Kamer36, beoogt deze rechtsonzekerheid weg te nemen. In dit wetsvoorstel is 

gekozen voor een ‘dynamische’ uitleg van de term ‘schriftelijk’. Een schriftelijk stuk kan 

blijkens de memorie van toelichting op papier staan, maar ook een elektronisch document zijn. 

Deze ‘dynamische’ uitleg van de eis van schriftelijkheid geeft ruimte aan het elektronisch 

verrichten van bestuursrechtelijke rechtshandelingen, zoals het indienen van een 

beschikkingsaanvraag, het naar voren brengen van een zienswijze of het indienen van een 

bezwaarschrift. 

 

Elektronisch bestuurlijk verkeer in de praktijk: de belastingaangifte 

In enkele delen van het bijzonder bestuursrecht bestaat al wetgeving over elektronisch 

rechtsverkeer. Het bekendste voorbeeld hiervan is de elektronische belastingaangifte. 

Daarvoor is – reeds in 1995 - de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) 

gewijzigd.37 Het oude wettelijke systeem, waarbij werd uitgegaan van de aangifte op 

papier, is vervangen door een meer abstract systeem, waarbij slechts de essentialia van de 

aangifte zijn neergelegd in de wet. De verschillende vormen van aangifte, zowel de 

schriftelijke als de elektronische aangifte zijn nader uitgewerkt in ministeriële regelingen. 

Op basis van deze regelingen kunnen burgers hun belastingaangifte naar keuze op papier, 

per diskette of per modem doen. In 2002 koos tweederde van de belastingplichtigen voor 

                                                 
36 Kamerstukken II, 2001/02, 28434, nrs 1-3. Zie over dit wetsvoorstel en het daaraan voorafgaande 
voorontwerp: G. Overkleeft-Verburg, ‘Het wetsvoorstel elektronisch bestuurlijk verkeer: een valse start?’, 
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, afl. 10, 2002, p. 297-314 , en M.M. Groothuis en W. Voermans, 
‘Het voorontwerp voor de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer: ruim baan voor een elektronische 
tweewegenleer?’, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, afl. 7, 2001, p. 172-181. 
37 Wet van 6 december 1995 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige 
andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het doen van aangifte op elektronische 
wijze (elektronische aangifte), Staatsblad 1995, 606.  



het indienen van hun aangifte per modem of diskette; eenderde van de aangiften werd 

nog ingediend op papier .38 

 

De verwevenheid tussen wetgevende en uitvoerende macht 

Op macroniveau – de verhouding tussen de drie machten van de Trias Politica – springt één 

ontwikkeling in het oog als gevolg van informatisering: het met elkaar verweven raken van 

wetgeving en bestuur. Deze ontwikkeling hangt samen met de besproken praktijk van het 

geautomatiseerd geven van beschikkingen. Bij voorbereiding van wetten, die geautomatiseerd 

zullen worden uitgevoerd, wordt in sommige gevallen sterk geanticipeerd op de 

geautomatiseerde wijze van uitvoering van die wet.39 Het ontwerpen van de wet en het 

ontwerpen van het expertsysteem ter uitvoering van de wet geschieden min of meer gelijktijdig 

en zijn met elkaar vervlochten. De wetgeving wordt zo geformuleerd, dat deze gemakkelijk kan 

worden omgezet in een technisch algoritme. Het beslisprogramma dat ten grondslag ligt aan het 

expertsysteem heeft op zijn beurt het karakter van ‘gedetailleerde wetgeving’: voor een groot 

aantal categorieën van gevallen is vastgelegd welke denkstappen moeten worden doorlopen. 

Ruimte voor maatwerk in individuele gevallen (het toepassen van een inherente 

afwijkingsbevoegdheid) is er tijdens het primaire besluitvormingsproces niet of nauwelijks. Pas 

wanneer de burger, na ontvangst van de beschikking, een bezwaarschrift indient, wordt 

onderzocht of er reden is om in dit specifieke geval van het standaard-beslisprogramma af te 

wijken.   

De tendens tot gelijktijdig ontwikkelen van wet en expertsysteem is juridisch gezien niet 

zonder betekenis. Uitgangspunt in ons rechtsstelsel is immers dat de wetgever en het bestuur 

elk een eigen taak vervullen. Terwijl de wetgever algemene regels stelt, moet het bestuur, onder 

afweging van de verschillende belangen die in het spel zijn, beslissen wat voor een individueel 

                                                 
38 Bron: Persbericht Belastingdienst,  april 2003. 
39 S. Zouridis, aw, p. 117-190 en 191-265; M.A.P. Bovens & S. Zouridis, ‘Van street-level bureaucratie 
naar systeem-level bureaucratie. Over ICT, ambtelijke discretie en de democratische rechtsstaat’, 
Nederlands Juristen Blad, 77 (2002), afl. 2,  p.65-74; J. Smit & A.W. Venstra, ‘De Informatiseringsbank en 
de uitvoering van de Wet op de Studiefinanciering,’ in: Beschikken en automatiseren. Preadviezen voor de 
Vereniging voor Administratief Recht, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1993, p. 123-
153. 



geval de rechtsnorm zal zijn. De rechtsfiguur van de beschikking is hét middel bij uitstek om 

individualisering te bereiken.40  

Bij gelijktijdige ontwikkeling van wet en expertsysteem verandert de traditionele 

taakverdeling tussen wetgever en bestuur. Niet langer stelt de wetgever de algemene regels vast 

en past het bestuur deze regels vervolgens toe in het individuele geval met inachtneming van de 

bijzondere omstandigheden van dat geval. In plaats daarvan ontwikkelen wetgever en bestuur 

in onderlinge afstemming en parallel aan elkaar een wet én een bijbehorend beslisprogramma. 

In het beslisprogramma wordt voor een aantal categorieën van gevallen bepaald wat de 

rechtsnorm zal zijn. De beschikking komt vervolgens tot stand door het routinematig doorlopen 

van de stappen van het beslisprogramma.  

 

Veel veranderingen in de backoffices, weinig in de frontoffice 

Wat is er terecht gekomen van de voorspellingen over informatisering van de uitvoerende 

macht van een aantal jaren geleden? Bij beantwoording van die vraag is het zinvol onderscheid 

te maken tussen de frontoffice, het overheidsloket, en de backoffice, de administratieve 

organisatie achter dat loket.  

Vijf jaar geleden was er in politieke en wetenschappelijke debatten weinig aandacht voor 

de informatisering van de backoffices van bestuursorganisaties. Deze werd door velen gezien 

als een kwestie van ‘kantooradministratie’; juridische aspecten ervan werden nauwelijks 

belicht. Toch is er, zoals blijkt uit het bovenstaande, de afgelopen jaren veel veranderd achter 

de loketten. Geautomatiseerde beschikkingverlening is toegenomen, zowel wat betreft het 

aantal wetten dat geautomatiseerd wordt uitgevoerd, als ook wat betreft de mate van 

automatisering van die besluitvormingsprocessen. In toenemende mate geschieden  

besluitvormingsprocessen voor beschikkingen met geen enkele of slechts geringe menselijke 

tussenkomst. Deze verandering in de backoffices van de bestuursorganisaties heeft zich vrijwel 

in stilte voltrokken. Er was nauwelijks aandacht voor in de politiek en in de media, er was geen 

coördinerend beleid vanuit de rijksoverheid, de ontwikkelingen geschiedden ogenschijnlijk op 

eigen kracht.  

                                                 
40 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Deventer: Kluwer 1999, p. 59 en 
215-216. 



Voor de frontoffices geldt het omgekeerde. De aandacht in media en politiek voor 

elektronische overheidsloketten was vijf jaar geleden groot, er waren vele ambitieuze 

beleidsplannen en hoge verwachtingen. Voorlopig is er echter in de praktijk nog niet veel 

veranderd. Op de websites van bestuursorganen is weliswaar veel bestuursinformatie te vinden, 

hetgeen een grote stap vooruit is voor de  openbaarheid van bestuur, maar het verrichten van 

rechtshandelingen geschiedt in verreweg de meeste gevallen nog op papier. Internet en e-mail 

worden slechts in uitzonderlijke gevallen gebruikt om rechtshandelingen te verrichten, en dan 

nog vooral op eigen initiatief van de burger. Afgewacht moet worden of de hoge verwachtingen 

voor het ‘elektronisch overheidsloket’ in de komende jaren alsnog zullen uitkomen. 

 

 

4 De digitale rechter 

 

Een wondermiddel voor de rechterlijke macht? 

In 1998 publiceerde de Commissie-Leemhuis haar rapport 'Rechtspraak bij de tijd'. Dit rapport 

straalde een groot optimisme uit over de betekenis van ICT voor de rechterlijke macht. Men 

sprak over ontsluiting van jurisprudentie, strafmaatsystemen, juridische databanken en de 

toepassing van werkstroombesturing. In de toekomst achtte de Commissie het wenselijk dat het 

voor de burger en de juridische beroepsgroepen mogelijk zou worden om registers in te zien, 

bestanden uit te wisselen, zittingsruimte elektronisch te reserveren, kennis te nemen van 

uitspraken, interactief de stukkenstroom toe te lichten en klachten, suggesties en verzoeken op 

elektronische wijze kenbaar te maken. Ook van telehoren werd veel verwacht. De Commissie 

achtte het zelfs mogelijk dat op termijn zaken via het internet konden worden afgehandeld.41 

Daarnaast gaf de Commissie aan dat de rechter, onafhankelijk van waar hij zich bevindt, 

gebruik zou moeten kunnen maken van alle programmatuur en gegevens, dat dossiers 

elektronisch toegankelijk zouden moeten worden gemaakt en dat ook de rechtszoekende en de 

media ICT ter beschikking zou moeten staan, bijvoorbeeld via internetaansluitingen en 

elektronische loketten. 

                                                 
41 Adviescommissie toerusting en organisatie zittende magistratuur (Commissie-Leemhuis), Rechtspraak 
bij de tijd, Den Haag: Ministerie van Justitie 1998, p.21-22. 



Terugkijkend kan worden vastgesteld dat de hoge verwachtingen vooralsnog niet zijn 

waargemaakt. In vergelijking met de wetgevende en de uitvoerende macht maakt de 

rechterlijke macht een zeer beperkt gebruik van de mogelijkheden van ICT. Dat betekent niet 

dat er sinds 1998 niets is gebeurd in de rechterlijke macht op het terrein van de inzet van ICT.  

 Alleen al de mate waarin en het gemak waarmee veel rechters tegenwoordig gebruik 

maken van ICT, was destijds ondenkbaar. Rechters beschikten nog nauwelijks over computers 

en de inzet van ICT beperkte zich voornamelijk tot ondersteuning van administratieve 

processen.42 Inmiddels is ICT doorgedrongen tot het bureau van de rechter en maken rechters 

volop gebruik van moderne tekstverwerkingsprogramma's, van databanken met vakinformatie, 

zoals jurisprudentie, wetgeving, verdragen en literatuur (Porta Iuris). Het valt al nauwelijks 

meer voor te stellen dat de rechterlijke macht nog maar drie jaar geleden volop gewikkeld was 

in de omschakeling van ‘DOS’ naar ‘Windows’.43 Deze omschakeling heeft het werk van de 

rechter gemakkelijker gemaakt, met name door de mogelijkheid in Word standaardformulieren 

en – formuleringen aan te bieden. Deze toepassing is populair onder rechters. 

In de tweede plaats hebben de leden van de rechterlijke macht de mogelijkheid om met 

elkaar te communiceren en informatie uit te wisselen via het intranet voor de rechterlijke 

organisatie (INTRO). Rechters hebben echter op de werkplek - opvallend genoeg - meestal 

geen toegang tot internet en beschikken veelal ook nog niet over de mogelijkheid extern te e-

mailen. Kennelijk wordt dat voor hun werkzaamheden niet relevant geacht of worden de 

veiligheidsrisico's hoger ingeschat dan bij wetgevende en uitvoerende instanties. 

In de derde plaats beschikt de rechterlijke macht nu over een eigen internetsite. 

Rechtspraak.nl is het elektronisch loket van de rechterlijke macht. Het loket was en is bedoeld 

om te zorgen voor een beter imago van de rechterlijke macht en om de dienstverlening aan de 

burger te verbeteren.44 Bovendien kan via deze portal voor de rechterlijke macht zeer veel 

jurisprudentie worden opgevraagd. 

 

                                                 
42 Vgl. J. Rademaker, De Digitale Strafrechtspleging (diss.), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996. 
43 In 1999 was het IGW-project (Invoering Grafische Werkplek) voor wat betreft de hardware afgerond. De 
invoering van de software, zoals het gebruik van Windows en JustWord, had pas in 2000 plaats. 
44 J. van Coeverden en S. Funnekotter, ‘Internet versterkt de rechtspraak’, in: H. van Duivenboden en M. 
Lips (red.), Klantgericht werken in de publieke sector, inrichting van de elektronische overheid, Utrecht: 
Lemma 2001, p.238. 



De domeinnaam rechtspraak.nl 

De website rechtspraak.nl is populair onder juristen, met name omdat jurisprudentie zeer 

toegankelijk is geworden. Daarnaast hebben via rechtspraak.nl alle rechterlijke instanties 

in Nederland een plek op het internet gekregen en gebruikt de Raad voor de rechtspraak 

de site om informatie naar buiten te brengen. Onomstreden is op dit moment dat 

rechtspraak.nl dè site van de rechterlijke macht is. In 1998 was het nog onduidelijk of 

rechtspraak.nl ooit in de lucht zou kunnen worden gebracht. De Stichting Internet 

Domeinregistaties Nederland (SIDN) weigerde namelijk deze naam aan de projectgroep 

Elektronisch Loket van de Rechterlijke Organisatie (ELRO) beschikbaar te stellen. Wie 

was deze projectgroep dat zij de rechtspraak in Nederland vertegenwoordigde? Pas nadat 

de landsadvocaat werd ingeschakeld, ging de SIDN overstag.  

 

Op het terrein van de ondersteuning van het werkproces en de besluitvorming is de 

introductie van ICT verhoudingsgewijs bescheiden gebleven. Van expertsystemen wordt 

tot nu toe binnen de rechterlijke macht geen gebruik gemaakt. Vanuit wetenschappelijke 

hoek wordt inmiddels ook erkend dat de mogelijkheden voor expertsystemen binnen de 

rechterlijke macht beperkt zijn. Zelfs Van den Herik, pleitbezorger van 

computerrechtspraak, geeft aan dat het nog ongeveer 80 jaar zal duren voordat obstakels 

als: vage termen, open texture, sociale interpretatie, onderhoud, rechtsvorming en 

'empathie' geëlimineerd zijn.45  

 

Dat de betekenis van ICT binnen de rechterlijke macht beperkt is, betekent niet dat men 

negatief tegenover ICT staat of dat de techno-sceptici hebben gewonnen. Integendeel, op 

dit moment worden tal van experimenten en projecten ondersteund waarin de rechterlijke 

macht kennis kan maken met de mogelijkheden die ICT voor rechtspraak biedt; 

bijvoorbeeld: het ICT Proeflokaal, het Project Straftoemeting en het Digitaal Dossier bij 

de politierechter Amsterdam. Er wordt dus nog volop gedroomd over de mogelijkheden 

van ICT voor de rechtspraak.46 

                                                 
45 H. Franken en H.J. van den Herik, 'Rechtsprekende computers?', in: A. Oskamp en A.R. Lodder, 
Informatietechnologie voor juristen, Deventer: Kluwer 2002, p.257. 
46 D.J. van Dijk en A.D. Reiling, 'Informatietechnologie: droom of werkelijkheid?', Trema 2002, nr.6. 



 

ICT-Proeflokaal 

Het ICT-Proeflokaal in Zutphen is de Nederlands variant van het Courtroom 21-project, 

dat sinds 1993 in de Verenigde Staten bestaat.47 Het ICT-Proeflokaal is bedoeld om  

nieuwe toepassingen van ICT te testen en te tonen en om als kenniscentrum op het terrein 

van ICT binnen de rechterlijke macht te fungeren. Er wordt onder andere 

geëxperimenteerd met spraakherkenning, beslissingsondersteunende systemen, een 

planningsrooster voor zittingen, systemen voor workflowmanagement, irisscans en 

webcams. Hoewel op het functioneren van het ICT-Proeflokaal nog wel het nodig valt 

aan te merken, biedt het een interessant beeld van de plannen van de rechterlijke macht 

op het gebied van de inzet van ICT.48 

 

De digitale rechter: meer verantwoording maar ook een grotere controleerbaarheid 

Wat zijn de kansen en de risico’s vanuit het perspectief van de rechtsstaat? Duidelijk is 

dat de rechtsstatelijke betekenis van de inzet van ICT voor de individuele rechter beperkt 

is geweest. Hooguit kan worden vastgesteld dat de rechter hetgeen hij vroeger schriftelijk 

of met de hand deed nu aanzienlijk sneller en eenvoudiger met behulp van ICT kan doen. 

Voor de rechterlijke macht als geheel biedt de inzet van ICT zowel kansen als 

bedreigingen. Al moeten deze niet worden overschat, in het licht van de grote 

rechtstatelijke betekenis van de overgang van het beheer en bestuur van de rechterlijke 

macht naar de Raad voor de rechtspraak. Eerst enkele kansen. 

Onafhankelijkheid naast afstemming: INTRO, het intranet van de rechterlijke 

organisatie vormt een Local Area Network (LAN), dat onderdeel is van Justitienet, een 

zogenaamd Wide Area Network (WAN). Ook het Openbaar Ministerie (Omtra) en het 

Ministerie van Justitie (Justitieweb) hebben een eigen intranet, dat verbonden is aan 

Justitienet. Dat stelt deze drie organisaties in staat te functioneren als onafhankelijk 

orgaan, verantwoordelijk voor de eigen informatievoorziening, maar tegelijkertijd ook 

onderdeel te zijn en – indien wenselijk of noodzakelijk – via dit netwerk informatie uit te 

wisselen en te communiceren. ICT ondersteunt hierdoor de onafhankelijkheid van 

                                                 
47 http://www.ict-proeflokaal.nl; http://www.courtroom21.net. 
48 R.H. van den Hoogen, ‘ICT Proeflokaal’,R&EM, 2002/2. 



rechtspraak, maar biedt ook kansen voor zorgvuldige afstemming en samenwerking 

(checks and balances) tussen de staatsmachten. 

Meer publieke verantwoording: De mogelijkheden die de website rechtspraak.nl 

biedt om de burger van informatie te voorzien over de rechterlijke macht, kunnen ook 

gebruikt worden om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en over het 

functioneren van de rechtspraak. Meer transparantie wordt ook door de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gezien als een belangrijk aspect bij de 

verbetering van de rechtsstatelijke kwaliteit van rechtspraak.49 Hoewel de rechterlijke 

organisatie veel meer doet dan het rechtspreken in individuele gevallen, wordt aan de 

burger slechts verantwoording afgelegd via openbare uitspraken. Nu de rechterlijke 

macht steeds meer als staatsmacht gaat functioneren, in een aantal opzichten 

gelijkwaardig aan de wetgevende en bestuurlijke macht, kan worden nagedacht over 

nieuwe manieren waarop deze staatsmacht aan de burger verantwoording aflegt. 

Publicatie van alle beleidsstukken via rechtspraak.nl zou een mooi begin kunnen zijn. 

 

Maar informatisering levert ook risico’s op voor de rechterlijke macht: 

Controleerbaarheid: ICT kan leiden tot een grotere mate van controleerbaarheid van 

rechters door het bestuur en het OM. Dit brengt risico’s mee voor de onafhankelijkheid 

van de (zittende) rechterlijke macht. Bij de politierechter van de rechtbank in Amsterdam 

wordt op dit moment bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een elektronisch dossier. Zowel 

de rechter als de Officier van Justitie kan gebruik maken van gescande versies van de 

stukken uit het oorspronkelijke, schriftelijke dossier. Met dit systeem worden de 

werkzaamheden van rechters veel meer transparant, en dus controleerbaar, voor de 

Officier van Justitie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de Officier van Justitie een 

overzicht laat maken van de tijd die de rechter besteed heeft aan het inzien van bepaalde 

documenten uit het dossier. Een volgende stap zou kunnen zijn dat de Officier van Jusitie 

aan de rechter tegenwerpt dat deze, aantoonbaar, slechts enkele minuten heeft besteed aan 

het lezen van het dossier en voor het OM belangrijke passages wellicht in het geheel niet 

                                                 
49 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, De toekomst van de nationale rechtsstaat, Den Haag: 
SDU 2002: 186. 



heeft gelezen. Deze inzichtelijkheid kan afbreuk doen aan de oordeelsvrijheid en de 

autoriteit van de rechter. 

 

 

5. Conclusie: de doorzichtige trias 

 

De sceptici hebben uiteindelijk geen gelijk gekregen. De recente golf van informatisering 

heeft wel degelijk blijvende gevolgen voor het werk van individuele wetgevingsjuristen, 

uitvoeringsambtenaren en rechters. Maar, zoals Corien Prins al stelde, er is eerder sprake 

van een digitale evolutie dan van een revolutie.  

Net als elders in de samenleving wordt ICT vooral gebruikt om op grote schaal 

informatie te raadplegen. Binnen alle drie de machten wordt inmiddels uitgebreid gebruik 

gemaakt van de mogelijkheden die zoekmachines, portalen en databestanden bieden om 

snel en adequaat aan juridische informatie te komen.  

De meer op communicatie gerichte toepassingen, zoals interactieve websites en e-

mail, worden vooral toegepast door wetgevingsjuristen, beleidsmedewerkers en 

uitvoeringsambtenaren. Meestal gaat het dan om informele communicatie met collega’s 

en belanghebbenden. Binnen de uitvoerende macht worden de vele interactieve 

mogelijkheden van internet en e-mail nog maar sporadisch benut voor officiële, formele 

communicatie vanwege onzekerheid over de juridische status van elektronische 

communicatie en de moeizame koppeling tussen elektronische loket en administratieve 

organisatie. Rechters, ten slotte, communiceren buiten de rechtszaal nu eenmaal weinig 

met derden en gebruiken daar al helemaal geen internet of e-mail voor.  

De toepassing van beslissingondersteunende en –vervangende technologie vindt 

men voornamelijk bij uitvoeringsorganisaties, maar daar heeft het gebruik revolutionaire 

gevolgen voor het werk van de individuele uitvoeringsambtenaar. Hun discretionaire 

ruimte is sterk ingeperkt door voorgeprogrammeerde elektronische formulieren. In 

sommige gevallen, met name bij de grote beschikkingenfabrieken, is hun werk zelfs 

overbodig geworden omdat expertsystemen de afhandeling van eenvoudige 

beschikkingen volledig hebben overgenomen. In de beschikkingenateliers, waar elke 



zaak weer anders is, leidt informatisering ertoe dat de eisen die aan ambtenaren worden 

gesteld hoger worden. 

 Deze golf van informatisering heeft ook gevolgen voor de verhoudingen tussen de 

verschillende machten. De verwevenheid van bestuur en wetgeving is verder 

toegenomen. Naast een reeds langer bestaande terugtred van de wetgever komt nu ook 

een opmars van de ontwerpers.50 Wetten en expertsystemen worden gelijktijdig 

ontwikkeld en systeemontwerpers binnen uitvoeringsorganisaties bepalen voor een deel 

de speelruimte van wetgever en rechter.  

Informatisering biedt echter ook kansen om de checks and balances te versterken. 

De transparantie van werkprocessen neemt toe, omdat bij het gebruik van e-mail, 

databestanden en expertsystemen veel meer informatie wordt vastgelegd; bovendien kan 

men die gegevens veel makkelijker ontsluiten en analyseren.51 Dit biedt de 

bestuursrechter, de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer, meer kansen om 

het werk van het bestuur te controleren. Door de laatste twee wordt hier al schoorvoetend 

gebruik van gemaakt, maar de bestuursrechter laat tot nu toe de kansen die 

informatisering biedt veelal onbenut.52 

 Vanuit een breder, rechtsstatelijk perspectief slaat de balans voorlopig in positieve 

richting uit. Informatisering is geen wondermiddel, maar dat betekent niet dat de 

pessimisten het gelijk aan hun kant hadden. Informatisering vergroot uiteindelijk de 

rechtsgelijkheid en de zorgvuldigheid en de snelheid van beschikkingverlening. De 

kenbaarheid van wetgeving, uitvoeringsregelingen en rechtspraak is versterkt en de 

toegankelijkheid van wetgevingsjuristen, uitvoeringsorganen en rechterlijke colleges is 

verbeterd. Daarmee is de transparantie van de organen van trias politica toegenomen. De 

digitale trias is vooral een doorzichtiger trias.  

 

                                                 
50 Zie M.A.P. Bovens, De digitale republiek: democratie en rechtstaat in de informatiemaatschappij, 
Amsterdam: Amsterdam University Press 2003, hoofdstuk 6. 
51 Zie Meijer, aw, 222. 
52 A.Meijer, Digitalisering en bestuurlijke controle, Computerrecht, 2001/1:19-23. 
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