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Wat gaan we doen?

• Nut en noodzaak geautomatiseerde 
besluitvorming

• Bijwerkingen geautomatiseerde 
besluitvorming 

• Botsing van twee visies bij zoeken naar 
oplossingen voor bijwerkingen

• Besliskader verbetering relatie overheid-
burger 





Het gaat om zeer grote aantallen

• CJIB ca. 8,3 mln. boetes

• Belastingdienst:

> Belastingen ca 15 mln aanslagen

> Toeslagen ca 6,5 mln vaststellingen 

> Gemeenten WOZ/OZB  ca 8,6 mln. beschikkingen

• SVB ca. 5,3 mln. klanten

• DUO ca 0,67 mln. studiebeurzen

• Gemeenten sociale diensten:

> Bijstand ca. 0,43 mln. uitkeringen

• UWV:

> Arbeidsongeschiktheid ca. 0,82 mln. uitkeringen

> Werkloosheid ca. 0,66 mln. uitkeringen 



Veelvoud aan beschikkingen per klant

Bron: cijfers en trends UWV mei 2015



Groeiend aandeel geautomatiseerd

Bron: Jaarcijfers SVB 2013



94% verkeersboetes geautomatiseerd

Bron: website rijksoverheid.nl publicatiedatum 3-2-2015



Meer dan 245.000 WOZ-bezwaren



bijwerkingen



bijwerkingen die van invloed zijn 
op relatie overheid & burger 

• Technologie 
• 80/20
• ketens



Technologie 

‘Technology is neither good nor bad, nor is it
neutral.’

• In America I had arranged with a gramophone firm to make some of my music. 

This suggested the idea that I should compose something whose length should 

be determined by the capacity of the record.

Wet van Kranzberg: 



Technologie

https://www.youtube.com/v/S-
ws2W6UbPU



Technologie

Als de programmeur
het niet kon 

verzinnen, weet de 
computer ook niet 

wat te doen. 



80/20

• Goed genoeg = goed
• Categoraal: 

> het gaat altijd over een groep van 
personen/gevallen

> ook fouten



ketens

1. Onderling afhankelijk 
2. Geen hiërarchisch gezag 



ketens



ketens



Het bijzondere van overheidsdienstverlening

Categorie Voorbeelden producten

Bewijsstukken Rijbewijs, paspoort, uittreksel GBA, 
Burgerlijke stand/KvK Kadaster,

Inkomensoverdrachten Uitkeringen, tegemoetkomingen, 
subsidies, bijdragen, indicatiestellingen

Vergunningen Bouwvergunning, parkeervergunning 
enz. 

Aanslagen OZB, Riool- en reinigingsrechten, 
parkeerbelasting, waterschapsbelasting, 
IB, VpB, BTW, enz.

Handhaving Aanschrijvingen, bekeuringen, boetes

Bezwaar- en beroep (herziene) beschikkingen

Klachten en meldingen Meldingen OR, aangiften politie 

Fysieke diensten Opleidingen, zorg, coaching, OV, 
infrastructuur, sportvoorzieningen enz.



Twee paradigma’s

Klantdenken Beleidsuitvoeringsdenken

Overheidsdienstverlener heeft plicht tot 
inleven in specifieke situatie en 
behoeften klant

Loyaliteit aan gekozen bestuurders en 
neutraal naar de klanten (Weber) als 
verplichte basishouding dienstverlener

Maatwerk belangrijker dan 
gelijkheid/rechtszekerheid:
• privacy is obstakel voor maatwerk
• rechtsbescherming creëert (soms) 

onnodige bureaucratie

Gelijkheid/rechtszekerheid belangrijker
dan maatwerk:
• privacy en rechtsbescherming als 

argument tegen maatwerk 

Vertrouwen klant:
Klant weet zelf wat goed voor hem is
Klanten proberen niet met opzet fouten 
te maken

Wantrouwen klant:
Overheid weet beter wat goed is voor 
klant. Klant is calculerend c.q. probeert 
overheid te misleiden.

Wettelijke autonomie delen in ketens in 
belang van klant

Alleen autonomie delen in belang van 
efficiency en/of beleidseffectiviteit

Investeren in klanttevredenheid is altijd 
goed

Voordelen dienstverlenings-
investeringen wegen vaak niet op 
tegen nadelen



Mogelijke oplossingen



Mogelijke oplossingen

• Wetgevend:

> Dereguleren?

> Bewijslastomkering?

> Ketenverantwoordelijkheid voor de beschikkingsnemer?

> Openbaarheid algoritmes?

> Terugwerkende kracht aanpassingen?

• Organisatorisch:

> Businesscase overdoen?

> Kinderziektes verhelpen/ betere techniek/algoritmen?

> Alleen in klantbelang automatisch beschikken?

> Vooraf beschikking laten controleren door burger

> Eenvoudig achteraf beschikking laten controleren

• Cultuurverandering:
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