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Wat wil ik met u delen?

•Kenmerken technologie en implicaties daarvan voor 
wetgevers en overheidsjuristen

• Big data ter illustratie

•Implicaties voor een viertal agenda’s

• kwaliteit van wetgeving/wetstoepassing

• inzet van technologie bij denken over en toepassen van 
wetgeving

• inkadering iOverheid

• ‘techno-regulering’ (code as law)
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Tempoversnelling in innovatie (connectiviteit/netwerkvorming, sensoren, internet der dingen, 
blockchain, etc.) – Altijd achter de feiten aan?

Groeiende hoeveelheid digitale sporen – Onvermogen burgers om bij wet toegekende 
rechten te benutten

Variëteit aan type informatie – o.a. Quantified Self (wearables) – Klassieke grenzen en 
categorieën in wet worden irrelevant 

Niet alleen opslaan maar vooral ook delen – Wie als adressant & verantwoordelijke aan te 
merken?

Real time en overal beschikbaar (cloud, eigen device) – nog een rol voor nationale recht?

Doorwerking in fysieke wereld (platforms) – Kwalificatie van handelen (incl. diensten) & 
“Techno-Neutraal” Wetgeven

Volledig geautomatiseerd en zelflerend – Systeem als actor
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Een van de uitdagingen voor wetgever ter illustratie (zie ook WRR-
rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving)

big data = black-box van ….

•op algoritmen gebaseerde systemen

•die, gebruik makend van geprogrammeerde analyse-criteria,
enorme hoeveelheden gegevens, bijeengebracht uit talloze 
bronnen (waaronder ook apparaten, de omgeving en ons lichaam) 
combineren en analyseren

•om zo patronen en verbanden te kunnen ontwaren,

•en deze patronen en verbanden automatisch bij te stellen als 
nieuwe informatie daartoe aanleiding geeft. 
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Overheid kan big data benutten:

•zonder zelf het waarom van gesignaleerde correlaties te kennen,

•overigens wel wetende dat deze correlaties iets over een kans, 
maar niet over een vaststaand feit zeggen,

•om het gedrag van individuen te duiden (descriptive), te 
voorspellen (predictive) en te sturen (prescriptive)

•en invloed te hebben op zowel de autonomie en positie van 
individuen als de inrichting van onze samenleving,

•terwijl het de vraag is of daar naar individuen en bredere 
samenleving toe voldoende transparant in valt te zijn en 
rekenschap over valt af te leggen
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Wat betekent dit voor….

•handelingsvermogen wetgever en overheidsjurist
• welke metafoor voor de eigen rol?

•noodzakelijke expertise wetgever/overheidsjurist
• multidisciplinariteit, opleiding, etc.

•wisselwerking met de politiek
• invulling van systeemverantwoordelijkheid overheid

•wisselwerking met rechtspraak
• wat (en onder welke omstandigheden) aan 

rechtsvormende taak rechtspraak overlaten?

•moreel kompas wetgever/overheidsjurist
• waar liggen de grenzen?
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I Agenda voor (kwaliteit van) wetgeving

•wat is er nieuw aan de ontwikkeling/wat maakt de 
ontwikkeling tot ‘iets anders’ en noodzaakt tot actie 
wetgever dan wel bepaalde interpretatie door juristen?

•hoed je voor kuddegedrag

•uitgangspunten bij opstellen en toepassen van wetgeving



3 juli 2017

Wat is er anders/wat is er nieuw? - (ter illustratie: zorgplichten in 
cyberspace maar ook term “persoonsgegeven”)

•definitie Wbp (Verordening EU)

•maar aanvullend het onderscheid tussen: 

• verstrekte gegevens

• door observatie verkregen gegevens

• door deductie verkregen gegevens: gegevens logisch af te 
leiden uit combinatie bestaande gegevens over het individu.

• geïnduceerde gegevens: niet logisch af te leiden 
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Vermijd kuddegedrag en zoek vooral ook verweesde uitdagingen

Privacy is “Hot”, maar er is zoveel meer, zoals …..

- Goederenrecht en status van data (plus diverse andere civielrechtelijke 
uitdagingen)

- Verantwoordelijkheid, Aansprakelijkheid, Schade & Verzekeren

- Bewaren & Archiveren

- …..
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Uitgangspunten voor wetgeving/regulering 

• nationaal - internationaal

• wel/niet technologie-neutraal (Offline = wel/niet Online) 

• zelfregulering - wetgeving (verzekeren van cyberrisico’s)

• doenvermogen (wet niet alleen kennen maar ook kunnen) 
– WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’

• durf (overtuigingen & perspectief ook eens los te laten)

En: wat zijn de kernwaarden van de wetgever in een 
hoogtechnologische samenleving?
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II Agenda inzet technologie bij denken over en toepassen van 
wetgeving 

• internetconsultatie

•‘legal tech’ (geavanceerde data-analyse)

• tekst-mining t.b.v. ontwaren ‘ijkpunten’ in wetgeving & 
jurisprudentie

• welke patronen in benutten en toepassen wet?

• inzichtelijk maken maatschappelijke ontwikkelingen

• wat ‘doet een wet’ (maatregel) maatschappelijk?

• beter anticiperen op implicaties wetswijzigingen

• beter inzichtelijk maken, maar ook ontkrachten 
(aantoonbare verschillen bij ogenschijnlijk soortgelijke 
maatschappelijke problemen of effecten). 
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Inzet technologie - Vervolg

• maar dan ook bereid zijn:

• rekenschap afleggen & validering gehanteerde 
onderzoeksvragen/methode, algoritmes, criteria, 
foutmarge, representativiteit data, etc. 

• niet zomaar ongeclausuleerd alle data op een berg

• anderen mee laten kijken (data-analysten)

• adequate archivering procesgebonden informatie & 
keuzes

• wanneer mag machinerie het wel/niet overnemen van 
de mens & menselijke weging
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III Agenda voor inkadering iOverheid

•besef een iOverheid te zijn (zeker als m.b.v. big data)

• allesomvattend

•stuwende, verankerende & procesmatige beginselen

• transparantie & accountability
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IV Agenda voor ‘techno-regulering’

•Mogelijkheden digitalisering als sturingsinstrument voor 
afdwingen publieke normen

• sturing & toezicht via informatie op internet

= sturen op gedrag van burgers

• handhaving via technologie (code as law)




