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Praktijkcases 
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Even 10 jaar terug

IT-systeem INDiGO voor de IND (2008)

Bevat een regeldoos met alle regels uit de Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbeleid

Regeldoos kan vragen beantwoorden, o.a.:

– voldoet deze zaak aan de regels?

– wat moet de volgende stap in het proces zijn?

Proces wordt dynamisch (dynamic case 
management)

Systeem toetst compliantie van gegevens aan 
wet-/regelgeving (‘Processen zijn dood’)

Puzzel voor toenmalige EDP-auditors

ISIS Papyrus 

D

Goal 
driven

Rules based
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Zijn de processen en data 

compliant aan de 

wet- en regelgeving?
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Kunnen we wet- en

regelgeving toegankelijk en

toepasbaar maken met AI?
Zie ook: www.slimmermetregelgeving.nl

http://www.slimmermetregelgeving.nl/
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Architectuur

Platform met services/API’s

Tekst omzetten in kennis, kennis loslaten op data 

Technieken:

– natural languageprocessing

– woordenboeken/taxonomieën (oaNFLT, spreektaal)

– hiërarchie en verwijzingen tussen teksten

– metadata en annotaties

– kennismodellen (oa Juridisch DNA)

– machine learningmodellen (closed-loop, feedback-based)

– deep learning

– en nog niet: citationextraction, content-basedfiltering, collaborative
filtering …
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1. AI moet worden beheerst door domeinexperts (SME’s)

2. Gebruik maken van bestaande kennisconcepten (Juridisch DNA)

3. Geen black box maar herleidbare resultaten

4. Leren uit een dynamische dialoog met gebruikers

5. Vanuit de vraag van een burger, bedrijf, ambtenaar of expert

6. Vanuit zijn/haar context: een behoefte, de eigen situatie

7. Relevante antwoorden geven over wet- en regelgeving 

8. Op een gebruikersvriendelijke manier

Leidende architectuurprincipes
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Casus 1: 

AI in het juridisch domein: wat is de 
plaats van de robotrechter?

Pilot met kunstmatige intelligentie op basis 
van wetgeving en jurisprudentie uit 
wetten.overheid.nl

http://wetten.overheid.nl/


• Collecties wet- en regelgeving zijn 

over de jaren heen gegroeid tot 

10.000+ documenten met daarin 

100.000+ artikelen

• Zoekmachines maken deze 

collecties toegankelijk

• Maar deze leveren veel resultaten, 

dus welke resultaten zijn echt 

relevant en zet je bovenaan? 

Doel 

“Is de deelnemingsvrijstelling van toepassing op een
moeder-dochterrelatie, waarbij de moeder coöperatie is”?
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1. Vijf sprints, iteratief ontwikkelen, telkens toetsen en verklaren

2. In elke sprint is extra functionaliteit van Watson ingezet en is 
kennis toegevoegd over de manier waarop wet- en regelgeving 
in elkaar steekt

3. Aan het einde van elke sprint werd gemeten in 
hoeverre de standaard casussen, die door fiscaal 
juristen waren opgesteld, leidden tot relevantere 
antwoorden 

4. Er is geëxperimenteerd met zowel fiscale 
wetgeving en beleid als met jurisprudentie 

Aanpak



Sprint 1: start 



Sprint 2: dynamische dialoog



Sprint 3: annoteren en machine learning



Conclusies en perspectief

1. De technologie van artificial intelligence is inmiddels ver genoeg om zinvol 
toe te passen in het domein van wet- en regelgeving

2. Het toepassen van deze technologie is een ontwikkeling: leren en trainen in 
samenwerking door domeinexperts en technisch experts

3. De technologie leent zich goed voor een dialoog met gebruikers: niet zoeken 
maar ontdekken

4. Verder optimaliseren – relevantere juridische antwoorden - is binnen 
handbereik

5. Volop perspectief: nieuwe technische mogelijkheden en talloze toepassingen

18
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Casus 2: 

Een chatbot voor vragen over 
mestbeleid 

Pilot met kunstmatige intelligentie bij het 
callcenter van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland



De casus

Verminderen van de regeldruk is een belangrijke doelstelling van de regering 

Het Ministerie van Economische Zaken had belangstelling voor inzet van AI. In 

sessies met de beleidsdirectie R&ICT en RVO is een concreet domein gekozen 

om e.e.a. te beproeven: het mestbeleid 

De doelstelling van de pilot: middels een prototype 

de potentie laten zien van kunstmatige intelligentie 

ter ondersteuning van vragen die aan het 

callcenter worden gesteld



Sprint 1: Zoeken in de kennisbank met natuurlijke taal

• Kennisbank die door het RVO 
callcenter gebruikt wordt geladen
in IBM Watson

• Webinterface gemaakt voor stellen
van vragen in natuurlijke taal

• Vergelijken van uitkomsten met 
die van de zoekmachine door 
callcentermedewerkers

22



Sprint 2: Expertkennis en Domeinherkenning

• Beleidsexpert definieerde 
belangrijke entiteiten in vragen en 
antwoorden

• Bestede tijd: 3 uur
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Sprint 2: Expertkennis en Domeinherkenning

• Beleidsexpert leerde deze kennis
aan Watson met behulp van 
annotaties in Watson Knowledge 
Studio.

• Watson vertaalt dit naar een
Machine Learning model dat leert
in welke context de entiteiten
worden gebruikt.

• Het model herkent de entiteiten in 
andere content en in vragen.

• Zo wordt de expertkennis op grote
schaal inzetbaar.
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Sprint 2: Expertkennis en Domeinherkenning

• Door het Machine Learning model 
uit Watson Knowledge Studio toe 
te passen op de vraagstelling en 
de kennisdocumenten, worden
relevantere documenten
gevonden.

• Een tweede Machine Learning 
model is getrained om aan de 
vraagstelling te herkennen tot 
welk domein (binnen mestbeleid) 
de vraagstelling hoort. Wanneer
dit juist herkend is worden alleen
documenten binnen dit domein
getoond. 25



Sprint 3: Chatbot gebruiksnormen

• Chatbot op basis van Facebook 
Messenger, voor een
laagdrempelige, persoonlijke
contactmogelijkheid voor klanten.

• Gevoed met informatie uit de 
kennisbank en daarnaast de RVO 
website en de Regelhulp
Meststoffen.

26



Sprint 4: Context uit KVK gegevens
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• En tenslotte is ook data over de 
vragensteller gebruikt: uittreksels 
uit het Handelsregister

• Dialoog verandert aantoonbaar: 
kennis wordt binnen de context 
van de vragensteller toepasbaar

• Perspectief: kennis op maat!
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Conclusies

Kunstmatige intelligentie over wet- en regelgeving is nu al 
toepasbaar ter ondersteuning

Volop perspectief voor doorontwikkelen en trainen:

– Doortrainen op basis van gebruik door kennisexperts

– Taalmodules, om in spreektaal vragen te kunnen stellen

– Gebruik van aanvullende kennisconcepten

– Toevoegen van functionaliteit die nog niet beproefd is

– Gebruiken van beschikbare data over de vragensteller: kennis op 
maat



30

Onderwerpen

Even 10 jaar terug

Onder de motorkap

Pilot 1: AI in het juridisch domein

Pilot 2: Een chatbot voor vragen over mestbeleid

Conclusies

Mogelijkheden voor IT-auditing



31

Mogelijke toepassingen voor IT-auditing

Robot RE, CISA, CIA, CISM, CISSP, RA, RO, … ? 

Ondersteuning van de IT-auditor met kennis (chatbot, virtuele assistent) ?

Analyse van proces- en systeemdocumentatie ?

…

…



© NOREA

Bedankt
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Art Ligthart
06 – 50231019
info@artligthart.nl
www.artligthart.nl

17 mei 2018


