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Uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid zetten op grote schaal ICT in voor een effectieve en efficiënte
uitvoering van wetgeving. De massaliteit van hun uitvoeringspraktijk maakt ICT onmisbaar. De vertaling
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van wettelijke regels die zij moeten uitvoeren naar specificaties voor ICT-systemen is een ingewikkeld en
vaak moeizaam proces, omdat juristen en ICT-ontwerpers elkaars taal en wereld niet delen.

In dit boek wordt een aanpak beschreven om de vertaling van wetgeving naar ICT te ondersteunen. Het

bestaat uit een taalmodel, een wetgevingsvocabulaire en toepassing van de techniek van linked data om

WWW.
WWW.

de betekenis van wetgeving te duiden. Daarnaast worden op basis van analyse van agile werkwijzen die in
systeem- en softwareontwikkeling worden ingezet, voorstellen gedaan om tot een multidisciplinaire en

op het realiseren van wendbare wetgeving, die wendbare wetsuitvoering ondersteunt en de wetgever in
staat stelt zijn rol van systeembeheerder optimaal te vervullen.

De reeks Governance & Recht is gericht op het algemene debat over governance en zijn relatie tot

het recht. De reeks biedt een platform voor positiefrechtelijke, rechtsvergelijkende, rechtstheoretische,
rechtsfilosofische, rechtssociologische en politiek- en bestuurswetenschappelijke bijdragen aan dit
debat. De reeks maakt deel uit van de boekenreeks van het Netherlands Institute
for Law and Governance (NILG).

Het NILG is een samenwerkingsverband van universiteiten en andere onderzoeksinstellingen dat

zich tot doel stelt onderzoek op het terrein van Law and Governance te bevorderen. Centraal staat
de balans tussen publieke en private belangen in het recht en de wijze waarop de regulering van
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iteratieve werkwijze te komen in het ambtelijke en parlementaire wetgevingsproces. Dit alles met het oog

Wendbaar wetgeven
De wetgever als systeembeheerder

die belangen door de publieke en private sector plaatsvindt.
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