
21 november 2019 • DeFabrique



21 november 2019 • DeFabrique

Vandaag

2

Wat is Legal Tech

Wat kan je ermee in jouw praktijk?

Of juist niet?

Vandaag niet
Hoe ontwikkel je Legaltech-toepassingen?

Wat is het effect van Legal Tech op de arbeidsmarkt?

Wat zijn de ethische dilemma’s?

Etc. etc.

Martin van Hemert
Martin@lexiq.nl

Rachel Rietveld
R.D.Rietveld@uva.nl



• Veelgebruikte term

• Van online wetboek tot robotrechter?

Legal Tech 

= 

Rechtsinformatica

=

Digitalisering van juridische processen

Wat is…Legal Tech?

22-Nov-19
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• Veelgebruikte term

• Van platformisering tot kunstmatige intelligentie?

Digitalisering 

= 

Werk laten aansturen door systemen

Wat is…digitalisering?

22-Nov-19
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RATIONALISERING
• Fysieke arbeid
• Fabriek centraal

• Standaardisering
• Optimalisering
• Efficiëntie

Bron: Werken aan de robotsamenleving: visies en 
inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en 
werkgelegenheid, Den Haag, Rathenau Instituut 2015
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RATIONALISERING
• Cognitieve arbeid
• Wereld centraal

• Standaardisering
• Optimalisering
• Efficiëntie

Bron: Werken aan de robotsamenleving: visies en 
inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en 
werkgelegenheid, Den Haag, Rathenau Instituut 2015



22-Nov-19 7

• Optimalisatie
• Automatisering

RATIONALISERING



• Juridische (software)ondersteuning

• Contract- / juridisch procesgeneratoren

• Expertsystemen

• Artificiële intelligentie:

• Voorspellende programma’s

• Beslissende programma’s

Vormen legal tech

22-Nov-19

8



1. AUTOMATISERING (JURIDSCHE) 
(BEDRIJFS)PROCESSEN

22-Nov-19
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• Interne processen fileren;

• Zorgen voor minder fouten;

• Controle uitoefenen.

• Werk van (vaak) niet-juridische afdelingen
overnemen…

Wat doet het?

22-Nov-19
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• Vervangen van lange teksten;

• Vervangen van (ondersteunend) personeel;

• De gebruiker de goede richting opsturen;

• ‘Volg de stappen’

Hoe?
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• Ligo

• FastPortal

• Clocktimizer

Wat voorbeelden
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2. AUTOMATISERING JURIDISCHE 
PROCEDURES EN DOCUMENTEN
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• Standaard werk overnemen;

• Kosten verlagen;

• Eenheid aanbrengen;

• Maar niet checken!

• Werk van juristen overnemen…

Wat doet het?
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• Vervangen van knippen en plakken in oude
bestanden.

• ‘Fill in the blanks’:

• Documentengeneratoren;

• Stappenplannen;

• Automatische kalenders/tijdspad;

• Uploaden documenten.

Hoe?

22-Nov-19
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• Overeenkomsten.nl

• Juriblox

• Juridox

• Omnilegal

Wat voorbeelden
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• KEI

• E-Court

Mislukte projecten
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3. EXPERT-/ BESLISSYSTEMEN

22-Nov-19
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• Wet- en regelgeving fileren;

• Makkelijker en duidelijker maken;

• Inschatting geven van juridische positie of 
informatieverstrekking.

• Werk van juristen en ondersteunende krachten
overnemen…

Wat doet het?

22-Nov-19
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• Vanuit wet- en regelgeving naar een juridische
conclusie, op basis van:

• Regels;

• Input gebruiker;

• Evt. al beschikbare informatie;

• Kennis en interpretatie.

Hoe?
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• Appjection

• Regelhulpen Overheid

• Mag Ontslag?

Wat voorbeelden

22-Nov-19
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4. ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

22-Nov-19
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• Zoeken en voorspellen;

• Door data-analyse;

• Werk van juristen en ondersteunende krachten
overnemen…

Wat doet het?

22-Nov-19
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• Dat vertelt Martin zo…

Hoe?

22-Nov-19
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• Ross/Eva (IBM-Watson)

• Zylab (NL)

• LexIQ (NL)

Wat voorbeelden

22-Nov-19
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AI oplossingen om Big Data inzichtelijk te maken
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Buzzwords
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#buzzwords

• (a) Big Data

• (b) Machine learning

• (c) Artificial Intelligence (AI)

32

© NASA/Hubble- Flickr

Big data
Machine 
learning

Artificial 
intelligence

https://www.flickr.com/photos/gsfc/14723472988/


(a) Big Data
Grote datasets die op een 

rekenkundige manier kunnen 
worden geanalyseerd om 

patronen, trends en 
associaties te onthullen
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© ScienceSoft USA Corporation

https://www.scnsoft.com/blog/customer-big-data-analytics-an-overview


(b) Machine learning
De techniek van 

ge-automatiseerd leren, 
waarmee een 

computersysteem een taak 
kan leren aan de hand van 

data.

34

https://www.scnsoft.com/blog/customer-big-data-analytics-an-overview
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Machine 
learning

Supervised Unsupervised Reinforcement

(b) Machine learning
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Supervised machine learning

• Gelabelde data

• Taak gedreven
➔ Voorbeelden

• Een computersysteem leren te schaken op basis van 
een groot aantal gespeelde schaakspellen en hun
uitkomst (win/verlies)

• Een computersysteem leren het rechtsgebied van 
een gepubliceerde uitspraak te voorspellen op basis 
van uitspraken met een handmatig geplaatst
rechtsgebied label

(b) Machine learning



37

Unsupervised machine learning

• On-gelabelde Data

• Geen specifieke taak
omschrijving

➔Voorbeelden:

• Een computersysteem onthult verborgen structuren
en relaties tussen de schaakspellen

• Een computersysteem onthult verborgen structuren
en relaties tussen gepubliceerde uitspraken

(b) Machine learning
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Reinforcement learning

• Leren door ervaring

• Trial and error
➔Voorbeelden:

• Een computersysteem leren een zo hoog mogelijke 
scoren te behalen in het spel Go door het vijf miljoen 
keer tegen zichzelf te laten spelen.

• Een industriële robot leren om een bepaalde 
handeling aan een productielijn uit te voeren door 
het simpelweg aan het werk te zetten en te laten 
leren van zijn fouten

(b) Machine learning
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(b) Machine learning



(c) Artificial Intelligence
De computersystemen die in 

staat zijn om taken uit te 
voeren waarvoor menselijke 
intelligentie vereist is, zoals 

visuele waarneming, 
spraakherkenning, 

besluitvorming en vertaling 
tussen talen
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© ITU Pictures - Flickr

https://www.flickr.com/photos/itupictures/35008372172/in/photolist-Uivmjf-VA9mNV-SuRdY-Vkz4nE-GjV1LK-D8qv6C-WoEHGQ-D8pnv9-VuVPC3-ViU7uL-WoWiy7-VmTX1X-CVvwaN-Gjv7ug-WDTrMv-UYizUN-WDTrdK-21dmak9-D8pmZ9-WDTqUi-D8pniW-WDTrGF-D8quZL-Vyrt24-VnHwXJ-21bhPWm-WDTr6k-WAkUqU-VqpKPT-21dmaAu-WoZgY7-21g9v1g-21g9uEg-21dmaMG-D8L8qJ-D8L839-D8L8hY-D8L89m-GjTMT2-ZbHDzA-21g5kcg-23eckvJ-25VkTfL


(c) Artificial Intelligence

Brain

• Biological Neural Network: 
10,000 connections

Computer

• Traditional: 2 or 3 connections

• Artificial Neural Network: 
100,000 connections

41

Neural networks



(c) Artificial intelligence

Vandaag Morgen
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Voorbeelden van artificial intelligence



• Voorspellen van uitkomsten op basis van details in 
eerdere zaken

• Bottom-up

• Eerdere zaken leiden tot de uitkomst

• Berust op techniek en software

Case-based

22-Nov-19
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• Grote kans op bias (!)

• Techniek neemt het over van de mens

• Veel data nodig

• Hoe om te gaan met veranderingen in de tijd?

Case-based nadelen

22-Nov-19
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• Logische benadering van het recht:

• Regels uitschrijven naar vragen

• Vertalen termen

• Top-down redenatie

• Bepaalde keuzes leiden tot de uitkomst

• Berust vooral op menselijk kennis en kracht

Rule-based

22-Nov-19
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• Wet- en regelgeving bevat leemtes

• Grote complexiteit

• Een kleine aanpassing in wet of jurisprudentie kan 
tot grote wijzigingen leiden

Rule-based nadelen

22-Nov-19
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• Veel systemen zijn een mix 

• Uitgangspunt:

• Rule-based is een inschatting geven gebaseerd op wet-
en regelgeving. Bestaande jurisprudentie kleurt keuzes 
in

• Case-based is voorspellen op basis van eerdere gevallen. 
Kan ‘toevallig’ goed zitten, maar dus net zo fout

Mixen

22-Nov-19
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www.magontslag.nl
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• Het begon met “Hoe lang werkloos?”  

• N.a.v. HR 2009 waarin bepaald werd dat schadevergoeding voor 
kennelijk onredelijk ontslag moest worden vastgesteld 
overeenkomstig de regels van begroting van schadevergoeding.

• “Hoe lang werkloos” bood de juridische praktijk een hulpmiddel

• Inmiddels vervangen door “Hoe Lang in Dienst”

• De voorliggende vraag was wanneer recht ontstond op de 
KOO-vergoeding

Het ontstaan

22-Nov-19
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• Alle ontslaggronden (art. 7:669 lid 3 a t/m h BW)

• Overige ontslagredenen:
• Proeftijd

• Pensioen

• Dringende reden (d.m.v. verzoekschrift)

• Instemming

• Is verzoek tot ontbinding/opzegging indienen zinvol / is 
verweer voeren/bezwaar maken zinvol.

• Resultaat: op basis van gegeven antwoorden een helder 
rapport en gegenereerde brieven

Expertsystemen nu

50



• Verschillende tools:

• Inschatting juridische positie

• Werkgever/werknemer

• Verschillende vormen van weging

• Verschillende algoritmes en mate van programmeren

• Rekentools (transitievergoeding)

• Vraag en antwoord (pensioen)

• Combinatie reken/inschatting (afspiegeling, 
contractenchecker)

Expertsystemen nu
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Mag Ontslag?

22-Nov-19
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Impressie website – juridische bronnen

22-11-2019
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Inzichtelijk rapport

22-Nov-19
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Werkgeverszijde 
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Genereert brieven

22-Nov-19
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Transitievergoeding
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Tijdelijk of vast?
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Afspiegeling

22-Nov-19
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Afspiegeling
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ACHTERLIGGENDE 
TECHNIEK/METHODE

22-11-2019
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Software is handig, 
maar biedt niet de 
beheersing van de 
techniek!



• Een set regels om tot een bepaald doel te komen

• Dat hoeft niet eens digitaal te zijn

Algoritme



• Algoritmen zijn er in vele soorten en maten;

• Van een simpele opdracht tot de meest complexe, 
ondoorgrondelijke regelsets;

• De structuur is kortgezegd: 

als …, dan …

• Dat doet denken aan…?

Werken met algoritmen

22-Nov-19
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Een beslisboom is altijd behulpzaam bij de 
simpele levensvragen…



• Zeer goede kennis van het onderwerp:

• Hoofdregel;

• Uitzonderingen;

• Leemtes;

• Jurisprudentie/eerdere gevallen.

• Een ‘nieuwe’ manier van denken: bijna ieder
antwoord leidt tot een nieuwe tak, omdat 
meer vragen voor één (juridisch) element 
nodig zijn.

Ontwikkelen

22-Nov-19
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• Invulling van de redelijke grond:
• De oude Beleidsregels UWV

• De 14 gezichtspunten uit Ecofys over het opstellen 
verbeterplan

• Rechtspraak over werkniveau, duur verbetertraject,

• Bewijsrecht (Mediant, Decor, Certe)

• Herplaatsing (Shell, Uitvoeringsregels)

• Vertaalt zich naar zo’n 100 vragen

• De gebruiker krijgt er zo’n 40

Voorbeeld 2  - disfunctioneren
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• Invulling van de redelijke grond:

• De oude Beleidsregels UWV

• Honderden uitspraken door de jaren heen

• Zo’n 18 subonderdelen van de e-grond

• Allemaal invulling van open normen

• Vertaalt zich naar zo’n 20 vragen per subgrond

Voorbeeld 3  - verwijtbaar handelen
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Voorbeeld 3  - verwijtbaar handelen
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Beslis-/weegschema
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• Voorbeeld 1: Drugsgebruik buiten werktijd. Verwijtbaar handelen?

• Voorbeeld 2: Nevenwerkzaamheden. Verwijtbaar handelen?

Formules voor weging



Van big data ..
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Een blik onder de motorkap van 

Lexalyse Ontslag op staande voet
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Juridische user case
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ANALYSIS

Standard Annotators

Standaard labels

(bestaande metadata) 

-Beschikbaar voor alle type 

juridische en fiscale 

documenten

-Bestandsformaat en

taal onafhankelijk

Eenvoudige kenmerken:

-Rechtsgebieden

-ECLI’s, zaaknummers

-Partijen

-Instanties

-Procesduur

-Kostenveroordelingen

-Toe- afwijzingen

-Vonnis
-Etc..

LexIQ Annotators

Tekst

Paragrafen



ANALYSIS

LexIQ labels (NLP based)

(nieuwe labels)

- Onderwerp gerelateerd

- Kennis intensief

- Legt verbanden

- Contextgevoelig

- Zelflerend

Specifieke kenmerken:

-Gronden

-Argumenten

-Artikelen

-Correlaties

-Verloop procedure

-Appel

Standard Annotators LexIQ Annotators

Gronden

Context

Referenties

Uitkomst



ANALYSIS

LexIQ AnnotatorsStandard Annotators

Machine learning labels

-Gebaseerd op supervised 

machine learning

-Data driven

-Vereist: gelabelde data

-Zelflerend

Argumenten

Feiten

Complexe verborgen kenmerken:

-Legt verbanden tussen feiten, 

argumenten, eisen en vonnissen 

-Indicatie van resultaten
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Ongestructureerde 
data

Lexalyse
(semi-automatic 

labelling) 
+

Validatie

Lexpipes 
(Machine learning 

pipeline)

Gestructureerde data
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Zelf aan de slag!

82

Wat is jouw werkproces?

Hoe kan Legal Tech dit ondersteunen?

Welke Legal Tech-toepassing leent zich 
hiervoor?

Vragen?

Martin van Hemert
Martin@lexiq.nl

Rachel Rietveld
R.D.Rietveld@uva.nl
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