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Thema’s op het gebied van digitaliseren 



Is digitalisering van het recht een hype,

een bedreiging of een kans?



Een hype is een verschijnsel dat tijdelijk 
bovenmatige media-aandacht krijgt en daardoor 

belangrijker lijkt dan het in werkelijkheid is.

Bron: Wikipedia 2016

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hype


Hypes?

 Internet: Op 1 januari 1983 was de geboorte van het 
internet in zijn huidige technische vorm een feit.

 Sinds ongeveer 1993, met de start van het gsm-netwerk, is 
het aantal mensen met een mobiele telefoon zeer sterk 
gestegen.
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“Een mogelijkheid, waarschijnlijkheid 
dat iets gebeuren zal is een kans”

Bron: taalprof.blogspot.nl 2013

http://taalprof.blogspot.nl/2013/08/de-mogelijkheid-van-een-kans.html


“In elke sector waarvan men dacht dat de 
ontwrichting door de digitale revolutie er niet 
zou plaatshebben, is het toch gebeurd. De 
digitalisering gaat ook u raken. Bereid u daarop 
voor.”

Bron: Elsevier 2017

http://www.elsevier.nl/terzake/legal/boutiquekantoren-blikken-vooruit/


“Online platformen veroveren de wereld”

Bron: Managementsite 2016

https://www.managementsite.nl/online-platformen-veroveren-wereld


“IT haalt de wetgeving in”



“Aan de andere kant: het leven is er dankzij 
technologie ook wel een stuk aangenamer door 
geworden.”

Bron: marketingfacts 2017

http://www.marketingfacts.nl/berichten/mary-jo-de-leeuw-revnext-nederland-blijft-achter-op-het-gebied-van-cybersec


IT in het recht

 Software wordt steeds beter in staat om voor ons te 
bepalen welk recht geldt. 

 Een belangrijke component van de toekomstige jurist zal 
daarom de vaardigheid zijn om slim en efficiënt met 
software om te gaan. De jurist zelf zal niet 1-2-3 vervangen 
worden.

 Systemen zullen moeten worden onderhouden en worden 
gevoed met de juiste informatie. 

 De bedrijfsjuristen en advocaten van de toekomst zijn 
daarom gebaat bij systemen die goed zijn onderhouden, 
door juristen die weten hoe om te gaan met software.

Bron: Blog Martijn Swart 2017

https://theroom.nl/de-jurist-van-de-toekomst/


“Is een bedreiging minder erg omdat 
er een smiley bij staat?”

Bron: PLEIT2013

https://pleit.nl/node/198


“Huidige trends van digitalisering, robotisering, 
flexibilisering, schaarste en participatie maken 
momenteel de keten in zijn huidige vorm 
onbeheersbaar.”

Bron: Campus inc 2017

https://www.campusinc.nl/het-organiseren-van-de-keten-van-onderwijs-naar-arbeidsmarkt/


The crucial problem isn’t creating new jobs. The 
crucial problem is creating new jobs that humans 
perform better than algorithms. Consequently, by 
2050 a new class of people might emerge – the 
useless class. People who are not just 
unemployed, but unemployable.

Bron: The Guardian, Mei 2017

https://www.theguardian.com/technology/2017/may/08/virtual-reality-religion-robots-sapiens-book?utm_campaign=Revue newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=revue


“If incompetent representation means 
unreasonable fees, then failing to become
competent in technology would also lead to 
unreasonable fees.”

Bron: ABA Journal 2017

http://www.abajournal.com/legalrebels/article/tech_competence_and_ethical_billing#When:13:21:00Z


‘Niet huilen als je besmet bent met 
WannaCry-ransomware’

Bron: Techzine 2017

https://www.techzine.nl/blogs/107265/huilen-als-besmet-bent-wannacry-ransomware.html


Tips

Check de link: rechtermuisknop

2-factor authenticatie

Encryptie

Openbare wifi
Bron: betekenis-definitie

http://www.betekenis-definitie.nl/platform


Een platform is een organisatie waarin men 
samenwerking en overleg tussen verschillende 
groeperingen tot stand brengt.

Bron: betekenis-definitie

http://www.betekenis-definitie.nl/platform


Legal Tech: daar waar het juridische vakgebied en 
technologie samenkomen elkaar raken en verbonden zijn.



Thema

Waar ben jij mee bezig?
Waar is je kantoor mee bezig?
Waar is je cliënt mee bezig… of beter nog waar 

is hij/zij mee geholpen?

Waar is juridisch Nederland mee bezig omtrent 
digitalisering van het recht?



Bron: PLEIT2016

http://www.pleit.nl/
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Meldplicht datalekken

“Van januari tot en met maart 2017 zijn er ruim 
2300 datalekken gemeld aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP).”

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens 2017

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/overzicht-meldingen-datalekken-eerste-kwartaal-2017


Bevindingen:

Platform heeft geen common sense

Combinaties blijken het meest succesvol

Veel van de platformen zijn verbonden aan 
arbeidsrecht

Veranderen is niet zo makkelijk in Legal, maar 
Legal maakt notabene zelf de regels

Staat het platform in het beroepenveld of is ter 
vervanging van het beroepenveld
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