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Sheet 1 Wat een grote eer om iets te mogen vertellen op het afscheid van Mies. Ik zal u wat vertellen 

over het gebruik van AI in relatie tot toegang tot het recht. Toegang tot het recht, dat is mijn ogen 

veel meer dan toegang tot een rechter, is ongelooflijk belangrijk. En wij kunnen als juristen nog zo 

goed ons best doen voor het recht en de toegang daartoe, dit wil niet zeggen dat de mensen om wie 

het gaat ‘de justitiabelen’ hetzelfde belangrijk vinden. Ik denk ook niet dat we direct door robots 

vervangen gaan worden maar dat technologie van invloed is, ook op dit onderwerp, is een feit. 

Daarom is het zo fijn dat er een Nationale AI cursus is gemaakt om iedereen de kans te geven te 

snappen wat dit nou precies is en waar je op moet letten. U ziet hier een kijkje in de keuken; we 

maakten opnamen in het robotlab aan de Universiteit Nijmegen, kijkt u vooral naar track #7. 

https://app.ai-cursus.nl/home  

Sheet 2 Over Nijmegen gesproken. Dat is de mooiste stad van het land en met de prachtige 

waterrijke oever zeker ook een tip voor Mies. In Nijmegen studeerde ik rechten en werkte ik voor de 

Rechtswinkel Nijmegen-West. We zaten midden in het Willemskwartier en waren trots als we orde 

wisten te scheppen in papieren die uit de plastic tasjes op de tafel werden gestrooid.  

Bij mijn afscheid kreeg ik een heuse Parkerpen. Deze pen heb ik altijd bij me. In een pennenetui. Die 

etui is onbedoeld een soort Geuzenpenning geworden. Ik werkte jaren als enige jurist tussen 

‘techneuten’. Om me heen zat iedereen standaard met verschillende apparaten druk te wezen, en ik 

zat daar als enige met pen en papier. Meewarig werd ik aangekeken; moet je zien, zo’n ouderwetse 

jurist… 

Sheet 3 Bij de voorbereiding van dit symposium probeerde ik me voor te stellen hoe ik zou beginnen. 

Het aloude verschil in toegang tot het recht is nog steeds een verschil tussen de haves en the have 

nots, Technologie maakt dat niet anders. Of wel? Inmiddels heeft onderzoek van Virginia Eubanks 

duidelijk gemaakt dat met automatisering de ongelijkheid alleen maar toeneemt. Het 

profileringssysteem SyRi staat wereldwijd in de belangstelling als illustratie van de Digital Welfare 

State en de VN-Rapporteur Mensenrechten maakte zich zorgen. 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2307132-vn-rapporteur-zeer-bezorgd-over-nederlands-

opsporingssysteem-voor-uitkeringsfraude.html  
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Sheet 5 Toch loont het om hier langer bij stil te staan. Want het zijn erg turbulente tijden. De positie 

van de sociale advocatuur ligt onder vuur, de rechters bezwijken onder de werkvoorraad en burgers 

trekken naar het Malieveld. En dan is het maar al te verleidelijk om te denken dat technologie de 

problemen gaat oplossen.  

Sheet 6 en 7  Ik deed onderzoek naar het gebruik van technologie en de gevolgen voor de 

rechtsbescherming. Ik promoveerde vorig jaar. Toen ik begon vonden zo’n 2 mensen het onderzoek 

interessant. Het beeld was immers dat je altijd in bezwaar en beroep kunt gaan en dat het niet 

uitmaakt of een besluit door ambtenaren wordt genomen, of door een voorgeprogrammeerd 

computerprogramma. Nu staat het onderwerp ineens veel meer in de belangstelling en lezen we 

soms dagelijks over de strijd die burgers moeten leveren om op te komen tegen computerbesluiten 

of fouten in systemen.  

Sheet 8 De conclusie van mijn onderzoek luidde dat de rechtsbescherming is afgenomen door het 

geautomatiseerd nemen van besluiten die vervolgens doorwerken in een keten. Inmiddels is er zelfs 

een lied over deze boeiende materie! De makers kregen daarvoor dit jaar de Annie M.G. 

https://app.ai-cursus.nl/home
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2307132-vn-rapporteur-zeer-bezorgd-over-nederlands-opsporingssysteem-voor-uitkeringsfraude.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2307132-vn-rapporteur-zeer-bezorgd-over-nederlands-opsporingssysteem-voor-uitkeringsfraude.html


Schmidtprijs. Ik hoorde het toen ik in de auto te luisteren naar held Frits Spits. Het was zo mooi en 

dwingend dat ik, hoewel ik al de plek van bestemming was, bleef zitten om het af te luisteren. U 

hoort Patrick Nederkoorn. 

 

Sheet 9 De bestuursrechter heeft in 2017 bepaald dat de overheid geen black box mag zijn. Als de 

overheid gebruik maakt van computers voor het nemen van een besluit moet duidelijk zijn op welke 

data dit is gebaseerd, welke aannames er waren en wat de gemaakte keuzes zijn. Ik heb dit 

omstandig aan mijn internationale studenten uitgelegd. Zij volgen bij mij aan de universiteit Leiden 

het vak Digital Government en komen uit alle windstreken. Ze spelen ook een rechtszaak na.  

Ik keek hun voorbereidingen na, jureerde het optreden, alles met een tweede beoordelaar en gaf de 

cijfers variërend van een 7 tot 8 en half. Tevreden sloot ik de computer af na alles in de 

excellsheets/black board/ toestmatrijzen en wat al niet meer te hebben gezet. De volgende dag was 

mijn mailbox ‘ontploft’. Waar ik dan wel aan de wijsheid kwam voor de gegeven cijfers? Waar waren 

die op gebaseerd? Welke elementen had ik meegewogen? Wat waren mijn aannames en gemaakte 

keuzen?  

Ik was natuurlijk bijzonder trots op hen! Ze deden wat Johan Wolswinkel ook al schreef in zijn artikel 

in AA. Als dit de normen zijn voor geautomatiseerde besluiten, dan mag dat ook gelden voor de  

analoge / menselijke besluiten. En wie zien dit op veel plekken terug in de samenleving. Artsen, 

rechters en docenten; geen enkele professional kan nog een black box zijn. In extreme mate zagen 

we dat bij het RIVM.  

Sheet 10 En wat zou er dan nodig zijn om tot verbetering te komen? Mies had me gevraagd daarover 

na te denken en een vergezicht te schetsen. Dat lukte me niet zo goed omdat ik nog zo vast zit aan 

het hier en nu en de onwerkelijke en onbedoelde gevolgen. Toch ging ik het proberen; wat nou als? 

Sheet 11 Mijn eerste neiging zou zijn om vooral even niet aan de slag te gaan, niet even iets fixen of 

bouwen. Nederland wordt niet voor niets een ‘Bob de Bouwerland’ genoemd. We geloven sterk in de 

maakbaarheid en repareren. Ik zou denken dat we eerst ons licht moeten opsteken in andere 

disciplines dan het recht. Het proefschrift van Liesbeth Hulst bijvoorbeeld laat zien dat mensen die 

naar een rechter gaan, andere dingen belangrijk vinden als het gaat om procedurele 

rechtvaardigheid dan wat juristen daaronder verstaan. Het onderzoek van Bert Marseille en Arnt 

Mein laat zien dat zelfs als gemeenten of ambtenaren zeggen dat zij iets belangrijk vinden (zoals 

bellen naar mensen die een bezwaarschrift indienen) dit niet betekent dat zij zich daarnaar gedragen. 

In het proefschrift van Paulien de Winter wordt mooi beschreven hoe ambtenaren binnen eenzelfde 

wettelijk regime, verschillend opereren. Zij zag ook opvallende verschillen tussen de ambtenaren 

waarbij ik alleen maar kan adviseren; pas op voor jonge vrouwen; zij zijn het strengst.  

Sheet 12 Als we dan toch even pas op de plaats maken, kunnen we wel een ander zeer fundamenteel 

aspect gaan aanpakken; het zorgen voor zinvol contact. Zinvol contact tussen mensen. Een brief, een 

telefoontje of iets anders. Ook daar heb ik een mooi liedje bij: het is Harrie Jekkers die zingt over een 

alleenstaande Haagse bijstandsmoeder die op een brief stuurt aan de Koningin. Brieven sturen aan 

de Koning gebeurt nog steeds: de Koning krijgt er zo’n 3000 per jaar.  

Sheet 13 Als dat is geregeld, lijkt het me heel wijs dat we gaan automatiseren wat de computer beter 

kan. Dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Dat liet professor Diana van Hout zien in haar oratie 

‘Beginselen van behoorlijk binair bestuur’ aan de Radboud Universiteit. Robot Pepper startte de 

oratie en toen de professor ‘het’ onderbrak, legde Pepper uit dat het precies handelde volgens de 



instructies. Dat de professor inmiddels toch zelf de oratie wilde uitspreken, was niet 

geprogrammeerd. Een mooi voorbeeld van ons vermogen anders over iets te gaan denken. Een zeer 

menselijke eigenschap. 

Sheet 14 Wat de computer wel beter kan is rekenen (en let op, dat is zeker niet hetzelfde als 

beoordelen), informatie verwerken, zoeken en voorspellen. De informatie die nu aanwezig is, is 

gigantisch en zal niet afnemen. We kunnen zonder hulp van de computer niet meer bijhouden wat 

relevant is voor ons werk. Denk maar aan strafdossiers met verslagen van tapgesprekken; dat is 

zoveel, daar moet technologie bij gebruikt worden. Dit is ook niet erg. Bij de automatisering van de 

kinderbijslag in de jaren ’90 werd het werk door mensen geestdodend genoemd. Leve de computer 

dus! 

Sheet 15 Als ik nog wat verder in de toekomst mag wegdromen moet ik toch steeds denken aan The 

Knight Rider. Alle hosanna verhalen ten spijt; toen ik als klein meisje naar KITT keek was er geen 

twijfel mogelijk; tegen de tijd dat ik zo oud was als ik nu ben zou iedereen een KITT rijden (ik een 

roze) en konden we ons vliegend door en stad verplaatsten. Allebei niet uitgekomen. 

Sheet 16 Mijn eerst wens voor de toekomst is dat Nederland een Noorse uitvinding gaat gebruiken; 

het principe dat er geen verkeerde deur is voor burgers. Bij welk loket je ook aanklopt; je wordt 

geholpen. De overheid moet vervolgens maar regelen hoe het dan verder gaat. Iets zegt mij dat er 

dan heel snel heel veel vereenvoudigd wordt! 

Sheet 17 Als tweede zou ik graag technologie zien die mensen  ondersteunt bij het halen van hun 

recht. Ik wil botjes. Bijvoorbeeld die van Max Heck: Appjection.  

Sheet 18 En ja; erg belangrijk en ik geef graag toe dat u ik een aanhanger ben van Susskind; er moet 

veel meer vanuit de samenleving gedacht worden. Waar is nou echt behoefte aan? Denk aan de 

hersenchirurg die zich helemaal kan verliezen in de verschillende operatietechnieken terwijl Susskind 

terecht zegt dat de gemiddelde patiënt liever niet geopereerd wordt. Of zoals Nico Verheij zegt: 

‘alleen niet kunnen procederen is erger dan procederen’. Er moet veel meer gewerkt worden vanuit 

de behoefte van de samenleving. En misschien is de jurist daarin wel van gisteren?  

Sheet 19 Daarom is het belangrijk dat wordt samengewerkt met andere disciplines. Zoals dit 

afstudeerproject waarin een student Industrieel Ontwerpen heeft nagedacht over een aspect in het 

strafproces. Ik vind dit soort voorbeelden super inspirerend. 

Sheet 20 Maar dan moet er wel iets veranderen. Namelijk het juridisch onderwijs. Wat studenten nu 

geleerd krijgen verschilt niet veel van wat ik leerde en dat is zo’n 25 jaar geleden. Dat is 

onvoorstelbaar! Ik heb het werk van juristen in de praktijk enorm zien veranderen. Waar leiden we 

onze studenten eigenlijk voor op? Kijkt u maar naar deze foto: zo ziet de control room van een 

gemeentebestuur van een stad eruit. Hier worden beslissingen genomen over veiligheid en 

infrastructuur. Studenten leren in het bestuursrecht de hoed en de rand van het besluitbegrip. 

Belangrijk, zeker, maar besturen gaat niet meer uitsluitend via het recht. Het onderwijs is niet 

meegegroeid in de maatschappelijke ontwikkeling en dat is erg zonde.  

Sheet 21. Ook worden studenten onvoldoende voorbereid op de toekomst waarin steeds meer 

geautomatiseerd wordt en waarbij een steeds groter beroep zal worden gedaan op menselijke 

intelligente als creativiteit en het kunnen samenwerken met andere experts.  

In mijn beeld blijven we juristen inzetten maar zij zullen zich wel moeten aanpassen. Het toepassen 

van regels zal naar de achtergrond verschuiven, menselijk contact zal belangrijk worden. Het 

vervullen van een maatschappelijke of functionele rol. De juristen zullen over de juridische systemen 



heen moeten kunnen kijken. Ze zullen creatief moeten opereren, aan rechtsvorming doen, 

afwegingen maken en beoordelen.  

22 Zo niet, dan vrees ik dat hen een lot wacht dat inspiratie geeft voor een heuse smartlap. Zoals dit 

hartverscheurende lied over De Overwegwachter, een functie die is overgenomen door de computer. 

 

 

 

 

 

   

 

 


