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Recht en nabijheid

■ Over recht en nabijheid: mens proces procedure

■ De afstand van het schrift: close reading

■ De nabijheid van code: distant reading

■ Algometrisch recht



Mens Proces Procedure

1. Het zoom-effect: reductie en versterking
– Op afstand nabij

2. Digitalisering van de rechtspraak
– Uitwisseling van stukken, ‘management van termijnen’

3. Algometrisering van de rechtspraktijk en de studie van het recht
– Voorspellen van uitspraken, ‘legal search’



Mens Proces Procedure

■ Recht en recht doen in de rechtsstaat
– Aan wie: persoon, samenleving, private belangen, publieke belangen

■ Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
– Private loyaliteiten, overheid geacht gelijke betrokkenheid en respect te tonen

■ Distantie en betrokkenheid
– Aandacht geven, respecteren en coördineren van legitieme verwachtingen 

■ Handelen en gedrag
– Handelen heeft betekenis, gedrag verschaft informatie



Mens Proces Procedure

■ Proces: whatever (sociologisch begrip)

■ Procedure: 
– Het materiele en procedurele recht perken de beslisruimte van de rechter in
– Daarom kan de rechter niet ‘zomaar’ beslissen
– Rechtsrealisme (het ontbijt van de rechter) is naïeve onkunde
– Discretie is kern van het recht, maar geen zwart gat



De afstand van het schrift:
close reading

■ Van oraliteit naar schrift naar drukpers:
– Afstand tussen schrijver en tekst
– Tussen schrijver en lezer
– Tussen tekst en betekenis

■ Niet vanzelf sprekend: 
– Ambiguiteit
– Multi-interpretabiliteit
– Contesteerbaarheid



De afstand van het schrift:
close reading

■ Taalhandelingstheorie: spreken is handelen, schrijven is doen
– Performatief effect
– Positief recht heeft rechtsgevolg (niet causaal, niet logisch)

■ Schriftelijke taalhandelingen vergroten het bereik en de ambiguiteit
– Gedeelde achtergrondkennis en context minder vanzelfsprekend
– Ontstaan van de rechtsstaat: 
■ Multi-interpretabiliteit en contesteerbaarheid
■ rechtszekerheid als nexus van argumentatie en closure



De nabijheid van code:
distant reading

■ De nieuwe tussenlaag: code- en data-gestuurd (leest juridische tekst voor ons)

■ Wegwerken van achterstanden: snel, geautomatiseerd, opgeschaald, onzichtbaar
– Hof Straatsburg: selectie, prioritering, ontvankelijkheid
– Estonia: geautomatiseerd afdoen small claims

■ Westlaw Edge: ‘legal search’ 



De nabijheid van code:
distant reading

■ Rekenend recht: KI of software begrijpt niets, heeft niets te verliezen

■ Voorspel uitslag van lopende procedure, mogelijke procedure
– Om strategie aan te passen of klant te adviseren
– Om eigen inschatting te toetsen en aan te passen
– Of om minder werk te doen?

■ Vind relevante regelgeving, uitspraken, argumenten
– Om tegenpartij voor te zijn, eigen conclusies te herijken
– Om stand van het recht te evalueren, positie te ontwikkelen
– Om minder werk te hoeven doen?



De nabijheid van code:
distant reading

■ Tekst corpora: van recht als tekst naar recht als data
– Natural language processing (NLP)
– Detecteer de wiskundige structuur van het corpus
■ Om de tekst te ‘verstaan’, te herkennen, te beschrijven 
■ Om tekst te genereren: samenvatting, vertaling, nieuwe tekst
■ Voorspelling vooronderstelt dat distributie training data gelijk is aan die van toekomstige data

– NLP traint op historische data, voorspelt in lijn met verleden
– Daarmee kan het niet bijdragen aan de rechtsontwikkeling 
– ‘Scaling the past and freezing the future’



Algometrisch recht

■ Efficiency is niet gelijk aan effectiviteit

■ Efficiency bijt gemakkelijk in eigen staart:
– Verplaatsing van kosten
– Goodhart effect

■ In het recht is effectiviteit waardebetrokken
– Rechtsstaat is een normatief project
– Normatief staat niet voor moraalridder of persoonlijke willekeur
– ‘Equal respect and concern’ is geen rekensom, wel heel lastig
– Rechtszekerheid en rechtvaardigheid vragen achtergrondkennis 
– Algometrische systemen hebben geen ervaring met of kennis van de echte wereld



Afsluiting

1. Gaan we ‘AI’ gebruiken in de rechtspraktijk?

2. Waar en hoe?

3. Rechtsstatelijke waarborgen: 
1. Onder wiens verantwoordelijkheid wordt de 

data infrastructuur en software ontworpen en 
beheerd?

2. Zie eisen aan hoog-risico AI systemen in de 
concept AI Act, die gelden voor systemen 
gebruikt in context rechtsstaat en democratie
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