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 A. Lafarre 1   Artikelen 

 Recht voor big data, big data voor recht

 Computerrecht 2016/80     

   Big data is een niet meer weg te denken fenomeen 
in onze maatschappij. Het is de hype cycle voorbij en 
de eerste implementaties van big data-technieken 
worden uitgevoerd. Maar wat is nu precies big data? 
Wat houden de vijf V's in die vaak genoemd worden 
in relatie tot big data? Ter inleiding van deze special 
wordt een korte uitleg gegeven. Daarnaast wordt 
kort stil gestaan bij de impact van big data in het ju-
ridische domein. Verschillende juridische disciplines 
worden geconfronteerd met boeiende uitdagingen, 
zoals deze special duidelijk maakt. Daarnaast zullen 
big data-technieken ook toegepast gaan worden in 
het juridische domein in de vorm van legal analytics. 
Zowel in de publieke als in de private juridische sec-
tor kunnen en zullen big data-toepassingen hun weg 
gaan vinden.     

  1.  Inleiding   

 De beschikbaarheid en het gebruik van data spelen reeds een 
grote rol in onze hedendaagse maatschappij en de komende 
jaren zal deze rol naar verwachting nog veel groter worden. 
Neem bijvoorbeeld IBM’s Watson, een ‘ technology platform ’ 2    
dat iedereen in het populaire Amerikaanse televisiespel 
 Jeopardy!  versloeg. En zeer recentelijk heeft een computer 
van Google DeepMind een professionele speler van het spel 
 Go  verslagen. 3    Maar bijvoorbeeld ook – iets serieuzer – de 
zelfrijdende auto’s. 4    En wat te denken van Google  Flu Trends 
 waarmee griepepidemieën kunnen worden voorspeld door 
middel van het analyseren van zoektermen? 5    Ontwikkelin-
gen die alleen maar kunnen plaatsvinden omdat er onge-
looflijke hoeveelheden data digitaal beschikbaar zijn. 

  1  Anne Lafarre MSc LL.M is promovenda en docente bij de vakgroep Business 
Law van Tilburg University. Ze is cum laude afgestudeerd in de richtin-
gen ondernemingsrecht en economie aan Tilburg University. In haar reeds 
vergevorderde rechtseconomische promotieonderzoek naar de relevantie 
van de algemene vergadering van aandeelhouders bij beursgenoteerde 
bedrijven combineert ze beide disciplines. Hierbij doet ze voornamelijk 
empirisch juridisch onderzoek naar het gedrag van aandeelhouders, maar 
maakt ze ook gebruik van theoretische economische concepten zoals 
stemmachtsindices. Momenteel is ze tevens o.a. coördinator en hoorcol-
legedocente van een vak rechtseconomie binnen de juridische bachelor. 

  2  What is Watson? IBM (online). 
  3  The first computer program to ever beat a professional player at the game 

of go, Google DeepMind (online). 
  4  J-H. Hoekman, ‘Voor wie remt de zelfrijdende auto?’, Het Financieele Dag-

blad, 10 oktober 2015. 
  Een aantal van deze voorbeelden gebruikt Josh Blackman ook in zijn arti-

kel. Blackman 13, p. 1. 
  5  Zie bijvoorbeeld J.P. van Schoonhoven, Big Financials, Big Data? Over 

wetstoepassing en morele oordeelsvorming, Tijdschrift voor Compliance, 
2014(5). Flu Trends is overigens ook gelijk een voorbeeld van wat er mis 
kan gaan bij big data-analyses. Zie hiervoor D. Lazer e.a. ‘The parable of 
Google Flu: traps in big data analysis, Science, 2014/343(6176), p. 1203-
1205. 

 Vervolgens is het ook niet vreemd dat het vak van  data sci-
entist  – de deskundige in het ontginnen van data – inmid-
dels is geoormerkt als het meest ‘sexy’ beroep van deze 
eeuw. Een nieuw beroep waaraan een schreeuwend tekort 
schijnt te zijn. 6    Logisch dat de afgelopen periode bedrijven, 
overheden en universiteiten over de hele wereld op deze 
ontwikkelingen ingespeeld hebben. Ook in Nederland kwa-
men verscheidene mooie initiatieven van de grond. 7        

  2.  Recht voor big data en big data voor recht   

 Waar big data de laatste jaren vooral een technologische 
ontwikkeling is geweest, gefocust op onder andere IT en 
wiskunde zoals het ontwikkelen van complexe algoritmes, 
komt er steeds meer aandacht voor de invloed op en gevol-
gen voor maatschappelijke normen en waarden en het ju-
ridische domein. Hierbij vormt privacy een zeer belangrijk 
aspect, niet in de laatste plaats doordat het sociale contact 
vandaag de dag grotendeels via digitale kanalen plaats-
vindt. En dan blijkt al snel dat een afweging tussen ener-
zijds privacy en anderzijds het creëren van waarde door het 
analyseren en combineren van data voor de maatschappij 
niet zomaar is gemaakt. De grens tussen wat mogelijk moet 
worden gemaakt door middel van big data en de bescher-
ming tegen mogelijke gevaren is uiterst lastig te trekken 
en daarom vaak het middelpunt van de (publieke) discussie 
over big data. Zo heeft het bericht dat ING klantgegevens 
wilde gaan verkopen aan bedrijven een grote maatschap-
pelijke reactie tot gevolg gehad. 8    En het recentelijke bericht 
van Achmea om een premiekorting te geven aan klanten die 
hun data leveren aan het bedrijf lijkt ook voor de nodige op-
hef te zorgen. 9      

 Maar er is meer dan het privacyaspect. Dat laten de vraag-
stukken die aan bod komen in deze special goed zien. Zo 
komen onder meer het gebruik van big data door de politie 
aan de orde en mededingingsrechtelijke aspecten van deze 
nieuwe ontwikkeling. Wat echter niet in deze special aan 
de orde komt, maar voor juristen juist heel interessant kan 
zijn, is  legal analytics . Legal analytics is onderdeel van data 
science en richt zich op het juridische domein van big data. 
Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het analyse-
ren van een grote hoeveelheid rechterlijke uitspraken door 
middel van  text mining.  Men probeert dan patronen te ont-

  6  T.H. Davenport & D.J. Patil, ‘Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Cen-
tury’, Harvard Business Review, oktober 2012, p. 70-76. 

  7  Een mooi voorbeeld is het initiatief van Tilburg University en de Techni-
sche Universiteit Eindhoven om gezamenlijk data science-opleidingen te 
gaan verzorgen, met daarbij aandacht voor het ontginnen van juridische 
data. 

  8  Hierdoor staakte ING uiteindelijk deze plannen. Zie bijvoorbeeld I. Bokkerink 
& P. Lalkens, ‘ING schuift commercieel uitbaten klantgedrag op lange baan’, 
Het Financieele Dagblad, 14 november 2014. 

  9  Zie onder meer L. van der Wees, ‘Spoelt de privacy weg door het big-data-
vergiet?’, Recht.nl , 9 oktober 2015; C. de Horde & F. Rolvink Couzy, ‘Achmea 
geeft premiekorting aan klant die data levert’, Het Financieele Dagblad, 1 
oktober 2015. 
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dekken op basis waarvan voorspellingen en/of aanbevelin-
gen gedaan kunnen worden voor wijzigingen van juridisch 
beleid of wet- en regelgeving.   

 Paragraaf 4 bevat een tweetal voorbeelden van toepassin-
gen van legal analytics, waarbij ook de rechterlijke macht 
aan bod komt. Maar eerst wordt in de volgende paragraaf 
uiteengezet wat er in deze special bedoeld wordt met big 
data. Daarmee vormt dit artikel dan ook het uitgangspunt 
van de volgende stukken in deze special.     

  3.  Wat is big data?   

 Het grote aantal definities dat men geeft voor ‘big data’ lijkt 
letterlijk overeen te komen met de term zelf. Kort gezegd 
omvat big data het verzamelen en gebruiken van ‘grote’ da-
tasets voor allerlei toepassingen, meestal bedoeld om gege-
vens om te zetten in waarde. ‘Groot’ is hierbij een subjectief 
begrip en op de vraag ‘wat is dan groot?’ is geen eenduidig 
antwoord te geven. Wat de één zou scharen onder ‘big data’ 
zou de ander misschien juist weer geen big data noemen.   

 Men zou kunnen stellen dat het gebruik van de term ‘big 
data’ afhangt van het aantal gegevens of observaties. Een 
dataset met één miljard observaties kan met recht ‘big’ ge-
noemd worden, hier is geen twijfel over mogelijk. Sommige 
data scientists stellen echter dat het niet gaat om de hoe-
veelheid data, maar om wat er nodig is aan apparatuur en 
algoritmes om de data te analyseren. Jeff Ullman, emeritus 
professor in  computer science  op Stanford University, geeft 
het voorbeeld van een analyse met twee miljoen observa-
ties. 10    Op zich niet heel bijzonder qua grootte aangezien dit 
soort analyses vaker gedaan worden; men zou een analyse 
van een dergelijke omvang zelfs kunnen uitvoeren op een 
normale computer met standaard software. Echter, zoals 
Ullman stelt, het draait erom wat iemand met de data wil 
gaan doen. Indien men een analyse wil uitvoeren met ge-
paarde observaties 11    dan zijn er namelijk al gauw een tril-
joen vergelijkingen die moeten worden gemaakt. Een be-
trekkelijke kleine dataset kan dus leiden tot een uitgebreide 
analyse en daarom toch ‘big’ genoemd kunnen worden. 
Kortom, – “without a clever algorithm, you are doomed” – 
aldus Ullman. Zelfs in een relatief kleine dataset kunnen big 
data-technieken dan ook vereist zijn; de analyses zijn dan 
zeker ‘big’.   

 Naast de grootte van de dataset, oftewel het  volume , spelen 
ook de snelheid (in het Engels:  velocity ) en variatie (in het 
Engels:  variety ) een grote rol bij het definiëren van big data. 
Deze Engelse begrippen tezamen worden veelal de drie V’s 
van big data genoemd. 12    Steeds vaker worden er nog twee 

  10  Jeff Ullman, Masterclass Mining Massive Data, in het Jheronimus Bosch Art 
Center, ’s-Hertogenbosch, 26 januari 2016. 

  11  Combinaties van deze observaties. 
  12  Zie bijvoorbeeld A. McAfee & E. Brynjolfsson, ‘Big data: the management 

revolution’, Harvard Business Review, 2012, p. 60-69; T. McGuire, J. Manyika 
& M. Gui, ‘Why Big data is the new competitive advantage’, Ivey Business 
Journal, juli/augustus 2012. 

V’s toegevoegd aan dit rijtje:  veracity  (vertaling: waarheids-
getrouw) en  value . 13      

 Bij  velocity  kan gedacht worden aan de snelheid waarmee 
informatie over transacties wordt gegenereerd door bijvoor-
beeld effectenbeurzen. Het gaat om de constante aanvoer 
van nieuwe gegevens, ook wel  real-time or nearly real-time 
information  genoemd. 14     Variety  geeft aan dat big data vaak 
bestaat uit veel verschillende soorten data bij elkaar. Men 
kan denken aan audiobestanden, foto’s, video’s, betaalgege-
vens, GPS-data, data van censoren, websitegegevens, soci-
ale mediaberichten, e-mails en noem maar op. De vierde V, 
 veracity,  heeft betrekking op (het gebrek aan) accuraatheid 
en laat zien dat er onzekerheid gemoeid is met big data-ana-
lyses. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of een gevonden 
correlatie van waarde is of juist totaal onzinnig. 15    Maar ook 
de verzamelde data  an sich  spelen een grote rol: kan men de 
data verifiëren om vast te stellen dat deze accuraat en niet 
eenzijdig of selectief is? 16    Er wordt wel eens gesteld dat een 
steekproef bij big data niet meer nodig is, aangezien men 
alle gegevens van de populatie heeft. Maar, is dit wel altijd 
zo? Of heeft er toch een bepaalde selectie plaatsgevonden? 
Deze vragen, en de bijbehorende antwoorden, zijn van groot 
belang om gegevens te kunnen omzetten in waarde, oftewel 
te voldoen aan de vijfde V,  value.    

 Op het snijvlak van  variety  en  veracity  ligt het gebruik van 
ongestructureerde data. 17    Hiermee wordt data bedoeld die 
nog niet netjes is weergegeven in een dataset, bijvoorbeeld 
in vaste rijen en kolommen per variabele, maar informatie 
die verscholen ligt in verschillende bronnen zoals teksten 
en audio. Door middel van  data   mining- technieken kan dit 
soort data worden opgeschoond en geanalyseerd. Verschil-
lende (open-source) programma’s kunnen worden gebruikt 
voor de analyse. Slechts enkele open-source voorbeelden 
zijn  R  en het  TM-package  voor text mining,  Orange  dat ge-
bruikmaakt van Pythonen  Weka dat  gebruikmaakt van Ja-
va. 18      

 Het is nog belangrijk om op te merken dat voor het ontgin-
nen van big data – voor data science – kennis vereist is van 
het specifieke veld waarin de technieken worden toegepast. 
Dit komt doordat de manier van onderzoek doen verandert. 
Waar men eerst vooral aan de hand van hypotheses aan de 

  13  Zie bijvoorbeeld de website van IBM Big Data & Analytics Hub of de blog: 
B. Marr, ‘Why only one of the 5 Vs of big data really matters’, Blog IBM Big 
Data & Analytics Hub, 19 maart 2015. Daarnaast stellen sommige auteurs 
dat er nog meer V’s zijn, zoals variability and visualization. Zie bijvoorbeeld 
het artikel van van Rijmenam op Datafloq. M. van Rijmenam, ‘Why the 3V’s 
are not sufficient to describe big data’, gepubliceerd op Datafloq.com, da-
tum niet bekend. Deze veelomvattende definities geven in ieder geval de 
veelzijdigheid van big data goed weer. 

  14  McAfee & Brynjolfsson 2012, p. 63. 
  15  Zie de website Spurious Correlations voor bijzondere correlaties. 
  16  IBM Big Data & Analytics Hub. Zie ook H. U. Buhl, M. Röglinger, F. Moser & J. 

Heidemann, ‘Big data: a fashionable topic with(out) sustainable relevance 
for research and practice? Business & Information Systems Engineering, 
2013(2), p. 65-69.  

  17  McAfee & Brynjolfsson 2012, p. 63.  
  18  Al deze programma’s zijn eenvoudig te vinden op het internet en te instal-

leren.  
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slag ging met data, beschikt men bij big data over grote hoe-
veelheden ongestructureerde data. In plaats van causaliteit 
– een belangrijk, maar soms ook een zeer moeilijk begrip in 
de klassieke statistiek, dat vereist dat er sprake is van een 
oorzakelijk verband tussen bijvoorbeeld variabelen A en B – 
kijkt men nu meer naar correlaties, inclusief frequenties en 
patronen. 19    Om toevallige correlaties van waardevolle corre-
laties te kunnen onderscheiden, en dus geen bizarre conclu-
sies te trekken en de informatie die voortvloeit uit de data op 
waarde te kunnen schatten, is vakgebied-specifieke kennis 
nodig. Immers, hoe groter de dataset, hoe meer verbanden 
en combinaties men kan analyseren en hoe meer kans er is 
op toevallige correlaties. De ‘juiste’ patronen dienen dan te 
worden onderscheiden en hier is achtergrondkennis voor 
nodig. Zo zal bij  legal analytics  het ontbreken van juridische 
kennis dan ook vrijwel ondenkbaar zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan kennis van juridisch taalgebruik en de inbedding van de 
resultaten in een bestaand juridisch kader.     

  4.  Big data in het juridische domein   

 Er wordt niet alleen gesproken over vijf V’s in relatie tot big 
data. Er wordt ook gesproken van “de vijf beloftes van big 
data” voor organisaties. 20    Het is dan ook van groot belang 
deze ontwikkelingen bezien worden vanuit een juridisch 
perspectief. En dat is ook wat het doel is van deze special 
waarin een aantal juridische aspecten wordt toegelicht. Het 
is evenwel minstens even interessant (en misschien wel een 
toekomstige Computerrecht-special waard) te bezien wat 
big data en data science kunnen betekenen voor het juridi-
sche domein. Kortom, wat kan de rol zijn van het eerderge-
noemde legal analytics?    

  4.1  Legal analytics   
  Legal analytics  heeft onder meer betrekking op het voor-
spellen van uitspraken van rechters – of bijvoorbeeld uit-
komsten van zaken onder mediation – aan de hand van de 
analyse van eerdere uitspraken, regelgeving en andere juri-
dische en/of parlementaire documenten. 21    Doordat het hier 
vooral gaat om teksten worden (veel) analyses door mid-
del van  text mining -technieken uitgevoerd. Met behulp van 
technieken wordt informatie uit grote hoeveelheden on-
gestructureerde data in de vorm van teksten gehaald. Text 
mining-technieken kunnen worden toegepast op praktisch 
alle rechtsgebieden. Bovendien kunnen niet alleen rechter-
lijke uitspraken worden geanalyseerd. Men kan ook denken 

  19  Zie bijvoorbeeld V. Mayer-Schönberger & K. Cukier, Big data: a revolution 
that will transform how we live, work, and think, Boston, New York: Hough-
ton Mifflin Harcourt 2014, p. 14.  

  20  Volgens de auteurs gaat het om de volgende vijf beloftes: i) voorspellende 
resultaten; ii) mogelijkheden voor directe acties; iii) direct reageren door 
realtime-informatie; iv) modellen passen zich aan aan veranderende om-
standigheden; en v) schaalbaarheid door bijschakelen van computers. 
Verschuren & Wetselaar 2016. 

  21  Zie bijvoorbeeld D. M. Katz, M. J. Bommarito II & J. Blackman, ‘Predicting 
the behavior of the Supreme Court of the United States: a general appro-
ach’, 21 juli 2014, beschikbaar via SSRN (< http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm ?abstract_id=2463244>). In dit artikel hebben de auteurs een 
programma ontwikkelt om de uitspraken van de rechters van het Supreme 
Court in Amerika te voorspellen. 

aan contracten, beslissingen van actoren zoals aandeelhou-
ders maar ook overheidsorganen, vergaderstukken, kamer-
stukken etc.   

 Een interessant artikel over big data in het juridische do-
mein is geschreven door de Australische universitair docent 
Frank Fagan. In zijn artikel legt Fagan eerst uit wat de bete-
kenis van big data is voor de juridische wetenschap, inclusief 
een positieve en normatieve analyse. Voor het normatieve 
kader stelt Fagan dat big data kan helpen om een bestaande 
doctrine te verduidelijken, rechtsvergelijkende en voorspel-
lende analyses kan bevorderen en kan leiden tot ‘betere’ re-
gelgeving. 22    Met dit laatste doelt Fagan op het gebruik van 
big data-analyse voor het evalueren van (mogelijke) effecten 
van nieuwe wetgeving. Dit doet sterk denken aan de norma-
tieve rechtseconomische analyse. 23    In het tweede gedeelte 
van zijn artikel geeft Fagan een  Practitioner’s Guide  voor het 
analyseren van juridische data.   

 Een andere juridische big datastudie bevindt zich op on-
dernemingsrechtelijk terrein. Macey en Mitts analyseren 
de factoren in uitspraken met betrekking tot  piercing the 
corporate veil . Hiervoor gebruiken de auteurs 9,380  judicial 
opin ions . Macey en Mitts stellen dat tekstanalyse blootlegt 
in welke mate bepaalde juridische termen, zoals bijvoor-
beeld onderfinanciering of fraude, of juist het ontbreken van 
bepaalde termen, de kans beïnvloedt dat  piercing of the cor-
porate veil  het (eind)oordeel is. 24    Om uit te leggen hoe deze 
techniek werkt, gebruiken zij het volgende voorbeeld: 25        

  Beoordeel de volgende reviews voor een restaurant. Er zijn 
slechts twee eindscores mogelijk per review, namelijk goed 
of slecht.    
  Review 1 : ‘Het eten was geweldig en de chef kwam ons 
persoonlijk begroeten.’ 
  Review 2 : ‘De chef kwam ons persoonlijk begroeten, en 
het restaurant had een goede sfeer.’ 
  Review 3 : ‘Ondanks dat het restaurant een goede sfeer 
had, was de service verschrikkelijk. We moesten een 
aantal keren vragen om een bestelling.’ 
  Review 4 : ‘Het eten was geweldig, ondanks dat we een 
aantal keren moesten vragen om een bestelling.’ 
  Review 5 : ‘Ondanks dat de chef ons persoonlijk kwam be-
groeten, was de service verschrikkelijk.’     

 De uitkomst is simpel te bepalen. Immers moeten review 
één, twee en vier de eindscore ‘goed’ krijgen en drie en vijf 
‘slecht’. Macey en Mitt leggen uit dat bepaalde zinsdelen en-
kel in goede reviews voorkomen, zoals in dit voorbeeld het 
zinsdeel ‘het eten was geweldig’, en dat de woordcombina-

  22  F. Fagan, ‘Big Data Legal Scholarship: Toward a Research Program and 
Practitioner’s Guide’, Virginia Journal of Law & Technology 2016 (nog niet 
verschenen), p. 5. 

  23  Zie onder andere W.C.T. Weterings, De economische analyse van het recht, 
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2007, hoofdstuk 1. 

  24  J. Macey & J. Mitts, ‘Finding Order in the Morass: The Three Real Justifica-
tions for Piercing the Corporate Veil’, Cornell Law Review, 2015/100, p. 135-
136. 

  25  Eigen vertaling van het werk van Macey & Mitts 2015. 
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tie ‘de service verschrikkelijk’ enkel in de slechte reviews 
te zien is. Echter, de woordencombinatie ‘een goede sfeer’ 
komt in een goede en een slechte review voor. Macey en 
Mitt stellen dat deze woordcombinatie minder voorspel-
lende kracht heeft dan de frase ‘het eten was geweldig’. 
Tekstanalyse kan het verschil tussen woordcombinaties ook 
blootleggen in juridische teksten.     

  4.2  Big data voor de rechterlijke macht en de 
advocatuur   

 Big data kan grote invloed gaan uitoefenen op rechterlijke 
procedures en andere procedures in het publieke domein, 
met name door de toenemende digitalisering. 26    Hierdoor 
worden analyses van grote hoeveelheden juridische docu-
menten mogelijk die bijvoorbeeld mensen kunnen assiste-
ren in hun beslissing om rechterlijke stappen te onderne-
men of niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risicoanalyses en 
digitaal advies. 27      

 In zijn artikel uit 2013 analyseert Blackman de mogelijk-
heden van big data bij een rechterlijke procedure aan de 
hand van de rol van de advocaat. 28    Hierbij ontwikkelt hij 
een kader dat laat zien hoe big data-technieken de rol van 
advocaat (gedeeltelijk) kunnen overnemen. De stappen die 
hij voorstelt zijn: i) organiseren; ii) begrijpen; iii) voorspel-
len; en iv) beslissen. Onder de stap  organiseren  wordt kennis 
en organisatie van het recht verstaan. Complexe algoritmes 
moeten het mogelijk maken om jurisprudentie en rechts-
regels te structureren en verbanden te trekken – “the same 
manner in which students study and learn the law in law 
school” 29   .   

 De volgende stap is dan  begrijpen ; hiermee bedoelt Blackman 
dat systemen moeten begrijpen wat de rechtsvraag precies 
is, op basis van de bewoordingen van mensen. Hiermee 
neemt een systeem een belangrijke rol over van een advo-
caat, namelijk het vertalen van een probleem in een juridi-
sche vraagstelling.   

 De derde fase is  voorspellen , waarbij het systeem antwoordt 
geeft op de vraag wat de uitkomst zou zijn van een bepaalde 
zaak. Immers, willen mensen graag advies van een expert 
over de omstandigheden en risicofactoren die een rol spelen 
bij het starten van een rechtszaak. Deze vraag speelt met 
name een grote rol in common law-systemen, maar is ook 
zeker niet onbelangrijk in ons Nederlandse rechtssysteem. 
Blackman stelt dat er een zekere mate van consistentie ver-

  26  Zie bijvoorbeeld het KEI-programma van de rechterlijke macht, Kamer-
brief Programma en Innovatie Rechtspraak (KEI) van 11 juni 2013, minister 
Opstelten (Veiligheid & Justitie). 

  27  Interessante voorbeelden zijn Ravel Law ( www.ravellaw.com ) en Legal 
Zoom ( www.legalzoom.com ). 

  28  J. Blackman, ‘The Path of Big Data and the Law’, 28 september 2013. Be-
schikbaar via SSRN (< http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_
id=2332842>). Gepubliceerd als hoofdstuk in ‘Big Law and the Law’, West 
Academic Press, 2014. 

  29  J. Blackman, ‘The Path of Big Data and the Law’, 28 september 2013. Be-
schikbaar via SSRN (< http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_
id=2332842>). Gepubliceerd als hoofdstuk in ‘Big Law and the Law’, West 
Academic Press, 2014, p. 2. 

vat zit in rechterlijke uitspraken die bij uitstek door middel 
van big data-analyses kan worden blootgelegd. En eigenlijk 
is dit ook gewoon wat advocaten doen.   

 Met de vierde en laatste stap,  beslissen , doelt Blackman op 
de beslissing van de cliënt; aan de hand van de uitkomsten 
van de vorige stappen zal kunnen worden besloten of er een 
rechtszaak wordt gestart of niet. Blackman noemt deze stap 
“assisted decision making” 30   .      

  5.  Afsluitend   

 De uiteenzetting in de voorgaande paragraaf geeft aan dat 
big data in de vorm van legal analytics tot interessante ont-
wikkelingen kunnen leiden voor het juridische domein. 
Toch staat legal analytics nog in de kinderschoenen en zal 
het nog wel even duren alvorens de juridische praktijk ge-
bruik zal maken van geavanceerde big data-technieken. Aan 
de andere kant laten het hierna volgende artikel van Lodder/
Schuilenburg zien dat er al tools zijn waarmee grote hoe-
veelheden verschillende soorten data te lijf gegaan kunnen 
worden. Vooralsnog ligt evenwel de focus op de juridische 
aspecten van big data en dat is dan ook waar de rest van 
deze special zich op richt: opsporing, privacy, profiling, me-
dedinging.          

  30  J. Blackman, ‘The Path of Big Data and the Law’, 28 september 2013. Be-
schikbaar via SSRN (< http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_
id=2332842>). Gepubliceerd als hoofdstuk in ‘Big Law and the Law’, West 
Academic Press, 2014, p. 5. 
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