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2 november 2022 – Open dag voor professionals 



Legal Tech – Recht en technologie

Nieuwe juridische vraagstukken

Consequenties voor functioneren recht en rechtsstaat

Nieuwe mogelijkheden voor om technologie toe te passen in de 
rechtspraktijk





De zes wetten van Melvin Krantzberg

1. Technology is neither good nor bad; nor is it neutral.

2. Invention is the mother of necessity.

3. Technology comes in packages, big and small.

4. Although technology might be a prime element in many public issues, 
nontechnical factors take precedence in technology-policy decisions.

5. All history is relevant, but the history of technology is the most relevant.

6. Technology is a very human activity—and so is the history of technology.

Link: https://www.philsimon.com/blog/technology/kranzbergs-six-laws-of-technology/
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Opleiding Leiden Legal Technologies Program

• Cursus 1: Digitalisering en de 
democratische rechtsstaat

- September – oktober 2023

• Cursus 2: Open overheid & 
Legal Fact-finding

- November – december 2023

• Cursus 3: Privacy en 
dataprotectie

- Start: februari 2023/2024 

• Cursus 4: Smart documents, 
contracts & blockchain

- Start: april 2023/2024

• Capstone project

- Start: juni 2023/2024



Doelstellingen van de opleiding 

• Bieden van uitdagend professioneel onderwijs waar de digitaliserende 
samenleving om vraagt en de juridische professional zichzelf mee verrijkt. 

• Vertrouwd maken van juridische professionals met relevante technische tools.

• Juridische professionals in staat stellen om bij te dragen aan een goed en 
rechtvaardig verloop van de digitale transitie.

• Bieden van een multidisciplinair podium waarop professionals en 
wetenschappers samenkomen komen om kennis uit te wisselen over digitalisering.



Verantwoord toepassen van juridische technologie

Wet

Welke wetgeving is 
van toepassing?

Alle betrokkenen

Ethiek

Toets aan ethische
normen en 
waarden en 
eventuele

toekomstige
wetgeving?

Alle betrokkenen

Algoritme & 
Wiskunde

Wat zijn
versimplificaties en 
veronderstellingen
die ten grondslag

liggen van het 
algoritme?

Wetenschappers

Implementatie

Hoe is het 
algoritme

geimplementeerd, 
getest en 

getrained?

Software fabrikant, 
integrator, eigen IT 

afdeling

Toepassing
(forensics)

Hoe past de 
eindgebruiker de 

software toe?  

Eindgebruiker
organisatie



Crossing the Legal Tech Bridge

Both directions:

• Teaching legal 

professionals 

technology

• Help technicians 

understand legal 

requirements



Zie voor meer informatie:

• https://www.universiteitleiden.nl/cpl/legal-technologies

https://www.universiteitleiden.nl/cpl/legal-technologies


Vragen?


