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Abstract 

Juridische AI-applicaties zijn in de lift en hoewel ze nieuwe opportuniteiten creëeren, analyseren 

we in deze masterproef in welke mate dit een impact zal hebben op de werkgelegenheid in de 

Belgische advocatuur. De onderzoeksvraag luidt: 

 

Wat zijn de werkgelegenheidsgevolgen van AI-technologieën in de Belgische advocatuur in het 

komende decennium? 

 

Via een literatuuronderzoek wordt eerst AI en de vormen ervan uitvoerig beschreven. We 

analyseren welke beroepen en werkactiviteiten het vatbaarst zijn voor automatisering a.d.h.v. 

bestaande academische literatuur. Nadien wordt de Belgische advocatuur en haar voornaamste 

werkactiviteiten beschreven. Er wordt een enquête opgesteld m.b.t. de gemiddelde wekelijkse 

tijdsbesteding van een Belgische advocaat waaraan 70 advocaten deelnemen. Nadien trachten 

we, op basis van bestaande juridische AI-applicaties of vergelijkbare sectoren waar AI-

applicaties reeds gebruikt worden, de automatiseerbaarheidsgraad van een Belgische advocaat 

te schatten. Vervolgens bespreken we welke aspecten de implementatie van AI in de Belgische 

advocatuur bevordert en welke het belemmert. Ten slotte schatten we er de 

werkgelegenheidsgevolgen van voor het komend decennium. Volgens onze resultaten zou 16% 

van de werktijd van een Belgische advocaat geautomatiseerd kunnen worden. Dit zou leiden tot 

een daling van 6% in de vraag naar advocatenwerk waardoor we verwachten dat het aandeel 

aan Belgische advocaten die van job zullen veranderen kleiner dan 6% zal zijn.  
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Executive Summary 

The field of artificial intelligence is moving quickly. Legal AI applications are on the rise and 

although this creates new opportunities there is a popular belief that it could kill many jobs in 

the sector. In this master-dissertation we analyse to what extent artificial intelligence could have 

an impact on the employment of Belgian Lawyers and thus if this belief should be more nuanced. 

The research question is: 

 

What are the employment effects of AI-technologies on the Belgian lawyers in the coming 

decade? 

 

The third chapter outlines concepts such as artificial intelligence, machine learning and neural 

networks which are used further down the dissertation. The different types of artificial 

intelligence and machine learning are being discussed theoretically as well as with real life 

examples. We conclude that the current state of most AI-applications can be classified as weak 

AI. This means the technology can surpass humans in one task, but they are specifically designed 

for that task only. It cannot beat humans at the wide arrange of tasks we can perform, mostly 

thanks to intuition, creative and social intelligence. We end the chapter by discussing the 

frameworks of disruptive technologies as we will use this definition in chapter 5 and 6 to 

characterise legal AI-technologies. 

 

Chapter four analyses existing studies discussing artificial intelligence as a threat to the 

employment market and discusses their different assumptions and conclusions. It is clear that, 

although the probability of AI replacing jobs in their entirety is low, it will affect every job in 

some way. We argue that the most accurate way to predict future employment effects of 

artificial intelligence is by analysing its effects on each work activity for every profession 

separately. We conclude that effective automation depends on many other factors aside from 

the technical feasibility such as financial feasibility (the cost of automation and the cost and 

supply of labour), the advantages of automation and possible juridical and social limitations. 

These factors may lead to slow implementation of, the although readily available, technology. 

We analyse this further in chapter six specifically for Belgian lawyers and the implementation of 

legal tech.  
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The fifth chapter estimates the degree of automation of Belgian lawyers using existing legal AI-

applications. We start by outlining the Belgian lawyer market, the number of lawyers it counts 

compared to our neighbouring countries France and The Netherlands and the difference 

between paralegals and lawyers. Three studies on the automation potential of lawyers are being 

discussed. We conclude none of them offers deeper insights on which technologies will 

automate which working activity. Hence, based on interviews with several Belgian lawyers, we 

summarize the working activities of Belgian lawyers in 13 categories. We set up an online survey 

in search of the average time (percentage wise) that lawyers spend on these work activities and 

sent it to a few hundred Belgian law firms. Based on 70 respondents and a population of 

approximately 18.500 Belgian lawyers, our survey results have a confidence level of 95% and an 

error margin of 11,69%. We analyse the outliers in our dataset and conclude that they contain 

valuable information, hence we won't be dropping them.  

 

For each work activity we analyse if AI is trying to automate it and if so, which specific 

applications are trying to do so. Based on studies, client reports, and benchmarks with other 

industries we estimate for each activity the degree of automation potential based on these 

existing AI-applications. We conclude that only six of the 13 work activities are partly being 

automated by existing AI-applications. According to our estimates, lawyer time spent on juridical 

analysis and strategy could be automated by 10%, providing legal written advice by 40%, legal 

research by 30%, drafting and assessing legal contracts by 35%, writing conclusions by 15% and 

due diligence by 30%. Combining those estimates with our survey results we conclude that 16% 

of the total time spent by lawyers can be automated using existing AI-technologies. 

 

The last chapter tries to estimate the effects on the employment of Belgian lawyers. We argue 

that the cost and benefits of AI-applications compared to the fees of lawyers justify the use of 

them. Since most of the legal tech are being designed in the U.S. for U.S. jurisdictions it will cause 

a slower implementation of these applications in Belgium. Although we believe small law firms 

should implement AI as much as large firms, we argue that the size of the law firms and the 

general lack of AI knowledge from lawyers diminishes the adoption speed of these high tech 

technologies. We assess the adoption speed of AI by U.S. law firms based on an Altman Weil 

study and since AI-applications are getting increasingly available in other jurisdictions, we 

assume the Belgian market will be on par in the coming the decade.  

 



 v 

Finally, we argue that the demand for lawyers is relatively price inelastic. Hence, any gain in 

efficiency will result in less overall work for lawyers. We then conclude that there will only be 

approximately 6% less overall work in the sector within the decade. Lawyers using AI-

applications will be able to use their time more wisely, create more value for their clients and 

take on more work in the same time lapse as before. Hence, lawyers who won't be using AI-

applications will bear the consequences. We estimate that the number of lawyers that will stop 

their profession as a result of these consequences will be lower than 6% since the lack of work 

will be spread over a large number of lawyers. 

 

We believe AI won't be replacing lawyers in general, but it will make them more efficient and it 

will create more value for their clients. We end this dissertation by advising Belgian law firms 

and lawyers to start implementing AI-applications. Specifically, we suggest 2 AI-applications, 

Loom Analytics and Diligen, that are both available and economically meaningful for Belgian 

lawyers.   
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1 Inleiding 
Door de opkomst van artificiële intelligentie worden vele beroepen vatbaar voor 

automatisering. Sommige studies stellen verontrustende percentages voor zoals McKinsey en 

Company, die schat dat 45% van alle betaalde werkactiviteiten geautomatiseerd kunnen worden 

door het adapteren van bestaande technologieën. (Chui et al., 2015) AI in zijn huidige vorm is in 

staat repetitieve en voorspelbare taken veel sneller uit te voeren dan een mens. Het is reeds 

geweten dat vele laaggeschoolde beroepen geautomatiseerd kunnen worden door zulke 

technologieën. Echter zijn in toenemende mate ook hooggeschoolde beroepen in het vizier van 

AI. Machine learning technologieën kunnen bijvoorbeeld sneller en accurater medische beelden 

analyseren dan radiologen. (Thrall, et al., 2018) AI zou ook in de juridische wereld een bedreiging 

kunnen vormen. Volgens McKinsey Global Institute zou 23% van de werktijd van een advocaat 

geautomatiseerd kunnen worden. (McKinsey Global Institute, 2015) Deze masterproef 

analyseert of deze vrees al dan niet genuanceerder moet worden.  

 

We onderzoeken wat de gevolgen op de werkgelegenheid in de Belgische advocatuur zijn door 

de implementatie van artificiële intelligentie in de nabije toekomst, zijnde in het komend 

decennium. Vooreerst wordt er nagegaan welke type jobs en in welke mate bepaalde jobs in 

gevaar dreigen te komen omwille van deze alsmaar geavanceerdere technologie. Nadien 

focussen we op de automatisatiemogelijkheden in de advocatuur. We trachten een synthese te 

vormen van wat we uit de bestaande literatuur kunnen leren, onderzoeken de zwakheden ervan 

en stellen eigen schattingen voorop op basis van een eigen dataset en onderzoek voor de 

Belgische advocatuur. 
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2 Methodologie 

De onderzoeksvraag en deelvragen worden hier besproken. Nadien volgt de methode die het 

onderzoeksproces beschrijft. 

2.1 Onderzoeksvraag en deelvragen 

Onderzoeksvraag: 

 Wat zijn de werkgelegenheidsgevolgen van AI-technologieën in de Belgische 

 advocatuur in het komende decennium? 

 

Deelvragen: 

1. Wat is AI? Welke vormen bestaan ervan en hoe werkt het? 

2. Welke beroepen en werkactiviteiten worden als eerste geviseerd door AI? 

3. Hoe kunnen de werkactiviteiten van advocaten gecategoriseerd worden? 

4. Hoeveel percent van de totale werktijd van advocaten kan er geautomatiseerd 

worden d.m.v. AI-applicaties? 

5. Welke aspecten versnellen of belemmeren de implementatie van AI-applicaties? 

6. Wat zijn de gevolgen van het gebruik van AI-applicaties voor de omvang van het 

advocatenwerk in België in het komend decennium? 

7. Welke beschikbare en economisch zinvolle AI-applicaties kunnen we aan Belgische 

advocaten aanraden? 

2.2 Onderzoeksmethode 

Om de onderzoeksvraag en deelvragen van deze masterproef te beantwoorden werd geopteerd 

voor kwalitatief onderzoek vergezeld door een empirisch onderzoek. 

 

In de eerste fase van deze scriptie trachten we artificiële intelligentie (3.1) en machine learning 

(3.3) te definiëren en in de context te brengen van automatisatie.  Er wordt nagegaan welke 

vormen van machine learning (3.3), datamining (3.4) neurale netwerken (3.5) en artificiële 

intelligentie (3.6) er bestaan. Tot slot beschrijven we de raamwerken omtrent disruptieve 

technologieën (3.7). 
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In een tweede fase wordt, a.d.h.v. academische en wetenschappelijke studies alsook van 

rapporten en speeches van experts uit dit toepassingsgebied, de automatisatie van routine 

taken (4.2) en niet-routine taken (4.3) geanalyseerd. We analyseren welke sectoren het snelst 

geviseerd worden door AI (4.4) en bespreken de beperkingen en de knelpunten van AI (4.5). 

Eventuele jobcreatie als gevolg van de implementatie van deze technologieën wordt niet 

bestudeerd in deze thesis. 

 

In het derde luik wordt de automatisatiegraad van de voornaamste werkactiviteiten van 

advocaten op basis van een empirisch onderzoek bestudeerd. We analyseren wat de bestaande 

literatuur voorspelt en halen de zwakheden van deze studies aan. Nadien wordt een eigen 

dataset opgesteld die de gemiddelde tijdsbesteding van Belgische advocaten aan hun 

werkactiviteiten in kaart brengt. Vervolgens analyseren we per werkactiviteit de mate van 

automatiseerbaarheid op basis van bestaande studies, klantengetuigenissen en benchmarks. 

Ten slotte berekenen we hoeveel percent van de werktijd van een advocaat automatiseerbaar 

is binnen het decennium. 

 

In het vijfde luik worden de aspecten die de implementatie van AI-applicaties in de Belgische 

advocatensector versnellen en belemmeren besproken. Er worden enkele AI-applicaties 

besproken die zowel beschikbaar als economisch zinvol zijn voor Belgische advocaten. Om de 

gevolgen op werkgelegenheid in de sector te kunnen schatten wordt tevens onderzocht of de 

vraag naar advocatenwerk als een prijsinelastisch gegeven beschouwd kan worden. De 

schattingen worden gebaseerd op de resultaten uit ons eigen empirisch onderzoek en de 

verwachtte implementatiesnelheid van AI-technologieën in België. 
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3 Artificiële intelligentie & automatisatie 

In dit hoofdstuk worden begrippen uitgelegd die doorheen deze thesis gebruikt worden, 

namelijk wat artificiële intelligentie en machine learning is, welke vormen ervan bestaan, hoe ze 

verschillen t.o.v. automatisatie en hoe deze gebruikt kunnen worden op de arbeidsmarkt. 

3.1 Automatisatie 

De 'Cambridge Academic Content Dictionary' definieert automatisatie als "het gebruik van 

machines die automatisch opereren met een minimum aan input van een operator" (Cambridge 

University Press, s.d.). De 'Oxford University Dictionary' definieert het als "het gebruik van 

geautomatiseerde apparatuur in een productie- of ander proces of faciliteit" (Oxford Unisveristy 

Press, s.d.). 

 

In de jaren '60 werd de Amerikaanse economist en Nobel-laureaat Milton Friedman 

geconsulteerd voor de ontwikkeling van een Aziatische natie. Hij werd naar een grootschalige 

werf gebracht waar een kanaal gegraven werd. Friedman was verbaasd dat alle arbeiders 

schoppen gebruikten en er slechts zeer weinig tractors en bulldozers aanwezig waren. Wanneer 

hij de overheidsverantwoordelijke hierover aansprak, werd hem gezegd dat het project jobs 

moest creëren. Friedman's antwoord werd beroemd: "Ik dacht dat u een kanaal wilde graven? 

Als u jobs wilt creëren, waarom geven jullie de arbeiders dan geen lepels in plaats van 

schoppen?" (Ford, 2015). 

 

Mechanisatie en automatisatie hebben voor grote verstoringen van de arbeidsmarkt gezorgd. 

De mechanisatie van de agricultuur heeft miljoenen jobs vernietigd en bracht deze menigte van 

het platteland naar de steden, op zoek naar fabriekjobs. Later duwden automatisatie en 

globalisatie arbeiders uit de fabrieken naar nieuwe dienstenjobs. Korte-termijn-werkloosheid is 

vaak een probleem geweest tijdens deze transities, maar dit bleek nooit permanent te zijn. 

Nieuwe jobs werden gecreëerd en ontslagen werknemers vonden nieuwe opportuniteiten. Deze 

nieuwe jobs vereisten vaak meer vaardigheden waardoor de werknemers waardevoller werden 

en bijgevolg hogere lonen eisten. Tijdens het 'Gouden tijdperk' na de tweede Wereld Oorlog 

zorgde de automatisatie voor een verhoogde productiviteit en hogere lonen. Dit leidde naar een 
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grotere koopkracht en een grotere vraag naar goederen. Deze positieve feedbackloop dreef 

deze ontwikkelde economieën verder aan. (Ford, 2015)  

 

Zullen we hetzelfde effect waarnemen met artificiële intelligentie? Of zal deze nieuwe 

technologische evolutie zorgen voor een permanente jobvernietiging ? Hoofdstuk 4 analyseert 

bestaande studies die de effecten van AI op de automatiseerbaarheid van verschillende 

beroepen trachten te schatten. Hun bevindingen vormen de basis van ons verder onderzoek in 

hoofdstuk 5 omtrent de automatisatiegraad van en werkgelegenheidsgevolgen in de Belgische 

advocatuur. 

3.2 Artificiële Intelligentie 

Het concept van artificiële intelligentie (AI) werd voorgesteld in Alan Turning's paper van 1950: 

'Computing Machinery and Intelligence'. Hij vroeg zich af of machines konden nadenken. Om 

deze vraag te beantwoorden introduceerde hij de Turing Test1. Sindsdien is er nog steeds geen 

consensus over een concrete definitie van artificiële intelligentie. Sommigen definiëren AI als 

een systeem dat taken kan uitvoeren waarvoor enige intelligentie verondersteld wordt. Anderen 

definiëren het als een systeem dat zeer complexe problemen rationeel kan oplossen of bepaalde 

acties kan ondernemen om zijn objectieven in echte wereldomstandigheden te bereiken. (Office 

of Science and Technology Policy, 2016)  

 

Volgens Professor John McCarthy (2007) van het departement Computer Science aan de 

Stanford University is artificiële intelligentie "de wetenschap en de techniek om intelligente 

machines te maken, met name intelligente computerprogramma's. Het is verwant aan de taak 

om computers te gebruiken om menselijke intelligentie te begrijpen, maar AI hoeft zich niet te 

beperken tot methoden die biologisch waarneembaar zijn" (p. 2). 

 

Volgens Stuart Russell en Peter Norvig is AI een systeem dat (1) kan denken als een mens, (2) 

kan handelen als een mens, (3) rationeel kan denken en (4) rationeel kan handelen. Deze 

systemen (1) zijn in staat het menselijk brein na te bootsen door gebruik te maken van neurale 

netwerken. Vervolgens kunnen ze (2) geautomatiseerd leren en redeneren en bijvoorbeeld 

                                                             
1 Alan Turing test (1950): een test op het vermogen van een machine om menselijk intelligent 
gedrag te vertonen. 
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slagen voor de Turing Test door middel van taalverwerking. Daarnaast kunnen ze (3) logische 

problemen oplossen en optimaliseren. Tenslotte kunnen rationeel handelende systemen hun 

doeleinden bereiken a.d.h.v. planning, perceptie, communicatie en besluitvorming. (Office of 

Science and Technology Policy, 2016) 

 

Microsoft beschouwt AI als een reeks technologieën die computers in staat stellen te leren, te 

redeneren, de wereld waar te nemen en te helpen bij besluitvormingsprocessen om problemen 

op vergelijkbare manieren als mensen op te lossen. (Microsoft, 2018) 

 

Hoewel de termen 'automatisatie' en 'artificiële intelligentie' vaak door elkaar worden gebruikt, 

betekenen zij iets anders. Bij automatisatie worden systemen geprogrammeerd om repetitieve 

en specifieke taken uit te voeren. Zo automatiseren barcodescannerstaken die vroeger door 

winkelmedewerkers werden uitgevoerd. AI is daarentegen ontworpen om patronen te 

herkennen, uit ervaringen te leren en om snelle en accurate beslissingen te nemen. Het vereist 

geen expliciete programmering om te bepalen hoe het zal reageren op situaties die het 

tegenkomt. Artificiële intelligentie zal de arbeidsmarkt drastisch veranderen. Voorbeelden 

hiervan zijn geautomatiseerde grenscontroles in luchthavens, criminaliteitvoorspellende 

machines, robotradiologen en -chirurgen of nog het werk van juristen dat voordien uren duurde 

kan nu in slechts enkele minuten afgehandeld worden dankzij AI. (Microsoft, 2018) 

 

Binnen de datawetenschap is 'machine learning' een onderdeel van artificiële intelligentie die 

zich richt op het ontwikkelen van algoritmen die kunnen opereren zonder expliciet 

geprogrammeerd te worden. Het idee is om de opbouw van analytische modellen te 

automatiseren die interactief data-lerende algoritmen gebruiken. (Bucheli & Thompson, 2014) 

 
Figuur 1: Verband tussen AI, ML en DL 
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Bron: Amaratunga, T. (2016, November 3). Difference between Artificial Intelligence, Machine 

Learning, and Deep Learning. Opgehaald van Code of Interest: 

http://www.codesofinterest.com/2016/11/difference-artificial-intelligence-machine-

learning-deep-learning.html 

3.3 Machine learning 

Machine learning (ML) is ontstaan als een onderdeel van artificiële intelligentie dat zich 

bezighoudt met methoden die kennis of prestaties verbeteren, in reactie op de ervaring van de 

agent in de omgeving. (Foster & Fawcett, 2013)   

Tom Mitchell (1997) definieert dit in zijn boek 'Machine Learning' als volgt: "Het domein van 

machine learning behelst het opstellen van computerprogramma’s die zich automatisch 

verbeteren dankzij nieuwe ervaringen" (p. 17). Volgens het SAS Instituut is ML een methode van 

data-analyse die de bouw van analytische modellen automatiseert. Het betreft een algoritme 

dat getraind wordt op een dataset en daarna gebruikt wordt om gelijkaardige problemen op te 

lossen met nieuwe data. Het tracht voorspellende modellen en algoritmes te creëren zodat de 

machines het vermogen hebben bepaalde taken uit te voeren, zonder dat ze hiervoor expliciet 

geprogrammeerd geweest zijn. (SAS, s.d.) Bekende applicaties van ML zijn; Google search 

engine, YouTube aanbevelingen, gesuggereerde Facebook-vrienden, Google's zelfrijdende 

auto's en fraude detectie. 

 

Er zijn 4 belangrijke types machine learning namelijk supervised learning, unsupervised learning, 

semi-supervised learning en reinforcement learning. 

3.3.1 Supervised machine learning 

Een algoritme dat getraind is op een gekende dataset heet 'supervised machine learning'. De 

dataset heeft een aantal variabelen (X) en een bepaalde output-variabele (Y). Het algoritme leert 

dan de functie die input-variabelen verbindt met de output- variabele(n). De bedoeling is om 

deze functie zodanig goed te benaderen dat bij een nieuwe input-data (X) de output-variabele(n) 

(Y) kan(kunnen) voorspeld worden. Het heet 'supervised learning' omdat het algoritme 

voorspellingen maakt a.d.h.v. de trainingsdata waarbij we reeds voor elke input de output 

kennen. Dit type machine learning kan verder verdeeld worden in classificatie- en 

regressieproblemen. Dit type machine learning wordt voornamelijk gebruikt wanneer 
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historische data gebruikt kunnen worden om toekomstige data te voorspellen. Veel 

voorkomende problemen op basis van classificatie en regressie omvatten respectievelijk 

aanbevelingen en tijdreeksvoorspellingen.  (Foster & Fawcett, 2013)  

Een voorbeeld van supervised machine learning is e-mail spamfiltering. Het spam-filteralgoritme 

wordt getraind op wellicht miljoenen e-mails die reeds gecategoriseerd zijn geweest als spam 

of niet spam. Het algoritme bepaalt dan zelf welke woorden of zinnen een hoge indicatie geven 

voor een spam e-mail. Dit resulteert in een software dat zich automatisch verbetert naarmate 

er meer data vrijkomt. 

3.3.2 Unsupervised machine learning 

Dit type ML wordt gebruikt voor data waarvoor geen historische output- variabelen beschikbaar 

zijn. Het juiste antwoord wordt dus niet aan het algoritme gegeven. Het doel is om 

onderliggende structuren of distributies in de data te vinden. Unsupervised machine learning 

kan gesplitst worden in associatie- en clusteringsproblemen. In een associatieprobleem wenst 

de onderzoeker regels te vinden die een groot deel van de dataset beschrijven. Een voorbeeld 

hiervan is dat wanneer iemand een laptop koopt, hij waarschijnlijk ook een hoes zal aankopen. 

Bij een clusterprobleem wenst de onderzoeker groepen te ontdekken in de data. Zo kunnen 

consumenten bijvoorbeeld volgens hun aankoopgedrag gegroepeerd worden. (Foster & 

Fawcett, 2013) 

3.3.3 Semi-supervised machine learning 

Machine learning problemen waarbij er veel inputgegevens (X) zijn maar slechts enkele hiervan 

gelabeld (Y) zijn, heten semi-supervised learning. Vele werkelijke ML-problemen vallen onder 

deze categorie, vermits het bemachtigen van gelabelde data duur en tijdrovend kan zijn. (SAS, 

s.d.) 

3.3.4 Reinforcement learning 

Bij reinforcement learning ondervindt het algoritme door 'trial & error' welke acties voor de 

beste resultaten zorgen. Reinforcement learning bevat 3 hoofdcomponenten zijnde: 

1. De agent: de leerling of de beslisser 

2. De omgeving waarmee de agent in contact komt 

3. De acties die de agent onderneemt 
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De agent moet de acties ondernemen die de verwachte beloning maximaliseren. Het leert op 

basis van feedback uit de omgeving waarin de agent interageert. Het doel van reinforcement 

learning bestaat erin om de beste beslissingsstrategie te vinden. (Bucheli & Thompson, 2014) 

3.4 Datamining 

Datamining is het automatisch ontdekken van onbekende patronen en kennis uit data. (Foster 

& Fawcett, 2013) De steeds toenemende computerkracht heeft ervoor gezorgd dat men 

datamining technieken ontwikkelt die gebruikt kunnen worden in machine learning. Zo worden 

neurale netwerken (zie 3.5) reeds lang gebruikt in datamining toepassingen. Met meer 

rekenkracht kan men complexere neurale netwerken creëren. In ML-linguïstiek worden ze 'deep 

neural networks' genoemd. (SAS, s.d.) 

3.4.1 Text mining 

Text mining is een voorbeeld van een datamining techniek. IBM definieert text mining als "het 

proces van het analyseren van verzamelingen van teksten om kernbegrippen, verborgen relaties 

en trends te ontdekken zonder dat je de precieze woorden of termen hoeft te weten" (IBM, 

s.d.). Een populaire methode is de N-grams, een uitbreiding op de 'bag of words'. Bij bag of 

words worden documenten behandeld als een collectie van woorden waarbij ze allen even 

belangrijk zijn. Zo kan men eenvoudig de frequentie van een bepaald woord berekenen. Bij N-

grams is de woordvolgorde wel belangrijk en worden N aansluitende woorden geanalyseerd. 

(Foster & Fawcett, 2013) 

3.5 Neurale Netwerken 

3.5.1 Artificiële neurale netwerken (ANN) 

In de afgelopen jaren hebben ML-algoritmen veel progressie geboekt, voornamelijk door de 

ontwikkeling van deep learning (3.5.2) en reinforcement learning (3.3.4) die gebaseerd zijn op 

neurale netwerken. (McKinsey Global Institute, 2017) 
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Dr. Robert Hecht-Nielsen (1988), uitvinder van de eerste neurocomputer2, definieert een 

artificieel neuraal netwerk als "een computersysteem dat bestaat uit een aantal eenvoudige, 

sterk onderling verbonden verwerkingselementen, die informatie verwerken naar externe 

inputs" (Hecht-Nielsen, 1988, geciteerd bij Patel, Patel, & Gupta, 2014, p. 1). Een gewoon 

artificieel neuraal netwerk bestaat uit meerdere verbonden neuronen. Input-neuronen worden 

geactiveerd door hun omgeving met behulp van sensoren, andere neuronen kunnen geactiveerd 

worden door gewogen coëfficiënten van reeds actieve neuronen. Verder heeft elke neuron een 

zogenaamde 'activatie functie' die met de gegeven inputs een bepaalde output zal creëren. De 

outputs van een neuraal netwerk kunnen de omgeving beïnvloeden. Het neuron model wordt 

getoond in figuur 2.  

 

 
Figuur 2: Neuron model 

 

Het leerproces in een ANN draait om de bepaling van de gewichten zodat het ANN het juiste 

gedrag toont in de output. De gewichten worden geschat en worden aangepast naarmate het 

model bijleert. De verschillende leerstrategieën zijn reeds in paragraaf 3.3 Machine learning 

vermeld. Meer uitleg over de werking van een ANN is te vinden in het boek Artificial Intelligence: 

A modern approach (3rd edition) van Stuart Russel en Peter Norvig. 

 

Concreet kunnen neurale netwerken o.a. gebruikt worden om handgeschreven teksten te 

herkennen of een overtreding van de Rechten van de Mens te detecteren in een juridisch 

onderzoek. 

                                                             
2 Een type computer ontworpen om de werking van het menselijk brein te repliceren. 
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3.5.2 Deep Learning  

Deep learning combineert geavanceerde computerkracht en neurale netwerken met meerdere 

lagen neuronen om complexe patronen in enorme datasets te leren. Indien men aan zulk 

algoritme veel foto's toont van een bepaald object, leert het dit object te herkennen. Indien men 

het genoeg speeches geeft, leert het herkennen wat iemand zegt. Deze technologie wordt o.a. 

gebruikt bij geautomatiseerde radiologie diagnoses, in Apple's spraakherkenningsapplicatie Siri 

en door Facebook voor gezichtsherkenning. (Ford, 2015, pp. 93-95) In 2011 ontwierpen 

Zwitserse wetenschappers van de Universiteit van Lugano een deep learning neuraal netwerk 

dat in staat was 98,98% van de afbeeldingen uit een grote database verkeersborden correct te 

identificeren. Deze accuraatheid was groter dan dat van menselijke experts die dezelfde 

afbeeldingen moesten classificeren. (Ciresan, Meier, Masci, & Schmidhuber, 2011) Dit toont aan 

dat computers vandaag de dag in bepaalde taken betere prestaties kunnen voorleggen dan 

mensen.  

3.6 Vormen van artificiële intelligentie 

Een rapport van het Witte Huis3 ten tijde van President Obama analyseerde de evolutie van AI. 

Het rapport voorspelt dat AI alsmaar intelligenter zal worden. Maar "hoewel het zeer 

onwaarschijnlijk is dat AI-machines in de komende 20 jaar de intelligentie zullen bezitten die 

zowel brede toepassingen heeft alsook de menselijke intelligentie zal overschrijden, zal het 

uiteindelijk wel de menselijke intelligentie overtreffen op meer en meer individuele taken" 

(Office of Science and Technology Policy, 2016, p. II). 

Er bestaat geen universele maatstaf voor de intelligentie van AI. Verschillende experts 

classificeren het meestal in 3 niveaus: zwakke, sterke en superintelligente AI. 

3.6.1 Zwakke AI 

AI-machines hebben in de afgelopen jaren de mensheid overtroffen bij het uitvoeren van 

bepaalde specifieke taken, zoals het schaakspel door IBM's Deep Blue machine. Deep Blue 

overtrof hierbij de wereldkampioen schaken Garry Kasparov. In 2016 werd Google's DeepMind 

programma 'AlphaGo' het eerste computerprogramma dat een professionele 'Go'-speler 

                                                             
3 Het Witte Huis is de officiële ambtswoning en werkplaats van de zittende President van de 
Verenigde Staten van Amerika. 
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versloeg. Zwakke AI is intelligent en kan beter presteren dan mensen bij één enkele taak, maar 

het is niet zelfbewust. Hierdoor kan dit type AI geen apocalyptische bedreiging vormen.  

(Bringsjord & Schimanski, s.d.) 

 

Nu behoren de meeste AI-toepassingen tot deze categorie. Ze kunnen bepaalde taken veel 

sneller en beter uitvoeren dan mensen maar ze zijn specifiek voor die taak ontworpen. Zo kan 

'AlphaGo' niet schaken of poker spelen en kan de software die zelfrijdende auto's bestuurt niet 

de lichten van uw huis bedienen, enz.  

3.6.2 Sterke AI 

Sterke AI of "Artificial General Intelligence" zou slimmer zijn dan de mens in een brede waaier 

aan taken. Het zou complexe problemen kunnen oplossen door logisch na te denken en te 

redeneren. Of het nu bewust is of niet is voor experts betwistbaar. Het lijkt er nochtans op mits 

sterke AI bewust gedrag zou kunnen vertonen d.m.v. creativiteit, taalbegrip en het bedenken 

van strategieën. (Bringsjord & Schimanski, s.d.) 

3.6.3 Superintelligente AI 

De derde en slimste vorm van artificiële intelligentie wordt door Nick Bostrom (directeur van de 

Future of Humanity Institute, Oxford University) gedefinieerd als "elk verstand dat op alle 

gebieden radicaal de beste menselijke geest overtreft, inclusief wetenschappelijke creativiteit, 

algemene wijsheid en sociale vaardigheden" (Bostrom, 2014, p. 22). Dit is de vorm van AI dat 

mensen vrezen. Het zou volgens Bostrom in staat zijn de toekomst naar zijn preferenties te 

kunnen vormen. Hierbij zouden we de controle over onze superintelligente robots kunnen 

verliezen. (Illing, 2017) 

3.7 Disruptieve technologieën 
De theorie van disruptieve innovatie is de afgelopen jaren enorm invloedrijk geweest in zakelijke 

kringen en een krachtig hulpmiddel om te voorspellen welke nieuwkomers in de industrie zullen 

slagen. Maar volgens Christensen et al. (2015) is de theorie ook grotendeels verkeerd begrepen 

en is het 'disruptieve' label onzorgvuldig toegepast op het moment dat een nieuwkomer op de 

markt bestaande gevestigde bedrijven afschudt. (Christensen, Raynor, & McDonald, 2015) 
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3.7.1 Harvard Business Review 

Een Harvard Business Review artikel argumenteert dat een disruptieve innovatie niet hetzelfde 

is als een innovatiedoorbraak dat bepaalde producten veel beter maakt. Volgens Christensen et 

al. (2015) is het belangrijk om de theorie correct toe te passen om de voordelen ervan te 

benuttigen.  Bijvoorbeeld een kleine concurrent die aan de randen van een groot gevestigd 

bedrijf knabbelt zal waarschijnlijk genegeerd worden, tenzij die concurrent een disruptief traject 

volgt. Disruptie beschrijft een proces dat kleine bedrijven met weinig of minder middelen in 

staat zijn om gevestigde succesvolle bedrijven uit te dagen. Concreet willen gevestigde bedrijven 

veeleisende winstgevende klanten behouden door hun producten en diensten te perfectioneren 

naar hun wensen. Hierbij overtreffen ze de noden van sommige klanten. Een nieuwe 

marktspeler dat disruptief opereert biedt dan meer functionaliteit voor een lagere prijs aan de 

'vergeten' klanten. Nadien wordt de nieuwe marktspeler duurder en levert hij de prestaties die 

de gewone klanten van het gevestigd bedrijf verwachten met behoud van de voordelen die hun 

vroege succes gedreven hebben. Wanneer de gebruikelijke klanten de producten of diensten 

van de nieuwe marktspeler adopteren, is er sprake van disruptie. (Christensen, Raynor, & 

McDonald, 2015) 

 

Hoewel Uber de taxi-industrie voorgoed veranderd heeft, argumenteren de auteurs dat Uber 

geen disruptieve technologie is en AirBnb wel. Volgens Christensen et al. (2015) bediende Uber 

dezelfde 'mainstream' klanten als de reguliere taxibedrijven, zonder een inferieur product of 

dienst te hebben aangeboden aan 'low end' klanten die niet voordien werden bediend. Volgens 

hen valt Tesla Motors onder dezelfde categorie omdat het 'high end' klanten bedient die 

voordien wel van belang waren voor de gevestigde autofabrikanten. Hoewel AirBnb hetzelfde 

businessmodel had dan Uber, begonnen ze met het bedienen van klanten waarvoor de reguliere 

hotelindustrie geen oog voor had. Volgens Christensen et al. (2015) is een ander soort 

strategisch management nodig bij innovatie dat een disruptief traject volgt dan bij innovatie dat 

een devolutionair4 traject volgt. 

 

                                                             
4 Overdracht, van rechten of kwaliteiten, naar een opvolger. In deze context de overdracht van 
'mainstream' klanten. 
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Het artikel van Christensen et al. (2015) krijgt veel kritiek. Uber heeft de taxi-industrie op zijn 

kop gedraaid en heeft dus wel voor een 'disruptie' gezorgd, zeggen critici. Ze argumenteren dat 

deze definitie van disruptieve innovatie meer academisch is dan nuttig.  

3.7.2 Joseph Schumpeter 

Zoals de Econoom Joseph Schumpeter (1883-1950) opmerkte "gaan de belangrijkste 

vooruitgangen in economieën vaak gepaard met een proces van 'creatieve destructie' dat 

winstpools verschuift, industriestructuren herschikt en gevestigde bedrijven vervangt. Dit 

proces wordt vaak gedreven door technologische innovatie in de handen van entrepreneurs" 

(Schumpeter, geciteerd bij Manyika et al., 2013, p. 1). Deze definitie van creatieve destructie 

('Creative destruction') vormt een meer algemene visie op disruptieve innovatie. Hoewel 

Schumpeter deze bijna een eeuw geleden formuleerde, is het nog steeds van toepassing.  
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4 Artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt 

In dit hoofdstuk wordt getracht de invloed van AI op de arbeidsmarkt in termen van 

jobvernietiging in te schatten a.d.h.v. verschillende studies. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen routine en niet-routine jobs. Vooreerst worden enkele algemene toepassingen van AI op 

de arbeidsmarkt besproken. Nadien analyseert men studies die de technische haalbaarheid van 

de automatisatie van alle beroepen op de Amerikaanse arbeidsmarkt onderzochten. De 

resultaten en veronderstellingen van deze studies worden tegen elkaar opgezet. We trekken de 

aandacht door naar resultaten in de juridische sector die we in hoofdstuk 5 nagaan door een 

eigen onderzoek. 

4.1 Inleiding 

Volgens Maurice Conti, directeur 'Applied Research & Innovation' bij Autodesk5, staat de 

mensheid aan de deur van een nieuw tijdperk: het 'aanvullend tijdperk' ('Augmented Age'). 

Krachtige en intelligente computersystemen zullen de mens helpen denken, robots zullen hem 

helpen vervaardigen en een digitaal zenuwstelsel zal hem met de wereld verbinden op een 

niveau dat hoger ligt dan zijn natuurlijke zintuigen. Volgens Conti wordt de mens reeds 

aangevuld. Als iemand iets niet weet, kan hij dit eenvoudig opzoeken op Google of de vraag aan 

Siri stellen. Echter is dit een passieve tool. Vrijwel alle werktuigen die de mens gebruikt zijn altijd 

passief geweest. Sinds het gebruik van stenen door de Homo Sapiens tot het gebruik van 

computers, zijn onze werktuigen steeds gelimiteerd geweest door hun afhankelijkheid aan 

menselijke inbreng. Dit staat op het punt te veranderen. Computers zijn nu in staat om op basis 

van bepaalde doelen en beperkingen, zelf miljoenen oplossingen te genereren. Zo werden 

bijvoorbeeld miljoenen oplossingen ontwikkeld voor een drone-chassis dankzij een generatief 

design-algoritme dat de volledige oplossingsruimte onderzocht. Oplossingen die mensen nooit 

zelf bedacht zouden hebben. (Conti, 2016) 

 

In 2016 ontwierp Airbus met een gelijkaardig generatief design-algoritme van Autodesk een 

cabinegedeelte van een A320 vliegtuig. Het nieuwe design is 45% lichter dan het vorige terwijl 

het even sterk is. Dit resulteert in een significante daling van brandstofkosten en CO2-emissies. 

                                                             
5 Autodesk is een Amerikaans softwarebedrijf met toepassingen in o.a. de architectuur, 
technisch ontwerp-, constructie-, productie- en entertainmentindustrie. 
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Airbus schat dat indien dit nieuwe design geïnstalleerd wordt op alle nieuwe A320 vliegtuigen, 

men jaarlijks een reductie van 465.000 ton CO2-emissie zal waarnemen. AI kan de mens dus ook 

indirect helpen met het reduceren van broeikasgaseffecten en het temperen van de 

klimaatverandering. (Airbus, 2016) 

 

Conti erkent dat AI en robots de mensen zullen vervangen in hun job. Maar volgens hem is dit 

enkel waar voor bepaalde sectoren. In de meeste sectoren zullen deze elkaar aanvullen waarbij 

ze samen taken uitvoeren die noch de robot, de AI of de mens apart zouden kunnen. De mens 

wordt dan gebruikt waar hij goed in is zoals perceptie, bewustzijn en besluitvorming, de robot 

voor repetitie en precisie en AI om toezicht te houden over een volledig project met duizenden 

onderdelen. Bijgevolg zullen zowel laag- als hooggeschoolde jobs deels geautomatiseerd kunnen 

worden. (Conti, 2016) 

4.2  Automatisatie van routine taken 

Anthony Goldbloom is de oprichter van Kaggle, een Amerikaans bedrijf die wedstrijden 

organiseert voor honderdduizenden experts om machine learning problemen van o.a. NASA, 

Wikipedia, Ford en Deloitte op te lossen. Hierdoor heeft Kaggle een uniek zicht op wat machines 

kunnen en (nog) niet kunnen en welke jobs het kan vervangen. "Toen machine learning in de 

jaren '90 werd geïntroduceerd in het bedrijfsleven, begon het met gemakkelijke 'supervised 

learning' taken zoals krediet risicoanalyse en het aflezen van handgeschreven nummers bij het 

sorteren van de post. Maar in de afgelopen jaren kent machine learning een drastische evolutie 

waardoor het nu in staat is veel complexere problemen op te lossen" (Goldbloom, 2016). Zo 

ontwierp Kaggle een algoritme dat in staat is een oogziekte genaamd 'diabetische retinopathie' 

even nauwkeurig als oogartsen te diagnosticeren. Goldbloom beweert dat de mens op geen 

enkele manier kan concurreren met machines als het gaat om frequente en voorspelbare taken. 

Machines zullen, gegeven de juiste data, beter, sneller en efficiënter presteren dan mensen. 

(Goldbloom, 2016) 

 

Maar er blijven taken bestaan die mensen wel beter kunnen dan machines. Laatstgenoemde 

kunnen moeilijk omgaan met nieuwe taken. Dit zijn taken die ze niet vaak gezien hebben of 

taken die plaatsvinden in onvoorspelbare omgevingen. Dit is een fundamentele beperking van 

machine learning, ze moeten leren uit een enorme dataset om voorspellingen te kunnen maken, 
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terwijl de mens in staat is ongeziene problemen op te lossen door logische redenering en 

creativiteit. Een voorbeeld hiervan is de microgolfoven. Deze werd uitgevonden wanneer Percy 

Spencer zijn chocoladereep zag smelten toen hij met magnetron radars werkte. (Tweedie, 2015) 

Volgens Goldbloom is de waarschijnlijkheid dat een menselijke job overgenomen wordt door 

een machine afhankelijk van de mate waarin ze gereduceerd kan worden naar een routine- en 

frequente taak en in welke mate er nieuwe situaties behandeld moeten worden. (Goldbloom, 

2016) 

4.2.1 McKinsey & Company studie 

Chui et al. (2016) berekende dat in de VSA bijna één vijfde van alle tijd dat aan beroepen 

gespendeerd wordt betrekking heeft op het opereren van machines in een voorspelbare 

omgeving. Door de adoptie van de bestaande technologieën schatten ze de technische 

haalbaarheid voor de automatisering van deze activiteiten op 78%. Vermits dit type activiteiten 

beduidend voorkomt in sectoren zoals productie, voeding, accommodatie en retail zijn deze 

sectoren het meest gevoelig voor automatisatie op basis van de technische haalbaarheid. Het 

belang van menselijke interactie is (tot nu toe) evident in sectoren zoals de gezondheidszorg 

(36% technische haalbaarheid) en onderwijs (27% technische haalbaarheid). Naarmate de 

technologie zich verder ontwikkelt, zullen robots en machine learning technieken een grotere 

invloed hebben op sectoren die vandaag slechts een laag technisch potentieel voor 

automatisering hebben. In de toekomst kan artificiële intelligentie bv. zorgen voor een veiligere 

en verbeterde fysieke samenwerking tussen robots en mensen in wat nu beschouwd wordt als 

onvoorspelbare omgevingen. Indien AI het begrip van natuurlijke taal zou ontwikkelen op een 

gelijkaardig niveau dan dat van de gemiddelde mens, zou de technische haalbaarheid van 

automatisering van de voorgenoemde sectoren, volgens Chui et al., nog meer stijgen. Voor retail 

zou dit van 53% naar 60% stijgen en voor financiën en verzekeringen van 43% naar 66%. (Chui 

et al., 2016) 

4.3 Automatisatie van niet-routine taken 

Deze sectie analyseert papers die de automatisatie van zowel routine als niet-routine taken 

onderzochten. Volgens Frey et al. (2013) is een groot spectrum aan niet-routine cognitieve taken 

automatiseerbaar dankzij de beschikbaarheid van big data. Het belangrijkste voordeel dat 

computers hebben ten opzichte van mensen omtrent big data, is de schaalbaarheid en de 
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afwezigheid van menselijke biases. Er is weinig bewijsmateriaal nodig om aan te tonen dat ze 

onafhankelijk zijn van menselijke beperkingen en dat bij het uitvoeren van moeilijke 

berekeningen netwerken van computers beter schalen dan menselijke arbeid. (Frey & Osborne, 

2013)  

 

Technologische vooruitgang is doorheen de economische geschiedenis grotendeels beperkt 

gebleven tot de mechanisering van handmatige taken waarbij fysieke arbeid nodig was. Echter 

in de 21ste eeuw kan men verwachten dat de technologische vooruitgang zal bijdragen tot een 

breed spectrum van cognitieve taken die tot op heden hoofdzakelijk behoorden tot het 

menselijk domein. Taken die slechts 15 jaar geleden als niet-routine werden gedefinieerd, 

worden nu geautomatiseerd. Dit werd geïllustreerd door Autor et al. in 2003: "Rondrijden met 

een auto in het stadsverkeer of het ontcijferen van handgeschreven tekst op een persoonlijke 

cheque - kleine taken voor de meeste volwassenen - zijn volgens onze definitie geen routine 

taken" (Autor et al., geciteerd bij Frey & Osborne, 2013, p. 17). Vandaag de dag blijken zulke 

taken toch in computercode gespecifieerd en geautomatiseerd te kunnen worden. (Frey & 

Osborne, 2013) 

4.3.1 Oxford University studie 

Volgens een studie van de Oxford University in 2013 blijkt dat "47% van alle jobs in de VSA een 

hoog risico lopen op automatisatie" (Frey & Osborne, 2013). Deze studie gaat de 

waarschijnlijkheid na op de volledige automatisatie6 van 702 soorten jobs in de VSA. De studie 

maakt geen poging om te schatten hoeveel mensen hun job kunnen verliezen door deze 

automatisatie. Vele beroepen met een lage waarschijnlijkheid op volledige automatisatie 

omvatten niet-routine cognitieve taken die creativiteit en/of een menselijk contact vereisen 

zoals bijvoorbeeld huwelijkstherapeuten (1,4%), psychologen (0,43%), lagere-school-

onderwijzers (0,44%) en advocaten (3,5%). De beroepen die deze studie categoriseert met een 

hoge waarschijnlijkheid op volledige automatisatie zijn o.a. restaurantkoks (96%), 

telefoonoperators (97%) en juridische medewerkers7 (98%). (Frey & Osborne, 2013) 

 

                                                             
6 Indien alle activiteiten horend bij een bepaald beroep computeriseerbaar zijn. 
7 Onder de Amerikaanse definitie van een juridische medewerker. Meer uitleg volgt in hoofdstuk 
4. 
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De 702 beroepen in deze studie komen uit de database O*NET en vertegenwoordigen 97% van 

de totale Amerikaanse arbeidsmarkt in dienst. Voor de overige 3% vonden de auteurs geen data. 

De studie gebruikt 10% van de data, zijnde 70 beroepen, als trainingsdata. Deze zijn de beroepen 

waarover de auteurs en enkele andere ML-experten het meest assertief waren dat ze ofwel 

'volledig computeriseerbaar' ofwel 'volledig niet computeriseerbaar' waren. Voor deze 

subjectieve beoordelingen hebben de onderzoekers zich gebaseerd op een workshop aan het 

departement Engineering Sciences van de Oxford University die de automatisering van een 

groot aantal taken onderzocht. Voor het labelen van deze beroepen hebben de onderzoekers 

de O*NET taak en job omschrijvingen van elk beroep geanalyseerd en zich de volgende vraag 

gesteld: "Kunnen de taken van dit beroep voldoende worden gespecificeerd, afhankelijk van de 

beschikbaarheid van big data, om uitgevoerd te worden door de modernste computergestuurde 

apparatuur?" (Frey & Osborne, 2013, p. 30).  

 

De studie onderscheidt drie bottlenecks als zijnde de grenzen van automatiseerbaarheid; 

perceptie en manipulatie, creatieve intelligentie en sociale intelligentie. Frey en Osborne 

gebruiken 9 variabelen die overeenkomen met de 3 gedefinieerde bottlenecks. Daarna 

gebruikten ze een ML-algoritme dat de waarschijnlijkheid op volledige automatisatie van deze 

jobs berekende. Ze ondervonden een sterk negatief verband tussen enerzijds de lonen en het 

opleidingsniveau en anderzijds de waarschijnlijkheid dat een beroep geautomatiseerd wordt. 

(Frey & Osborne, 2013) 

4.3.1.1  Analyse van de Oxford University studie 

De auteurs formuleren concrete antwoorden op hun vooropgestelde doelen. De studie is o.a. 

gebaseerd op hun verwachtingen waartoe computers in de toekomst in staat zullen zijn, 

McKinsey daarentegen baseert zich op wat de bestaande technologie reeds kan. Hoofdstuk 3 

van de Oxford University paper is gewijd aan het onderbouwen van deze veronderstelling en 

steunt voornamelijk op recente doorbraken in machine learning, datamining en andere 

subvelden van AI. Volgens hen gaan deze doorbraken alsmaar vaker plaatsvinden dankzij big 

data, de schaalbaarheid van computers, de afwezigheid van menselijke biases8 en een steeds 

dalende kost van robots door technologische voortgang. Verschillende experts en studies 

                                                             
8Door Frey en Osborne gedefinieerd als andere menselijke doelen die niet werk gerelateerd zijn 
zoals slapen en eten. 
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(Lawrence, 2016; Arntz, Gregory & Zierahn, 2016) zijn het hierover eens maar duiden aan dat 

het om subjectieve voorspellingen gaat. Bijgevolg zijn de resultaten moeilijk te repliceren. We 

bespreken hun werk verder: 

 

1. Frey et al. (2013) suggereren dat het reeds "grotendeels technisch mogelijk is om bijna elke 

taak te automatiseren, gegeven dat er voldoende data voor patroonherkenning verzameld kan 

worden" (p. 23). Maar slechts enkele organisaties zoals Google en Facebook beschikken over 

gigantische datasets die ons dagelijks gedrag opslaan. Bovendien, als een computer grote 

datasets nodig heeft om te leren, hoe zal het dan kunnen omgaan met nieuwe taken? En hoe zit 

het met taken waarbij computers geen toegang hebben tot het Net of de grote databases? Deze 

onzekerheden versterken de voorwaarde van Frey en Osborne dat eerst voldoende data voor 

elk beroep verzameld moeten kunnen worden. (Lawrence, 2016) 

 

2. Frey & Osborne zijn voorzichtig bij de extrapolatie van deze doorbraken in de reële wereld. 

Zo specifiëren ze een behoedzaam tijdschema tegen wanneer deze beroepen effectief volledig 

automatiseerbaar zullen zijn met een "misschien over decennium of twee" (Frey & Osborne, 

2013, p. 38). Bovendien bespreekt deze studie enkel de technische haalbaarheid van 

automatisatie en houdt het geen rekening met de kost van de arbeid en van automatisatie, noch 

juridische en ethische barrières voor automatisatie. Bijgevolg vormt hun conclusie geen 

onmiddellijke indicatie voor een Amerikaanse massawerkloosheid.  

 

3. Zoals eerder aangehaald door Conti (2016), zullen veel jobs deels geautomatiseerd worden 

waarbij werknemers voor een bepaalde job meer tijd zullen hebben om andere taken te 

vervullen. Beroepen die door Frey, et al. (2013) gelabeld worden met een laag risico van 

volledige automatisatie, zoals bijvoorbeeld chirurgen (0,42%) en farmaceuten (1,2%), kunnen 

nu reeds deels geautomatiseerd worden. Zo heeft de 'da Vinci Surgery system', een 

robotchirurg, chirurgische ingrepen voor meer dan 3 miljoen patiënten wereldwijd veranderd. 

Chirurgen zijn nog steeds 100% in controle, maar kunnen met deze technologie vele operaties 

uitvoeren d.m.v. kleine incisies i.p.v. grote openingen. Da Vinci Surgery stelt de chirurg in staat 

om heelkundige ingrepen uit voeren met een verbeterde visie, precisie en controle. Gelijkerwijs 

kan de Mako robotische arm, van het bedrijf Stryker, gebruikt worden bij volledige heup- en 

kniegewricht vervangingen. De installatie van een Mako robotarm kost voorlopig wel zo'n 1 

miljoen dollar. Volgens Reuters lopen Zimmer Biomet en Johnson & Johnson - de twee andere 
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grote spelers in de orthopedie - achter in de robotrace, maar beide hebben plannen om deze 

markt op verschillende manieren te betreden. Volgens hen werkt Johnson & Johnson aan 

chirurgische robotica met Verily, het life sciences-departement van Alphabet. Zimmer kocht 

vorig jaar een meerderheidsbelang in Medtech, een specialist in neurochirurgie in Frankrijk. 

Daarnaast hebben machine learning en big data volgens Dr. Jonathan Kanevsky van de McGill 

University in Montreal, reeds het potentieel om complexe klinische data te verwerken om 

chirurgen te begeleiden bij klinische besluitvorming in o.a. plastische chirurgie. (da Vinci Surgery, 

2017; Kanevsky, et al., 2016; Hirschler & Sandle, 2017) 

 

4. De bevindingen van Frey en Osborne zijn gebaseerd zijn op beroepsmatige automatisatie. In 

een studie van Arntz et al. (2016) wordt rekening gehouden met de heterogeniteit van de taken 

binnen beroepen i.p.v. de beroepen in hun geheel. Een conclusie uit Arntz et al. (2016) is dat 

slechts 9% van de beroepen volledig automatiseerbaar zijn. Dit substantieel verschil is te wijten 

aan het feit dat zelfs voor beroepen die Frey en Osborne categoriseren als hebbende een hoog 

risico op automatisatie, er taken zijn die moeilijk te automatiseren zijn zoals face-to-face 

interacties. (Arntz, Gregory, & Zierahn, 2016) Bovendien geven Frey en Osborne ook aan dat ze 

sommige taken simplificeren waardoor niet-automatiseerbare taken gecategoriseerd kunnen 

worden als wel automatiseerbaar. 

 

5. Een laatste bemerking op deze vaak geciteerde paper is dat het enkel de vernietiging van jobs 

analyseert en niet de creatie ervan. Hoewel "47% van alle jobs" beangstigend omvangrijk klinkt, 

wordt er geen poging gedaan om de positieve gevolgen van AI te bespreken. 

 

Het is belangrijk om op te merken dat de resultaten van deze studie onderbouwd zijn voor de 

VSA. Bepaalde beroepen in de VSA kunnen andere werkactiviteiten inhouden dan een beroep 

met dezelfde titel in België. We komen hier in hoofdstuk vijf op terug aangezien juridische 

medewerkers in België bepaalde taken mogen uitvoeren dat collega's in de VSA niet mogen. 

4.3.2 McKinsey & Company studie 

Uit het rapport "Four fundamentals of workplace automation" van McKinsey in 2015 blijkt dat 

45% van alle werkactiviteiten die individuen uitvoeren kunnen vervangen worden door 

machines met reeds bestaande technologie. Het rapport definieert 'bestaande technologieën' 

als technologieën die reeds veelvoorkomend zijn of die vandaag de dag getest worden in een 
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laboratorium. Hun analyse en resultaten zijn gebaseerd op de technische haalbaarheid van de 

automatisatie van de voornaamste activiteiten in een bepaalde sector. Tevens tonen ze aan dat 

slechts 5% van de beroepen volledig geautomatiseerd kan worden, gebruikmakend van de 

bestaande technologie. Dit is een erg afwijkende bevinding tegenover de Oxford studie in 2013 

die gebaseerd was op toekomstige technologische mogelijkheden. Een andere conclusie uit het 

rapport van McKinsey is dat 60% van alle beroepen voor 30% of meer geautomatiseerd kan 

worden. Deze studie analyseerde meer dan 2.000 werkactiviteiten uit een 800-tal beroepen, 

gebruikmakend van dezelfde database (O*Net) als Frey et al. (2013). (Chui et al., 2015) 

 

Chui et al. (2016) argumenteren dat indien machines een aantal menselijke werkactiviteiten 

overnemen in een beroep, dit niet zozeer het einde van banen betekent. Integendeel, het aantal 

banen neemt volgens hen soms toe bij gedeeltelijke geautomatiseerde beroepen. Werknemers 

worden productiever, prijzen dalen en de algemene vraag groeit waarbij de nood aan extra 

werknemers ook groeit, zoals bv. voor naverkoopdiensten.  

4.3.2.1 Analyse van de McKinsey & Company studie 

1. Zoals in de studie van Arntz et al. (2016), blijkt opnieuw dat, rekening houdend met de 

werkactiviteiten van de werknemers, het percentage aan beroepen die volledig 

geautomatiseerd kan worden, beduidend lager is dan wat Frey en Osborne berekenden. Deze 

laatsten baseerden zich op mogelijke toekomstige technologieën en hielden geen rekening met 

de verschillende werkactiviteiten per beroep. 

 

2. In het volgend rapport van McKinsey & Company uit juli 2016 en in tegenstelling tot Frey et 

al. (2013), wijzen de auteurs er wel op dat het effectief automatiseren van deze processen niet 

enkel afhangt van de technische haalbaarheid. Als tweede factor argumenteren ze dat de 

automatisatie eveneens afhankelijk is van de automatisatiekost. De derde factor is de kost van 

arbeid met de gerelateerde vraag en aanbod naar arbeid: indien werknemers in ruime mate 

beschikbaar zijn en beduidend goedkoper zijn dan automatisering, zou dit een beslissend 

argument tegen automatisatie kunnen zijn. Een vierde factor is het overwegen van de voordelen 

naast arbeidssubstitutie, nl. hogere output niveaus, hogere kwaliteit en minder fouten. Deze zijn 

vaak groter dan de verlaging van de arbeidskost. Als laatste factor moeten juridische en 

maatschappelijke problemen, zoals de mate waarin machines aanvaardbaar zijn in bepaalde 

omgevingen, overwogen worden. (Chui et al., 2016)  
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3. Deze studie analyseert evenmin in welke mate er jobs gecreëerd zullen worden door de 

implementatie van nieuwe technologieën zoals AI. Hierdoor geeft het slechts een eenzijdige kijk 

op de automatisatie en het aantal banen die t.g.v. AI verloren gaan. 

4.3.3 PwC Studie 

PwC bracht in maart 2017 een rapport uit met hun schattingen op de potentiële impact van 

automatisatie op verschillende grote economieën waaronder de VSA en het Verenigd Koninkrijk. 

Terwijl ze de verschillende methodieken van Frey et al. (2013) en Arntz et al. (2016) erkennen, 

vonden ze het nog steeds vreemd dat de conclusies zo hard verschilden. PwC reproduceerde 

eerst de resultaten van AGZ9 en verbeterde dan hun benadering door het gebruik van extra data 

(zoals het opleidingsniveau van de werknemers) en het ontwikkelen van hun eigen algoritme. 

PwC voorspelt dat 38% van alle beroepen in de VSA vatbaar zijn voor automatisering tegen 2030. 

Bijgevolg biedt dit een zekere steun aan de conclusie van AGZ dat het rekening houden met de 

werkactiviteiten van beroepen tot lagere automatiseerbaarheidsschattingen leidt dan de 

beroepsbenadering van Frey et al. PwC benadrukt dat het percentage aan jobs dat werkelijk 

geautomatiseerd zal worden, waarschijnlijk ver onder dit niveau (38%) zal vallen door 

economische en juridische beperkingen die de automatisering zou vertragen. (Berriman & 

Hawksworth, 2017) 

4.4 Welke sectoren zullen het hardst getroffen worden door AI? 

Volgens Berriman et al. (2017) zijn de volgende vier sectoren het meest vatbaar voor 

automatisering; de groothandel en retail, de productiesector, administratieve en 

ondersteunende diensten, en de transport- en opslagsector. In de transport- en opslagsector 

zou 56% van alle banen geautomatiseerd kunnen worden. Dit komt overeen met 2,8 miljoen 

banen in de VSA. 22% van de groot- en detailhandel zijn vatbaar voor automatisering, of nog 

4,79 miljoen banen. Voor de productiesector en de administratieve en ondersteunende 

diensten zouden er respectievelijk 5,75 en 3,31 miljoen banen geautomatiseerd kunnen worden. 

(Bureau of Labor Satistics (a-d), 2017; Berriman & Hawksworth, 2017) 

 

                                                             
9 Arntz, M.; Gregory, T.; Zierahn, U. 
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Voor elk van deze sectoren halen we een voorbeeld aan hoe AI bepaalde banen kan 

automatiseren. 

1. Transport: In de stad van de toekomst, is vrijwel elke auto geautomatiseerd. Deze rijden 

continu rond en a.d.h.v. een applicatie roept men een auto op die ons komt ophalen en 

moeiteloos op onze bestemming afzet. Dit zou bijgevolg het aantal verkochte wagens 

aan particulieren en bedrijven doen dalen. Een carpoolsysteem zou zich dan 

automatisch kunnen optimaliseren en het verkeer nog efficiënter laten rijden. 

2. Retail: Amazon wenst de retail winkels te revolutioneren gebruikmakend van 

geavanceerde AI-technologie dat o.a. gebruikt wordt in zelfrijdende auto's. Deze zijn: 

computervisie10, deep learning algoritmen en sensors fusion11. Amazon zou hiermee de 

traditionele kassa's afschaffen. Klanten kunnen komen winkelen met hun smartphone 

op zak en de computer maakt een lijstje van de producten die genomen worden. Deze 

worden automatisch betaald eens de klant de winkel verlaat. Het project 'Amazon Go' 

is voorlopig nog in bèta-fase in Seattle (VSA) en enkel open voor Amazon werknemers. 

Volgens de Wall Street Journal werkt de Amazon-Go-winkel enkel wanneer er minder 

dan 20 klanten binnen zijn. Hierdoor heeft Amazon de publieke opening van hun nieuwe 

winkel uitgesteld. (Amazon, 2016; Stevens, 2017) 

3. Productie: ML-algoritmen kunnen gebruikt worden om voor nauwkeurigere 

voorspellingen te zorgen of om de supply chain operaties efficiënt te houden. Zo kunnen 

onderhoudswerken in industrieën waar een downtime tot enorme gevolgen leidt 

voorspeld worden. Dit heet 'predictive maintenance'. (Coraddu, et al., 2014) 

4. Administratieve en ondersteunende service: Hoewel het menselijk oordeel 

onwaarschijnlijk geautomatiseerd zal worden, kan AI enorm nuttig zijn bij 

besluitvorming en data gedreven simulaties. In feite zijn 78% van de onderzochte 

managers van mening dat zij het advies van intelligente systemen vertrouwen in het 

nemen van zakelijke beslissingen in de toekomst. Figuur 4 toont hoe een doorsnee-

manager zijn tijd besteedt op het werk. Uit onderzoek blijkt dat managers graag zouden 

willen werken met een AI-assistent zouden die de administratieve kant op zich kan 

                                                             
10 Computervisie is de automatische extractie en analyse van nuttige informatie uit een 
afbeelding of een reeks afbeeldingen. 
11 Software die data van meerdere sensoren intelligent combineert om de applicatie of 
systeemprestaties te verbeteren. 
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nemen zodat ze hun kostbare tijd in andere zaken kunnen investeren. (Kolbjørnsrud, 

Amico, & Thomas, 2016) 

 
Figuur 3: Tijdsbesteding van managers 

Bron: Kolbjørnsrud, V., Amico, R., & Thomas, R. J. (2016). How Artificial Intelligence Will Redefine 

Management. Harvard Business Review. 

4.5 Beperkingen van machine learning algoritmen  

We hebben reeds een aantal beperkingen op machine learning besproken, namelijk hun nood 

om uit grote datasets te leren. Er wordt tevens verondersteld dat deze trainingsdata 

representatief zijn voor de gehele populatie. Daarnaast zijn er een tal van technische 

beperkingen zoals overfitting, waarbij algoritmen de trainingsdata (inclusief de ruis op deze 

data) volledig memoriseren. Hierdoor wordt het patroon niet goed veralgemeend en zullen de 

voorspellingen minder nauwkeurig zijn. 

Machine learning wordt ook bekritiseerd voor het tonen van "black box" kenmerken. Dit uit zich 

in algoritmen die weinig of geen motivatie bieden achter hun outputs. Bovendien is hun 

leergedrag moeilijk te reproduceren wanneer dezelfde trainingsets toegepast worden op 

verschillende algoritmen.  (Kanevsky, et al., 2016) 

4.6 Conclusies 

1. Vanwege de verschillende methodieken blijkt er weinig consensus te zijn over het 

percentage aan beroepen die volledig geautomatiseerd kunnen worden in de VSA. De 
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besproken studies gaan uit van hun eigen veronderstellingen en hebben elk machine 

learning algoritmen opgesteld en toegepast. Schattingen variëren van 5% tot 47%.  

 

2. Alle besproken studies wijzen er wel op dat AI-applicaties in de toekomst in de meeste 

beroepen een aantal werkactiviteiten zullen automatiseren. Afhankelijk van de mate 

waarin het werk routinematig en in een voorspelbare omgeving plaatsvindt is de 

technische haalbaarheid op automatisatie groter. Elke werknemer die deels 

geautomatiseerd wordt door machines wordt productiever.  

 

3. Het analyseren van de werkactiviteiten per beroep i.p.v. beroepen in hun geheel blijkt 

een meer nauwkeurige benadering te zijn om de technische haalbaarheid van 

automatisering na te gaan. Maar afhankelijk van de gebruikte data, blijken de resultaten 

nochtans nog steeds uiteenlopend te zijn, gaande van 5% tot 38%. 

 

4. Er zijn verschillende factoren die in rekening gebracht moeten worden om het risico op 

effectieve automatisering in te schatten. Naast de reeds besproken technische 

haalbaarheid zijn er de volgende factoren: de automatisatiekost, de kost van arbeid met 

de gerelateerde vraag en aanbod naar arbeid, de voordelen naast arbeidssubstitutie en 

als laatste de juridische en maatschappelijke beperkingen. Hierdoor is de implementatie 

van nieuwe technologieën vaak een langzaam proces en is het geschatte aandeel aan 

jobs dat vatbaar is voor computerisering niet gelijk aan het aantal werkelijke banen die 

verloren zullen gaan.  
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5 Automatisatiegraad van Belgische advocaten 

In hoofdstuk 4 werd besproken dat AI niet enkel laagopgeleide jobs ('blue collar jobs') zal 

automatiseren maar dat tevens hoogopgeleide functies ('white collar jobs') in het gedrang zullen 

komen. Zo wijzen meerdere studies en enorm veel nieuwsartikels erop dat in de nabije toekomst 

veel advocatenwerk geautomatiseerd zal worden door AI. In dit hoofdstuk focussen we op de 

mate van automatisatie binnen de advocatuur, gebruikmakend van bestaande AI-applicaties. 

We analyseren de zwakheden van de bestaande literatuur en bekijken of de vrees voor AI al dan 

niet genuanceerder moet worden.  

5.1 Karakteristieken van advocaten in België 

Volgens de Orde van de Vlaamse Balies hebben advocaten 4 rollen: adviseren bij een juridisch 

probleem, bemiddelen bij familie-, burgerlijke en sociale zaken, onderhandelen over bv. een 

verkoopovereenkomst of arbeidscontract en ten laatste als woordvoeder optreden voor 

mensen wiens rechten bedreigd worden. (Orde van de Vlaamse Balies (a), s.d.) Om in België 

advocaat te zijn, moet men de Belgische nationaliteit hebben of onderdaan zijn van een EU-

lidstaat én een Belgisch universitair diploma Master Rechten behaald hebben12. Om als advocaat 

te starten moet een eed afgelegd worden voor het Hof van Beroep van de provincie waar de 

balie gevestigd is en een stage van 3 jaar worden gelopen bij een advocaat-stagemeester, 

waarbij de stagiair ingeschreven wordt op de lijst van stagiairs. (Orde van Vlaamse Balies (b), 

s.d.) 

 

Volgens de Universiteit Antwerpen begint ongeveer 40% van de afgestudeerden Masters in 

Rechten een togaberoep, namelijk 25% in de advocatuur, 10% in de magistratuur en 5% in het 

notariaat. De Universiteit Antwerpen wijst erop dat deze cijfers gebaseerd zijn op een 

verouderde alumnidatabase maar ze geven een eerste indicatie van de belangrijkheid van deze 

beroepsuitwegen. De overige 60% worden voornamelijk ingevuld door leidinggevende of 

adviserende functies in de bedrijfswereld, politieke mandaten, bank en verzekeringen en 

onderwijsfuncties. (Universiteit Antwerpen, s.d.; Kris De Feyter, persoonlijk communicatie, 

9/01/2018) 

                                                             
12 Er bestaan enkele uitzonderingen op die voorwaarden. 
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Uit een kwantitatief onderzoek in 2012 van de KU Leuven en de Universiteit Gent waren er in 

België gemiddeld 15,6 advocaten per 10.000 inwoners in België. (Hardyns e.a., 2014) In 2015 

bedroeg dit 16,3. (Neutraal syndicaat voor zelfstandigen, 2016) Dat blijkt zeer hoog te zijn in 

vergelijking met onze buurlanden. In Nederland waren er in 2013 slechts 10,1 advocaten per 

10.000 inwoners en in Frankrijk hadden ze op 1 januari 2016 slechts 9,55 advocaten per 10.000 

inwoners. (Wopereis, van Brunschot, & Miltenburg, 2013; Moreau, 2016) Volgens de 

advocatenbarometer zouden veel Belgische advocaten het financieel moeilijk hebben door hun 

groot aantal. (Hardyns e.a., 2014) 

 

Uit cijfers van de Orde van de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige balies van België waren er 

18.532 Belgische advocaten in 2016, of 16,3 per 10.000 inwoners. Tussen 2002 en 2016 is het 

aantal advocaten jaarlijks gemiddeld met 1,97% gestegen, zijnde 316 personen per jaar. (Karlien 

Malfait, persoonlijke communicatie, 22/04/2018; Hanan Bakkioui, persoonlijke communicatie, 

22/04/2018) We houden dit in het achterhoofd voor de analyse van de omvang van het 

advocatenwerk in België dat aan bod komt in hoofdstuk 6. 

5.1.1 Paralegals in de advocatuur 

Op elk rechtsgebied vormen juridische medewerkers of 'paralegals' de administratieve 

ondersteuningsstructuur waarop het juridische systeem is aangewezen. In België vervullen 

paralegals in de praktijk verschillende taken. Ongeacht waar ze terechtkomen, hebben ze vaak 

als eerste taak om de contacten met cliënten te verzorgen. Bij een eerste contact staan zij in 

voor de vertaling van het juridische kluwen naar de gewone taal van de cliënt. Daarnaast hebben 

ze ook vaak ondersteunende taken: zo kunnen ze betrokken worden bij de opstelling van 

juridische teksten en contracten, het verzamelen van bronnen, het mee begeleiden van een 

volledig dossier tot zelfs het afhandelen van een volledig dossier. (Jubel, 2016) 

 

De American Bar Association definieert een paralegal als "een persoon, gekwalificeerd door 

opleiding, training of werkervaring die in dienst is of wordt gehouden door een advocaat, 

advocatenkantoor, bedrijf, overheidsinstantie of andere entiteit en die specifiek gedelegeerd 

inhoudelijk juridisch werk verricht waarvoor een advocaat verantwoordelijk is" (American Bar 

Association, 2008).   
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Paralegals kunnen de werkdruk van advocaten aanzienlijk verlichten door de repetitieve en 

tijdrovende taken uit te voeren. Bijgevolg kan er meer werktijd van een paralegal, onder de 

Amerikaanse definitie, geautomatiseerd worden m.b.v. AI t.o.v. advocaten. Dit werd eerder 

aangehaald in 4.3.1 in de studie van Frey en Osborne. McKinsey Global Institute schat dat 69% 

van de werkactiviteiten van een paralegal geautomatiseerd kan worden. In België daarentegen 

mogen paralegals vrijwel elke taak verrichten uitgezonderd het verdedigen van een cliënt voor 

de rechtbank (pleiten). (Jwindow, s.d.; Albarn, 2012) 

 

In wat volgt focussen we op de graad van automatisatie van de werkactiviteiten van Belgische 

advocaten, gebruikmakend van referenties naar Amerikaanse studies waar mogelijk. De 

werkactiviteiten van de paralegals worden buiten beschouwing gelaten. 

5.2 AI-technologieën in de Advocatuur 

Volgens een studie van Altman Weil, 2017 Law Firms in Transition, zou 49% van de 386 

participerende Amerikaanse advocatenkantoren (met minstens 50 advocaten) technologieën 

gebruiken om menselijke werkkracht te vervangen met als doel de efficiëntie te verhogen. 84% 

van deze kantoren verwacht dat dit, met de opkomst van AI, een blijvende trend wordt in de 

advocatuur. (Clay & Seeger, 2017) 

 

Verschillende bedrijven stellen geavanceerde AI-technologieën voor waarmee ze de werkdruk 

van advocaten drastisch wensen te verlagen. McKinsey Global Institute en Deloitte hebben de 

graad van automatisatie in deze sector bestudeerd en concluderen tot beangstigende cijfers. 

McKinsey voorspelt dat 23% van de tijd die advocaten spenderen aan hun werkactiviteiten 

geautomatiseerd kan worden door het adapteren van bestaande technologieën. Deloitte 

voorspelt dat 114.000 juridische jobs geautomatiseerd zullen worden in het VK in de komende 

20 jaren. Bijgevolg zal het advocatenbedrijf van de toekomst in een kleinere talentenpool 

zoeken om de meest ervaren personeelsleden te vinden en zal zij talenten uit een breder scala 

aan disciplines moeten aantrekken, waaronder technologieontwikkeling en data-analyse. 

Opnieuw mist deze studie details van bevindingen zoals welke type jobs in de juridische sector 

geautomatiseerd zullen worden en door welke specifieke technologieën. (McKinsey Global 

Institute, 2015; Deloitte, 2017) 
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5.2.1 McKinsey Global Institute 

De studie van McKinsey Global Institute (2015) voorspelt voornoemde cijfers op basis van 'het 

adapteren van bestaande technologieën' dat reeds in 4.3.2 aangehaald werd. Ze onderscheidt 

12 activiteiten van een advocaat, zijnde: 

1. Evalueren van informatie met betrekking tot juridische zaken in  openbare of 

 persoonlijke archieven. 

2. Voorbereiden van documentatie voor gerechtelijke procedures. 

3. Voorbereiden van juridische documenten. 

4. Juridisch advies geven aan klanten. 

5. Identificeren van implicaties voor casussen op basis van voorbije cases of 

 andere wettelijke informatie. 

6. Onderzoeken van relevante juridische materialen om een besluitvorming 

 te ondersteunen. 

7. Geschillen tussen twee partijen bemiddelen om juridische conflicten op  te 

 lossen. 

8. Het interviewen van eisers met betrekking tot rechtsprocedures. 

9. Ontmoeten van personen die betrokken zijn bij juridische processen om 

 informatie te verstrekken en problemen te verduidelijken. 

10. Het vertegenwoordigen van de belangen van cliënten in rechtsprocedures. 

11. Toezicht houden op activiteiten van ander juridisch personeel. 

12. Ontwerpen van wetten en regelgevingen. 

(McKinsey Global Institute, 2015) 

 

Ze beoordeelden de vereisten voor elk van deze werkactiviteiten in het licht van 18 verschillende 

vaardigheden zoals de nodige mate van creativiteit, sociaal en emotioneel redeneren, 

informatie ophalen en mobiliteit. Vervolgens hebben ze de mate van "automatisering" van deze 

vaardigheden beoordeeld in functie van bestaande technologieën, waarbij het vereiste niveau 

aan vaardigheden werd aangepast voor beroepen waar het werk plaatsvindt in onvoorspelbare 

omgevingen.  

 

Deze studie specifieert geen verdere informatie omtrent welke vaardigheden nodig zijn bij elke 

werkactiviteit, noch hoe automatiseerbaar elke werktaak afzonderlijk wordt geschat. Voor de 

tijd die advocaten aan hun werkactiviteiten spenderen combineerden ze 2 datasets: de US 
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Bureau of Labor Statistics en O*NET. Om de resultaten van deze studie onafhankelijk te 

beoordelen, stellen we onze eigen dataset op in hoofdstuk 5.3 op basis van een online enquête 

bij Belgische advocaten. 

5.2.2 Deloitte 

Volgens een rapport van Deloitte van 2016 heeft "tot op heden de automatisatie van de 

juridische sector ervoor gezorgd dat lager gekwalificeerde banen, zoals paralegals, verloren zijn 

gegaan terwijl er nieuwe hooggeschoolde functies gecreëerd zijn om nieuwe technologieën te 

ontwikkelen en te beheren" (p. 4). Op korte termijn voorzien ze een nood aan ondersteuning en 

managing van deze transitie. Het rapport bouwt verder op de bevindingen uit de studie van Frey 

& Osborne (2013). Het algoritme in die studie vond dat de waarschijnlijkheid op volledige 

automatisatie van een Amerikaanse paralegal 94% bedroeg en het voor een advocaat slechts 

3,5% bedroeg. Maar Deloitte verwacht dat er een significant potentieel risico bestaat op het 

automatiseren van hoogopgeleide functies en werkactiviteiten in de rechtspraktijk die 

repetitieve processen inhouden. Op lange termijn kan dit ertoe leiden dat bepaalde 

hoogopgeleide functies geschrapt worden en dat mensen zich mogelijks moeten inzetten voor 

alternatieve banen. (Deloitte, 2016) Deloitte specifieert niet welke functies en repetitieve 

processen het betreft. 

5.2.3 Oxford Studie 

We citeren Frey & Osborne (2013): "We merken op dat de voorspellingen van ons model 

opvallend in overeenstemming zijn met de technologische trends die we waarnemen bij de 

automatisering van kenniswerk, zelfs binnen beroepscategorieën. We vinden bijvoorbeeld dat 

(Amerikaanse) paralegals - waarvoor computers al in de plaats komen - zich in de categorie met 

een hoog risico op automatisatie bevinden. Tegelijkertijd bevinden advocaten, die afhankelijk 

zijn van de arbeidsinput van paralegals, zich in de categorie met een laag risico. Om het werk 

van advocaten volledig geautomatiseerd te laten verlopen moeten o.a. technische knelpunten 

voor creatieve en sociale intelligentie worden overwonnen" (p. 41). Ook deze studie biedt geen 

dieper inzicht omtrent welke technologieën welke werkactiviteiten zullen automatiseren. Dit 

problematiek vormt de basis van ons onderzoek. 



 32 

5.3 Data 

In wat volgt wordt onderzocht hoe de werkactiviteiten van advocaten kunnen gecategoriseerd 

worden en a.d.h.v. welke technologieën ze geautomatiseerd kunnen worden. Uit persoonlijke 

interviews met 4 Belgische advocaten onderscheiden we 13 werkactiviteiten en schatten we 

voor elk afzonderlijk hun automatisatiegraad dankzij AI-applicaties. (Adrien Galot, persoonlijke 

communicatie, 15/02/2018; Katrien Spooren, persoonlijke communicatie, 27/02/2018; Natasha 

Cornelis, persoonlijke communicatie, 22/02/2018; Herman Naeyaert, persoonlijke 

communicatie, 23/02/2018) 

Hiervoor stellen we onze eigen dataset op (zie 5.3.1) a.d.h.v. een online enquête die o.a. peilt 

naar de gemiddelde tijdsbesteding per week van Belgische advocaten aan deze 13 

werkactiviteiten.  

5.3.1 Gemiddelde tijd per werkactiviteit 

In een online enquête deelden 70 Belgische advocaten hun wekelijkse tijdsbesteding mee bij 

deze 13 werkactiviteiten. We bekwamen de volgende resultaten:  

 

Werkactiviteiten Gemiddelde tijd (%) 
1. Mondelinge gesprekken met cliënten  10,7% 

2. Juridische analyse en strategie 13,7% 
3. Schriftelijk juridisch advies geven aan cliënten 17,0% 
4. Onderhandelingen 4,3% 
5. Juridische opzoekingen (legal research) 10,2% 
6. Litigation (pleiten voor de rechtbank) 6,9% 
7. Toezicht houden op activiteiten van ander juridisch personeel  5,3% 

8. Opstellen/beoordelen van contracten 5,5% 

9. Conclusies schrijven 14,6% 
10. Beheer van honararia en administratiekosten 3,8% 
11. Corporate housekeeping (voorbereiden van notulen) 1,2% 
12. Due Diligence (boekenonderzoek) 2,0% 
13.  Andere (Bijscholing, PR-activiteiten, congressen, ...) 4,8% 

Tabel 1: Resultaten van de enquête  

 

Om deze enquête extra kracht te geven, vroegen we de naam van alle respondenten en (indien 

van toepassing) het kantoor waarvoor ze werken. Van diegenen die hun naam opgaven 
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controleerden we hun jobomschrijving via LinkedIn. 12 respondenten gaven hun naam niet mee 

maar alle respondenten gaven aan Belgische advocaat te zijn. We besluiten om alle antwoorden 

als valide te beschouwen. Op basis van deze enquête berekenen we procentueel de gemiddelde 

gespendeerde tijd per werkactiviteit, aangezien zowel part-time als full-time advocaten aan de 

enquête konden deelnemen. Na analyse en controle van de uitschieters in de data, besloten we 

deze niet uit de dataset te verwijderen. Ze bevatten immers interessante data. Aangezien 

advocaten zich meestal specialiseren, spenderen ze per specialisatie meer tijd aan bepaalde 

activiteiten dan andere. Moesten we de uitschieters wel verwijderen zou bv. het automatiseren 

van due diligence geen effect hebben op de omvang van het advocatenwerk in de sector.  

Verder wensen we een uitspraak te doen over het aandeel van de werktijd van advocaten dat 

automatiseerbaar is door AI-applicaties. We erkennen dat we relatief weinig respondenten 

hebben t.o.v. de totale populatie van omstreeks 18.500 Belgische advocaten. We hanteren een 

betrouwbaarheidsniveau van 95%, idealiter zouden we 377 respondenten willen hebben zodat 

we een foutenmarge van 5% kunnen hanteren. Mits we slechts 70 respondenten hebben bevat 

onze steekproef theoretisch gezien een foutenmarge van 11,69%. In de enquête peilden we 

tevens naar de kennis van de respondenten omtrent juridische AI-programma's. Dit wordt 

verder in hoofdstuk 6 besproken.  

5.4 Automatisatie van de werkactiviteiten 

Om de impact van automatisatie op de werkgelegenheid van advocaten in te schatten zullen we 

elke categorie in onze dataset afzonderlijk onderzoeken. In deze sectie leggen we de focus op 

de specifieke AI-applicaties die bepaalde werkactiviteiten van advocaten (deels) zouden kunnen 

automatiseren. We categoriseren de mate van automatisatie voor elke werkactiviteit als licht 

(≤10%), middelmatig (>10% en <30%), sterk (≥30%) of geen impact op de tijd die advocaten 

hieraan spenderen.  

5.4.1 Mondelinge gesprekken met cliënten (Geen impact) 

Computers hebben treffelijke vooruitgang gemaakt met betrekking tot het verlenen van 

juridisch advies aan cliënten. Enerzijds maken ze de toegang tot relevant juridisch materiaal 

gemakkelijk via gratis onlinedatabases, anderzijds hebben ze vooruitgang geboekt in het maken 

van betrouwbare voorspellingen. Maar er zijn verschillende redenen waarom de mondelinge 

gesprekken van advocaten met cliënten niet te automatiseren valt.  
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Ten eerste zijn AI-voorspellingsprogramma’s nog maar enkel voor de rechtspraak13 en 

rechtbanken ontwikkeld. Maar advocaten moeten ook vele andere zaken kunnen inschatten, 

zoals bijvoorbeeld de reactie van een tegenpartij tijdens onderhandelingen voor een schikking. 

Ten tweede willen cliënten meer dan statistische waarschijnlijkheden ontvangen. Ze willen dat 

advocaten hen verzekeren welke handelingen het best hun belangen zullen waarborgen. Ten 

derde is effectief juridisch advies verlenen meer dan slechts voorspellingen of het aflezen van 

wetteksten. Advocaten moeten creatief zijn, situaties en doelen verstaan om zo de belangen 

van hun cliënten te verdedigen alsook de wet na te volgen. Dit vergt ongestructureerde 

menselijke interacties en sociale vaardigheden, m.a.w. deze taken zijn (nog) niet 

automatiseerbaar d.m.v. bestaande technologieën. In het algemeen vergen de interacties van 

advocaten in onvoorbereide en ongestructureerde gesprekken, spontaneïteit en emotionele 

intelligentie. Een advocaat moet bijvoorbeeld lang genoeg met een beklaagde (in 

strafrechtelijke procedures) kunnen praten vooraleer er genoeg vertrouwen is opgewekt zodat 

de beklaagde alle informatie vrijgeeft. De advocaat moet de lichaamstaal en 

gelaatsuitdrukkingen herkennen om zijn manier van aanpak te kunnen aanpassen. (Kruse, 2008) 

Derhalve schatten we dat de impact van AI op deze werkactiviteit zich voorlopig beperkt tot het 

automatisch overschrijven van gesprekken. Een studie aan de Stanford University toont aan dat 

AI-spraakherkenning gemiddeld 3 keer zo snel is als typen op een smartphone. Uit deze studie 

concluderen we dat spraakherkenningsapplicaties in snel tempo accurater zullen worden. 

Gesprekken zouden volledig overgeschreven kunnen worden en deze data zouden dan door AI 

automatisch geanalyseerd kunnen worden voor juridische opmaak (zie 5.4.2). (Ruan et al., 2017) 

Deze tools kunnen in bepaalde gevallen de transitie tussen een mondeling gesprek met een 

cliënt en bijvoorbeeld juridische opzoekingen vergemakkelijken. We kunnen echter niet 

aantonen of dit een noemenswaardig impact kan hebben op de tijd die advocaten aan deze 

werkactiviteit spenderen. In tegendeel, we zouden kunnen argumenteren dat de tijd aan deze 

werkactiviteit kan toenemen in een toekomst waar AI repetitieve taken van een advocaat 

automatiseert zodat hij meer tijd kan spenderen aan duurzame klantenrelaties. 

                                                             
13 Geheel van (gezagdragende) juridische uitspraken. (Lycaeus Juridisch Woordenboek, s.d.) 
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5.4.2 Juridische analyse en strategie (Lichte impact) 

Deze werkactiviteit houdt in dat een advocaat een juridisch oordeel kan vellen bij het evalueren 

van een situatie en daarrond een bepaalde strategie kan opstellen. In de afgelopen jaren heeft 

AI in dit domein veel voortuitgang gemaakt. Bedrijven zoals Lex Machina, Lexisnexis en Ravel 

hebben enorme databases aan juridische informatie geanalyseerd. Hierdoor zijn ze in staat 

juridisch onderzoek en juridische analyse te combineren. Deze softwareapplicaties genereren 

statistische modellen via machine learning technieken zodat advocaten efficiënt belangrijk 

juridisch materiaal kunnen vinden en tevens inzicht krijgen in de reden van de belangrijkheid. 

Deze technologieën gaan veel verder dan traditionele opzoekprogramma's. Ze geven inzicht 

omtrent de manier waarom bepaalde rechters in gelijkaardige casussen handelden en welke 

argumenten het vaakst doorslaggevend waren. Deze technologieën hebben het potentieel om 

een permanente verandering door te voeren in online juridische database-opzoekingen. Terwijl 

dit voor betere voorspellingen en een hogere efficiëntie zal zorgen, is de mate van tijdsbesparing 

nog niet concreet. (Azyndar, Lee, & Mattson, 2015)  

A.d.h.v. machine learning en menselijke input analyseert Loom Analytics Canadese 

rechtsbeslissingen. Ze analyseren de teksten om te begrijpen wat er gebeurt in de casussen, 

welke de feiten, de argumenten en de beslissingen van de rechtbank zijn. Hiervan worden er 

statistische rapporten gemaakt die de advocaat kan gebruiken voor zijn juridische strategie. (The 

National Law Journal, 2018) 

  

Ten tijde van dit schrijven vonden we geen studies die de impact onderzochten van zulke AI-

applicaties op de tijd die advocaten aan deze werkactiviteit spenderen. De eerder aangehaalde 

bedrijven en andere zoals Lexpredict en Premonition positioneren zich als AI-tools om snellere 

en betere beslissingen te nemen. Om in te schatten hoeveel tijd er bespaard kan worden bij het 

gebruik van deze applicaties baseren we ons op de schatting van werkactiviteit 'juridische 

opzoekingen', zijnde 30% (zie 5.4.5). Ze bevatten verglijkbare aspecten, zoals het analyseren van 

juridische documenten. Maar we erkennen dat deze werkactiviteit meer creativiteits- & 

analysevermogen vergt van een advocaat. We schatten de mate van tijdsbesparing daarom 

voorzichtig op 10%. 
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5.4.3 Schriftelijk juridisch advies geven aan cliënten (sterke impact) 

Een ander gebied van vooruitgang is de ontwikkeling van expertisesystemen voor 

geautomatiseerde juridische redenering. Platformen zoals Neota Logic kunnen een specifiek 

juridisch probleem zoals een gestructureerde dialoog met een gebruiker behandelen. "Het kan 

juridische vragen beantwoorden binnen bepaalde beperkingen omtrent een actie dat al dan niet 

aanvaard is, risicovol is of niet en hoe risicovol" (The National Law Journal, 2018, p. 61). 

Eenmaal geconstrueerd kan het systeem geschaald worden naar vele gebruikers. Zo kan 

juridisch advies aan een veel lagere prijs geleverd worden. Een ander populair voorbeeld hiervan 

is 'DoNotPay', een AI chatbot dat het advies en schrijfdiensten van een advocaat automatiseert 

voor parkeerboetes. DoNotPay heeft voor meer dan 400.000 mensen in totaal 11 miljoen dollar 

uitgespaard door succesvol in beroep te zijn gegaan. (Krause, 2017) Het bedrijf wenst nu 

hetzelfde te doen voor luchtvaartcompensaties. Het heeft een nieuwe gratis dienst gelanceerd 

dat automatisch alle clausules van een luchtvaartmaatschappij doorzoekt en ermee 

onderhandelt. Zo zou een klant automatisch gecompenseerd kunnen worden indien de prijs van 

zijn ticket daalt na aankoop. Deze service is voorlopig enkel geldig in de VSA. (DoNotPay, s.d.; 

Artificial Lawyer, 2018) 

 

Om de mate van automatiseerbaarheid van deze werkactiviteit in te schatten maken we enkele 

benchmarks. In 2020 zou volgens experten van IBM Watson 85% van alle customer service 

interacties geautomatiseerd kunnen worden door AI chatbots. (Reddy, 2017) Volgens een 

Juniper Research studie zou de succes rate van chatbot interacties in de gezondheidssector 

(diegene die voltooid worden zonder tussenkomst van een menselijke operator) stijgen van 12% 

in 2017 naar meer dan 75% in 2022. Voor de banksector verwachten ze meer dan 90% in 2022. 

(Juniper Research, 2017) In een rapport bespreekt Accenture de invloed van Mya, een AI-

rekruteringsassistent, dat het screening- en kwalificeerproces van een bedrijf tot 75% kan 

automatiseren. Het legt contact met kandidaten via berichtenplatforms, stelt vragen met 

betrekking tot de functievereisten, biedt gepersonaliseerde updates, feedback en de vereiste 

volgende stappen aan. Ze schatten dat deze chatbot de efficiëntie van de rekruteerder zou 

verhogen met 38%. Accenture wijst erop dat AI chatbots slechts in hun geboortejaren zijn. 

Nieuwe mogelijkheden, opportuniteiten en marketingstrategieën zullen tevoorschijn komen. 

(Accenture, 2017) Ook in België worden juridische AI-technologieën ontwikkeld. Zo heeft het 

juridisch adviesbureau deJuristen uit Gent een juridische AI chatbot gelanceerd genaamd 

'Lee&Ally' dat allerlei vragen meteen kan beantwoorden tegen een lage prijs. Deze AI chatbot is 
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voorlopig nog in testfase maar zou binnenkort 24/7 moeten werken, antwoorden in begrijpbare 

mensentaal en met de tijd slimmer worden. (VRT Nieuws, 2017) 

Zulke expertise systemen zijn over het algemeen gericht op het bereiken van nieuwe markten. 

Een advocatenkantoor kan bijvoorbeeld abonnementen voor deze technologie aanbieden aan 

bepaalde cliënten die anders geen advocaat zouden raadplegen. Hierdoor kunnen we deze AI-

technologie als disruptief karakteriseren.  

 

We houden rekening met de opkomst van accurate spraakherkenningsapplicaties maar ook met 

het feit dat het verlenen van juridisch advies complexer kan zijn dan de customerservice in de 

bankwereld en in de gezondheidszorg. Op basis van de gemaakte benchmarks beschouwen we 

als realistisch de schatting van de automatiseerbaarheidsgraad van deze activiteit op 40% 

binnen het decennium.  

5.4.4 Onderhandelingen (Geen impact) 

Bij onderhandelingen moeten advocaten voor een overeenkomst zorgen. Het is daarom 

belangrijk om de motieven en noden van hun onderhandelingspartners te analyseren. Hoewel 

algoritmen en robots nu sommige aspecten van menselijke sociale interacties kunnen 

reproduceren, blijft de real-time herkenning van natuurlijke menselijke emotie een uitdagend 

probleem. Het vermogen om spontaan en intelligent te reageren op dergelijke inputs is zelfs nog 

moeilijker. (Chui et al., 2016) 

 

In de meeste onderzoeken naar geautomatiseerde onderhandelaars worden er assumpties 

gemaakt die in realiteit niet van toepassing kunnen zijn tijdens echte onderhandelingen met 

mensen, zoals de assumptie van perfecte informatie en de rationaliteit van de tegenpartij. Beide 

partijen zouden hun nut willen maximaliseren door rationeel te handelen. Maar in de realiteit 

moet men rekening kunnen houden met het feit dat mensen niet noodzakelijk hun nut willen 

maximaliseren of zich rationeel gedragen. (Kraus & Lin, 2010) 

 

Artificiële intelligente computers zouden bijvoorbeeld wel kunnen detecteren of de tegenpartij 

liegt, een belangrijke troef tijdens een onderhandeling. Onderzoekers aan de Universiteit van 

Maryland hebben aangetoond dat hun systeem beter kon detecteren of mensen of een persoon 

loog. (Davis, Singh, & Wu, 2017) Wetende dat dit onderzoek niet gebruikt maakte van deep 

learning technieken omdat een database van slechts 15 video’s werd geraadpleegd, zou er in de 
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toekomst nog veel vooruitgang kunnen plaatsvinden. We besluiten dat AI binnen het komend 

decennium geen impact zal hebben op de tijd die advocaten aan deze werkactiviteit spenderen. 

5.4.5 Juridische opzoekingen (Sterke impact) 

De analyse van documenten in deze werkactiviteit is deels gestructureerd (het analyseren van 

contractuele verbintenissen van potentiële partners of acquisities) en deels niet gestructureerd 

(het opzoeken van verrassende informatie uit verschillende bronnen). Advocatenkantoren 

kunnen nu op computers vertrouwen die duizende juridische cases en wetteksten kunnen 

scannen om hen te assisteren bij juridisch vooronderzoek. Een vaak geciteerd voorbeeld is het 

Clearwell-systeem van Symantec, dat “natural language processing” technieken toepast om 

algemene concepten in documenten te identificeren en de resultaten grafisch kan presenteren. 

In twee dagen tijd zou het meer dan 570.000 documenten kunnen sorteren en analyseren. 

(Markoff, 2011) 

 

De limieten van deze technologie is dat de documenten die door de software worden aangeduid 

nog steeds gelezen moeten worden door een menselijke advocaat. Bloomberg Law en ROSS 

Intelligence zijn enkele van de meest geavanceerde machine learning platformen voor juridisch 

onderzoek in Amerika. Bedrijven kunnen ROSS gebruiken voor juridisch onderzoek in 

faillissementswet, intellectueel eigendomsrecht en arbeidsrecht. Volgens Ross rapporteren hun 

klanten een gemiddelde tijdsbesparing van 30,3% en vindt 40% meer relevante zaken t.o.v. de 

standaard opzoekmethode via sleutelwoorden. (ROSS Intelligence, s.d.) 

 

We gaan ervan uit dat zulke platformen in meer en meer rechtsdomeinen gebruikt zullen 

kunnen worden en schatten dat 30% van de tijd die advocaten aan juridische opzoekingen 

spenderen geautomatiseerd kan worden binnen het decennium. 

5.4.6 Pleiten voor de rechtbank (geen impact) 

Deze werkactiviteit zal wellicht het minst geautomatiseerd kunnen worden. Advocaat Vincent 

Andries, gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingenrecht, zegt dat digitalisering welkom is 

maar dat de wet dit voor verscheidene zaken (nog) niet toelaat. Zo is het in het kader van de 

voorhechtenis niet toegelaten om zelf een afschrift te nemen van een dossier via een scanpen, 

smartphone of dergelijke. Dit kan enkel na het afsluiten van het onderzoek, voordien moet dit 
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met pen en papier gebeuren op de griffie. (Vincent Andries, persoonlijke communicatie, 

22/04/2018) Daarnaast vergt effectief pleiten een emotionele verstandhouding met de rechter. 

AI is verre van het verstaan en reageren op alle mogelijke menselijke emoties. Gepaard gaande 

met de strenge reguleringen omtrent de gerechtelijke procedures heeft deze werkactiviteit 

weinig automatisatie toepassingen. Dit wordt verder besproken in sectie 5.6. We concluderen 

dat AI binnen het volgend decennium geen impact zal hebben op de tijd die advocaten 

spenderen aan deze werkactiviteit. 

 

We bespreken kort de opkomst van geavanceerde voorspellingsalgoritmen die rechtbanken 

kunnen helpen bij het nemen van beslissingen. Onderzoekers aan de 'University College London' 

of 'UCL', de 'University of Sheffield' en de 'University of Pennsylvania' hebben - gebruikmakend 

van een machine learning algoritme - de rechterlijke uitspraken van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens kunnen voorspellen met een nauwkeurigheid van 79%. Op basis van 

voorbereidde teksten van het EHRM voorspelt het algoritme of een bepaalde case al dan niet 

een overtreding van de Rechten van de Mens vormt. Cases van het EHRM hebben een strikte en 

onderscheidende structuur waardoor ze goed geschikt zijn voor een tekst-gebaseerde analyse, 

in dit geval gebruikmakend van N-grams (zie 3.4.1 Text mining). Hun analyse geeft aan dat de 

uitspraken van het EHRM een hoge correlatie hebben met niet-juridische feiten in plaats van 

directe juridische argumenten. Dit suggereert dat rechters van het EHRM juridische 'realisten' 

zijn in plaats van 'formalisten' wat volgens de auteurs in lijn is met eerdere onderzoeken omtrent 

besluitvormingsprocessen van gerechtshoven, waaronder het Amerikaans Gerechtshof. (Aletras 

e.a., 2016) De studie heeft zich gefocust op slechts drie van de 18 artikels van de Conventie voor 

de Rechten van de Mens, voornamelijk omdat er genoeg cases moeten zijn opdat het model 

getraind en getest kan worden. Er werden 584 cases bestudeerd waarvan de helft gevallen 

waren die resulteerden in een overtreding van minstens één van de drie artikels van de Rechten 

van de Mens. De auteurs duiden de lezer erop dat het algoritme getest moet worden t.o.v. meer 

artikels en casedata ingediend bij het EHRM vooraleer het in de praktijk gebruikt kan worden. 

Op termijn zou dit de efficiëntie van het EHRM verbeteren aangezien er bij het begin van 2015 

zo'n 70.000 onbehandelde aanvragen waren. Op één jaar tijd werden 44.000 aanvragen 

behandeld waarvan 98% niet ontvankelijk werd verklaard. Eind 2015 bedroeg het aantal 

onbehandelde aanvragen nog 65.000. Volgens het rapport van het EHRM van 2015 is de 

vermindering van dat aantal gebruikmakend van filtering methodes een belangrijk doel. 

(Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 2016; Aletras e.a., 2016) 
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5.4.7 Toezicht houden op activiteiten van ander juridisch personeel (Geen 

impact) 

Onder deze werkactiviteit verstaan we alle taken die betrekking hebben op het begeleiden en 

vormen van juridisch personeel, zoals stagiaires en collega's. Deze werkactiviteit is enorm divers, 

complex en vergt sociale intelligentie. Bijgevolg is er ook hier weinig ruimte voor automatisering 

en verwachten we geen impact op de tijd die advocaten hieraan spenderen. In tegendeel, we 

zouden kunnen argumenteren dat deze tijd kan toenemen aangezien het juridisch personeel zal 

moeten bijleren m.b.t. AI (en andere technologieën zoals blockchain). We gaan ervan uit dat dit 

vooral aangeleerd zal worden door bijles cursussen, wat valt onder de laatste werkcategorie in 

5.4.13. 

5.4.8 Opstellen en beoordelen van contracten (Sterke impact) 

Advocatenkantoor Alley & Overy heeft samen met Deloitte een service gecreëerd die banken 

helpen om moeilijke post-financiële crisis reguleringen te behandelen. MarginMatrix codeert 

het recht in verschillende jurisdicties en automatiseert het opstellen van verschillende 

documenten. De tijd om zulke documenten op te stellen zou van 3 uur naar 3 minuten per 

advocaat dalen (98% sneller). Een andere AI-applicatie is Linklaters' Verifi. Deze kan 14 Europese 

registers doornemen om klantennamen te controleren en duizenden namen ’s-nachts te 

verwerken, terwijl een beginnende advocaat gemiddeld 12 minuten nodig zou hebben per 

klantnaam. (Croft, 2016) 

 

LawGeex is een Amerikaans bedrijf dat een AI-applicatie ontworpen heeft voor het beoordelen 

van contracten. Ze maakten een studie als antwoord op een probleem in de bedrijfswereld, 

namelijk dat contracten de inbreng van verschillende stakeholders vergen en bijgevolg een traag 

proces kunnen zijn. Volgens het Institute of Supply Management "heeft een typische “Fortune 

1000 bedrijf” 20.000 à 40.000 actieve contracten lopen op eender welk moment". (Institute of 

Supply Management, geciteerd bij Exigent Group, 2017) Daarenboven duurt het goedkeuren 

van NDA's meestal een week of langer, een proces dat andere departementen vertraagt. De 

LawGeex studie (2018) vergeleek de prestatie van artificiële intelligentie t.o.v. menselijke 

advocaten bij het beoordelen van standaard bedrijfscontracten. Hun onderzoek werd 

uitgevoerd door academici, data wetenschappers, juridische en machine-learning experten, 

onder het toezicht van een onafhankelijke consultant en advocaat. Volgens hun onderzoek 
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behaalde LawGeex' AI een gemiddelde accuraatheid van 94%, terwijl de menselijke advocaten 

een accuraatheid van 85% behaalden. Voor de 20 deelnemende expertadvocaten duurde het 

gemiddeld 94 minuten om de 5 NDA's te beoordelen. LawGeex' AI ronde deze taak af in slechts 

24 seconden (99,6% sneller). (LawGeex, 2018) 

 De studie kan biased zijn aangezien LawGeex de snelheid van haar eigen technologie 

onderzoekt. Ze beweren dat de geteste NDA's nooit eerder door het LawGeex' AI-algoritme 

gezien waren. Er wordt uitvoerig beschreven hoe ze de resultaten bekwamen, wie er aan het 

onderzoek deelnam en wat de beperkingen van hun AI-technologie zijn. 

 

Naast LawGeex zijn er nog tal van andere bedrijven die de analyse van contracten trachten te 

automatiseren zoals Leverton, ThoughtRiver, Diligen, eBrevia, Ravn en Kira Systems. De klanten 

van Kira Systems zouden tijdsreducties van 20% tot 90% rapporteren. Onervaren gebruikers 

zouden consistente tijdsreducties van 20-40% rapporteren en meer ervaren gebruikers zouden 

hogere reducties tot en met 90% rapporteren. (The National Law Journal, 2018) Legal Sifter, Seal 

Software, Ross Intelligence en Luminance zijn ook AI-applicaties die contracten kunnen 

analyseren en aan advocaten en bedrijfsleiders de inhoud ervan rapporteren, maar tevens 

melden wat ontbreekt. Rekening houdend met de tijd die advocaten nodig hebben om de AI-

resultaten en/of contracten zelf te controleren, schatten we de dat 40% van de gespendeerde 

tijd aan het beoordelen van contracten geautomatiseerd kan worden.  

 

Thomson Reuters Contract Express en Litera Microsystems gebruiken bestaande contracten en 

eigen clausules van advocatenkantoren om sneller nieuwe contracten te ontwerpen. Volgens 

Litera Microsystems zou dit de tijd om een eerste contract ontwerp te maken verkorten tot 85%. 

(Litera Microsystems, s.d.; Thomson Reuters Legal Executive Institute, 2018) Verwijzend naar de 

volgende sectie, schatten we de automatisatiegraad van het opstellen van contracten op 30%. 

Sommige advocaten houden zich meer bezig met het opstellen van contracten daar anderen 

zich meer bezighouden met het beoordelen ervan. In onze analyse gaan we ervan uit dat dit 

over de sector heen gelijk verdeeld is. Bijgevolg schatten we de automatiseerbaarheidsgraad 

van deze 2 subactiviteiten tezamen op 35%. 

 

Met de opkomst van blockchain technologieën kan de encryptie en de opvolging van contracten 

digitaal overzichtelijk en efficiënter gebeuren. Deze technologieën worden nu alsmaar 
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populairder in verschillende sectoren waaronder de juridische, maar vallen niet onder de term 

AI en worden verder niet besproken in deze thesis. 

5.4.9 Conclusies schrijven (Middelmatige impact) 

Voor deze categorie maken we een benchmark a.d.h.v. de impact van artificiële intelligentie in 

de journalistiek. Volgens Reuters zal AI wel zeker de manier van werken van journalisten 

beïnvloeden in de toekomst. Maar voorlopig zijn er 3 essentiële feiten omtrent AI in de 

journalistiek. Ten eerste zijn verhaallijnen moeilijk te programmeren. Er is een nood aan 

betrouwbare journalisten om betekenisvolle verhalen te begrijpen en te schrijven. Ten tweede 

heeft AI (voorlopig) menselijke input nodig. Getalenteerde journalisten moeten de resultaten 

kunnen controleren en interpreteren. En ten derde argumenteren ze dat AI in de journalistiek 

de kwantiteit verhoogt maar niet de kwaliteit. Het nieuwsbedrijf Reuters gebruikt AI om te 

beslissen welke trending topics nieuwswaardig en betrouwbaar zijn. Ze gebruiken AI om 

workflows te faciliteren maar gebruiken ervaren journalisten om het uit te voeren. Volgens de 

vaak geciteerde analyse van McKinsey Global Institute zou 15% van de tijd die journalisten 

spenderen aan hun activiteiten automatiseerbaar zijn. 

 

Volgens Anthony Sills op de website van IBM Watson zal Ross het schrijven van conclusies 

makkelijker maken door het opzoekproces te automatiseren, maar zal het de advocaten niet 

vervangen. Hij verwacht dat het opstellen van juridische argumenten voor advocaten weggelegd 

zal blijven. (Sills, 2016) Omwille van deze redenen schatten we dat AI slechts 15% van de tijd 

gespendeerd aan deze werkactiviteit kan automatiseren. 

5.4.10   Beheer van honoraria en administratiekosten (Geen impact) 

Deze werkactiviteit omvat taken zoals het budgetteren, werk verdelen en het toezicht erover 

houden, het beheren van contracten en het factureren. Bepaalde taken hiervan kunnen 

geautomatiseerd worden door AI. Bijvoorbeeld software dat automatisch de tijdsbesteding van 

advocaten aan bepaalde werkactiviteiten in het oog houdt en op basis hiervan facturen opstelt. 

Onder het beheer van documenten verstaan we ook het automatisch verwerken van gescande 

documenten dankzij optische analyse.  

Neota Logica biedt ook een oplossing voor datamanagement. Zo kunnen advocaten vragen 

stellen aan het platform en zoekt deze automatisch naar relevante documenten die zich op 



 43 

verschillende mediums bevinden, maar ook informatie dat in e-mails vervat is. (The National 

Law Journal, 2018) 

 

Uit onze enquête blijkt dat vele advocaten gebruik maken van kantoorsoftware zoals Kleos. Deze 

behoren niet tot de categorie van AI. We gaan er tevens van uit dat soortgelijke 

kantoorsoftwares reeds hun impact hebben gemaakt op de sector. Verder denken we dat dit 

type werk voornamelijk door administratief personeel uitgevoerd wordt. Uit onze enquête blijkt 

dat advocaten gemiddeld slechts 3,1% van hun tijd spenderen aan deze werkactiviteit en voor 

advocaten die in grote bedrijven werken (+30 advocaten) bedraagt dit zelfs 1%. Hierdoor is het 

waarschijnlijk dat verdere automatisatie meer impact op het administratief personeel zal 

hebben dan op advocaten. 

5.4.11   Corporate housekeeping (Geen impact) 

Elke vennootschap moet zich houden aan alle overheidsvereisten, zoals het jaarlijks indienen 

van een jaarverslag. Het bedrijf moet zich houden aan alle vennootschapswetten zoals jaarlijkse 

aandeelhoudersvergaderingen, vergaderingen van de raad van bestuur en de notulen 

(transcripties) ervan. (Adrien Galot, persoonlijke communicatie, 28/02/2018) 

In ons onderzoek vonden we geen AI-applicaties die deze werkactiviteit automatiseren. Er 

bestaan wel template-generators die corporate housekeeping kunnen vergemakkelijken maar 

deze vallen niet onder de term AI. Verder bedenken we dat deze technologieën reeds hun effect 

op de sector hebben gehad en schatten we daarom de impact van AI op de 

automatiseerbaarheidsgraad van deze werkactiviteit op nul. 

5.4.12   Due diligence (Sterke Impact) 

"Het verkoopproces bekeken vanuit het oogpunt van de koper betekent onder meer dat de 

koper zich een goed beeld wil vormen van de onderneming die hij koopt, zowel op vlak van 

risico's als van opportuniteiten. Dit onderzoek, dat ook vaak boekenonderzoek wordt genoemd, 

of in een letterlijke vertaling zorgvuldigheidsonderzoek, omvat vele facetten die elk een 

afzonderlijk onderdeel vormen van de due diligence" (KPMG, 2014, p. 28). 

 

AI-applicaties zoals iManage, eBrevia, Kira Systems en Luminance kunnen gebruikt worden voor 

automatisatie in due diligence. Volgens Kira Systems is "30-60% van een M&A-factuur de kost 
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van due dilligence" (Kira Systems, geciteerd bij The National Law Journal, 2018, p. 52). AI-

applicaties zijn goed voor het detecteren of documenten afwijken van een bepaald patroon of 

marktstandaard. Het assisteert momenteel bij het M&A due diligence proces door "het 

identificeren, classificeren, ordenen, prioriteren en markeren van documenten die relevant zijn 

in de context van de transactie op een meer effectieve (tijd) en efficiënte (kosten) manier." 

(Tortuero, s.d.) Noch eBrevia, noch Luminance vermelden enige cijfers omtrent de 

efficiëntiewinsten bij het gebruik van hun programma's, maar ze beweren dat due diligence 

sneller en accurater uitgevoerd kan worden. Zo meldt PwC dat ze een samenwerking met 

eBrevia opgestart hebben om snel en accuraat concepten uit ongestructureerde data te kunnen 

halen. PwC beweert sneller zijn klanten te kunnen helpen indien ze grote hoeveelheden 

documenten moeten analyseren m.b.t. bijvoorbeeld de Brexit, mergers & acquisitions, 

financiering of vastgoed portfolio's. (PwC, 2018) Kira Systems meldt dat hun nieuwe klanten, 

zoals voor het beoordelen van contracten, consistent 20-40% minder tijd spenderen aan due 

diligence beoordelingen dan voordien en dat ervaren klanten wel tot 90% minder tijd 

spenderen. (KiraSystems, s.d.) 

 

Om een schatting te maken van de mate waarmee deze applicaties tijdbesparend werken, 

verwijzen we naar onze schatting voor juridische opzoekingen, namelijk 30%. Rekening houdend 

met het gestructureerde karakter van de documentenanalyse bij due diligence, schatten we de 

automatiseerbaarheidsgraad van deze werkactiviteit tevens op 30%. 

5.4.13   Andere (Geen impact) 

In deze categorie vallen andere taken die een advocaat uitvoert, zoals het bijwonen van 

congressen, PR-activiteiten, bijscholing, etc. Bijscholing voor advocaten is een gereguleerde en 

tijdrovende taak. Zo zijn Belgische advocaten verplicht jaarlijks 21 punten in bijscholing op te 

nemen. 1 punt komt doorgaans overeen met 1 lesuur. Deze categorie bevat taken die in de 

nabije toekomst weinig potentieel of zelfs nut hebben op automatisatie. Bijgevolg schatten we 

de automatiseerbaarheidsgraad van deze activiteit op 0%. 
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5.5 Resultaten 

In tabel 2 berekenen we het gemiddelde percentage van de werktijd van advocaten dat 

automatiseerbaar is d.m.v. AI. Uit onze enquête en schattingen komen we tot de conclusie dat 

15,9% van de tijd die Belgische advocaten spenderen aan hun werkactiviteiten 

automatiseerbaar is. Rekening houdend met de nauwkeurigheid van onze schattingen ronden 

we deze eindschatting af op 16%. We bemerken dat bepaalde taken gevoeliger zijn voor 

automatisering dan andere. Zo is een advocaat die zich voornamelijk bezighoudt met juridische 

opzoekingen vatbaarder voor automatisering dan een advocaat die voornamelijk voor de 

rechtbank pleit.  

Tabel 2: Samenvatting impact schattingen 

*Automatiseerbaarheidsgraad 

5.5.1 Opmerkingen uit eigen onderzoek 

We bemerken dat waar de respondenten een getal invulden dat groter is dan 0, ze vaak ronde 

getallen gebruikten. Namelijk 34% van de ingevulde getallen groter dan 0 zijn een veelvoud van 

vijf. In 13% van de gevallen was dat een veelvoud van 10. We bemerken dat onze respondenten 

zulke veelvouden vooral gebruikten voor de werkactiviteiten 2, 3 en 9. Uit de resultaten weten 

Werkactiviteiten % tijd A* (%) Impact 

1. Mondelinge gesprekken met cliënten  10,7% 0% 0,0% 

2. Juridische analyse en strategie 13,7% 10% 1,4% 
3. Schriftelijk juridisch advies geven aan cliënten 17,0% 40% 6,8% 
4. Onderhandelingen 4,3% 0% 0,0% 

5. Juridische opzoekingen (legal research) 10,2% 30% 3,1% 

6. Litigation (pleiten in de rechtbank) 6,9% 0% 0,0% 
7. Toezicht houden op activiteiten van ander juridisch 
personeel  5,3% 0% 0,0% 

8. Opstellen en beoordelen van contracten 5,5% 35% 1,9% 

9. Conclusies schrijven 14,6% 15% 2,2% 

10. Beheer van honararia en administratiekosten 3,8% 0% 0,0% 
11. Corporate housekeeping  1,2% 0% 0,0% 
12. Due diligence (boekenonderzoek) 2,0% 30% 0,6% 
13.  Andere (Bijscholing, PR-activiteiten, ...) 4,8% 0% 0,0% 
   15,9% 
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we dat advocaten aan deze activiteiten veel tijd spenderen maar het veelvoud van 10 kan erop 

wijzen dat ze niet exact weten hoeveel. Verder zijn in alle instanties gehele getallen ingevuld 

geweest. We kunnen uiteraard niet verwachten dat dit nog nauwkeuriger ingevuld wordt maar 

een grotere steekproef zou onze resultaten meer kracht kunnen geven.  

5.5.2 Vergelijking met eerdere studies 

In zowel in het onderzoek van McKinsey Global Institute naar de automatiseerbaarheidsgraad 

van 800 Amerikaanse beroepen als in ons onderzoek, zijn de schattingen gebaseerd op de 

technische mogelijkheden van bestaande AI-technologieën. De studie van McKinsey vertoont 

black box kenmerken aangezien er geen verdere informatie gegeven wordt omtrent welke 

technologieën welke activiteiten kunnen automatiseren. We bemerken dat we onze schattingen 

met 45% moeten verhogen om dezelfde totale automatisatiegraad te bekomen als McKinsey, 

zijnde 23%. In ons onderzoek baseerden we onze schattingen op bestaande AI-applicaties, zijnde 

applicaties die reeds gebruikt worden in advocatenkantoren of andere sectoren waarbij we 

benchmarks maakten. We merken dat onze schattingen eerder voorzichtig zijn, maar aangezien 

we het geheel van advocatenwerk in slechts 13 werkactiviteiten gecategoriseerd hebben, lijkt 

ons dat toepasselijk. 

5.6 Conclusies uit eigen onderzoek 

Uit ons onderzoek schatten we dat 16% van de tijd die advocaten aan hun werkactiviteiten 

spenderen geautomatiseerd kan worden door het implementeren van bestaande AI-applicaties. 

In hoofdstuk 6 argumenteren we dat door enkele beperkingen deze AI-automatisatie niet 

meteen doorgevoerd zal worden in de bedrijfswereld.  

Uit de geanalyseerde werkactiviteiten blijkt voornamelijk dat repetitieve en minder complexe 

taken, zoals het onderzoeken van relevante juridische materialen om een besluitvorming te 

ondersteunen of het voorbereiden van juridische documenten, het snelst (deels) 

geautomatiseerd zullen worden. Bepaalde kerntaken van advocaten zoals het 

vertegenwoordigen van cliënten voor de rechtbank en geschillen tussen partijen bemiddelen, 

blijkt in de nabije toekomst niet beïnvloed te kunnen worden door AI. Deze taken zijn te uniek, 

complex en vereisen creativiteit en sociale intelligentie, die voorlopig knelpuntdomeinen zijn 

voor AI.  
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6 De gevolgen voor de werkgelegenheid 

In het voorgaande hoofdstuk bespraken en schatten we de technische haalbaarheid op de 

automatisatie van de werkactiviteiten van Belgische advocaten. In dit hoofdstuk bespreken we 

de aspecten die de implementatie van deze technologieën beperken en/of versnellen in België. 

We argumenteren dat de voordelen en de automatisatiekost t.o.v. het honorarium van een 

advocaat het gebruik van AI-technologieën verantwoordt. Het toepassingsbied van deze 

juridische AI-technologieën, het gebrek aan AI-kennis en de grootte van de advocatenkantoren 

vormen voorlopig een remblok voor de implementatie van AI-technologieën in de Belgische 

advocatuur. Op het einde van dit hoofdstuk trachten we de gevolgen op de werkgelegenheid in 

de Belgische advocatuur te schatten. 

6.1 Aspecten die de implementatie van AI versnellen of beperken 

6.1.1 Honoraria van een advocaat 

Voor deze analyse nemen we het honorarium als enige factor voor een cliënt die op zoek is naar 

een advocaat. In deze veronderstelling zal een potentiële cliënt kiezen voor het 

advocatenkantoor dat het minste aantal uren aanrekent. De Orde van Vlaamse Balies ondernam 

in 2012 een Vlaamse enquête bij 1776 advocaten. Het bleek dat voor nationale cliënten het 

uurtarief tussen €100 en €149 schommelde (exclusief btw). In het geval de advocaat in een groot 

kantoor werkt (21 advocaten of meer) en indien hij voor zakelijke of internationale cliënten 

werkt kan het uurtarief substantieel hoger liggen. (Hardyns et al., 2014) 

 

Volgens advocaat Bram Vandromme aanvaarden cliënten steeds minder een “blanco cheque”, 

m.a.w. ze willen geen prijzen op basis van een uurtarief. In de advocatuur is er een groeiende 

trend om vaste prijzen te hanteren voor bepaalde juridische diensten. Hij geeft mee dat indien 

hij AI-applicaties kan gebruiken waardoor hij efficiënter zal werken, dit niet noodzakelijk tot een 

prijsdaling van zijn diensten zal leiden. Tenzij deze prijzen niet meer conform de markt zouden 

zijn, wanneer een cliënt bv. niet meer bereid is om deze te betalen. AI-automatisatie leidt 

volgens hem reeds tot een waardevollere dienstverlening naar de cliënt toe. (Bram Vandromme, 

persoonlijke communicatie, 29/04/2018) 
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We schatten de gemiddelde prijs van een advocaat op €124,24/uur (exclusief btw). Als we deze 

prijs t.o.v. enkele automatisatiekosten (uitgestippeld in 5.1.1) opzetten, wordt het theoretisch 

gezien snel economisch zinvol om AI-programma's aan te schaffen. Hierbij houden we geen 

rekening met de eventuele tijd die een advocaat nodig heeft vooraleer hij goed overweg kan 

met zulke AI-programma's. Ook erkennen we dat het gemiddelde honorarium van een advocaat 

inmiddels hoger kan liggen. Hoe hoger het reële honorarium van de advocaat t.o.v de prijs 

bepaald in deze analyse, hoe economisch zinvoller het wordt om AI-programma's aan te 

schaffen. 

 

Niettegenstaande dat de advocatenbarometer 2012/2013 een uitgebreide studie is naar het 

profiel van de Vlaamse advocaat, kunnen we moeilijk een besluit formuleren omtrent de 

omvang van het advocatenwerk in de Belgische sector. We denken dat indien de vraag naar 

advocatenwerk stijgt, dit een positief argument vormt voor de implementatie en het gebruik 

van AI-applicaties. Andersom, indien de vraag daalt menen we dat het gemiddelde honorarium 

van een advocaat niet significant zal meedalen. De reden werd geformuleerd in hoofdstuk 5.1: 

er werd aangetoond dat België reeds veel advocaten telt en dat daardoor velen het financieel 

moeilijk hebben. (Hardyns et al., 2014) Bijgevolg verwachten we dat een mogelijke daling van 

de vraag ertoe zal leiden dat bepaalde advocaten hun activiteiten zullen stopzetten tot er weer 

een evenwicht ontstaat. 

6.1.2 Automatisatiekost 

Voor dit aspect bekijken we uitsluitend de kostprijs van enkele eerder aangehaalde AI-

programma's. Zoals eerder vermeld (6.1.1), houden we geen rekening met de eventuele tijd die 

een advocaat nodig heeft om met een bepaald AI-programma te leren werken. Online stellen 

juridische AI-bedrijven vaak een gratis demo voor aan nieuwe klanten waarna een prijs op maat 

mogelijk is. Onze analyse is gebaseerd op de bedrijven die standaardprijzen aangeven op hun 

website. We categoriseren het gebruik van een AI-programma als economisch zinvol indien de 

kostprijs per gewonnen uur lager is dan het gemiddelde uurtarief van een advocaat. We 

erkennen dat de betalingsbereidheid van een advocaat voor deze efficiëntiewinsten 

hoogstwaarschijnlijk lager ligt. Deze laten we buiten beschouwing. We herhalen dat hoe hoger 

het reële honorarium van een advocaat is t.o.v. het honorarium bepaald in deze analyse 
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(€124,24/uur exclusief btw), hoe economisch zinvoller het wordt om AI-programma's te 

gebruiken. 

 

Ross Intelligence (zie 5.4.5) geeft een prijs aan van 350 US$/maand (omstreeks €299/maand bij 

een koers van 1,17$/€) voor 1 gebruiker en zou voor een efficiëntiewinst van 30% kunnen zorgen 

bij juridische opzoekingen. Uitgaande van het gemiddelde honorarium van een advocaat zou het 

gebruik van Ross Intelligence economisch zinvol worden indien een advocaat minstens 2 uren 

per week aan deze activiteit spendeert. Volgens onze enquête geldt dit voor 84% van de 

advocaten. 

 

Diligen (zie 5.4.8) stelt prijzen op afhankelijk van het aantal te beoordelen/op te stellen 

contracten, gaande van 50 contracten/maand voor 350 US$/maand tot 500 contracten/maand 

voor 1.600 US$/maand. Uitgaande van 5.4.8 zou een advocaat 35% efficiënter kunnen werken 

bij het beoordelen/opstellen van contracten gebruikmakend van AI-programma's. Advocate 

Katrien Peysmans-De Rick geeft aan dat ze gemiddeld 4 contracten in 10 werkuren per week 

beoordeeld/opstelt. (Katrien Peysmans-De Rick, persoonlijke communicatie, 7/05/2018) We 

berekenen op basis van het gemiddelde uurtarief van een advocaat (zie 6.1.2) dat indien een 

advocaat minstens 1,8 uren per week aan deze werkactiviteit spendeert, het economisch zinvol 

wordt om Diligen te gebruiken. Ter illustratie, een advocaat die gemiddeld 10 uren per week 

aan deze activiteit spendeert en minder dan 12,5 contracten per week beoordeelt/opstelt zou 

dan 9 uren per maand kunnen uitsparen. Of nog €1.440 meer kunnen verdienen (exclusief btw 

en inclusief de kost van Diligen) indien deze 14 uren aan andere cases besteed kunnen worden. 

 

Loom Analytics (5.4.2) geeft een kost aan van 100 US$/maand (omstreeks €85/maand) voor het 

gebruik van hun services. Uit onze resultaten en schattingen zou het gebruik ervan economisch 

zinvol worden voor advocaten die 1,8 of meer uren per week spenderen aan de werkactiviteit 

'juridische analyse en strategie'. Volgens onze enquête spendeert een gemiddelde advocaat 

ongeveer 7 uren per week aan deze activiteit. Deze zouden dan per maand 2,8 uren kunnen 

besparen of nog €263 meer kunnen verdienen (exclusief btw en inclusief de kost van Loom 

Analytics). 
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6.1.3 Toepassingsgebieden van juridische AI 

De meeste van de aangehaalde juridische AI-programma's in deze thesis zijn ontworpen in en 

voor de VSA. Hun ML-algoritmen zijn op Amerikaanse jurisdicties en Engelse taal getraind. 

Bijgevolg kunnen ze niet rechtstreeks gebruikt worden in België. Voorbeelden hiervan zijn Ross 

Intelligence en Lex Machina, dat geven respectievelijk Thomas Maremaa (marketingleider bij 

Ross Intelligence) en Mike Kramer (verkoopdirecteur bij Lex Machina) mee per email. 

(Maremaa, Persoonlijke communicatie, 29/04/2018; Kramer, Persoonlijke communicatie, 

30/04/2018)  

 Andere AI-programma's, zoals Legal Sifter, Diligen, eBrevia en Thomson Reuters 

Contract Express, hebben hier geen moeite mee. Deze kunnen direct gebruikt worden door een 

Belgisch advocatenkantoor. LawGeex en Ross Intelligence zijn twee voorbeelden waarbij hun 

algoritme eerst getraind moet worden op Belgische data vooraleer het hier nut heeft. Maar er 

zijn andere bedrijven met dezelfde toepassingen die reeds gebruiksklaar zijn voor dezelfde 

werkactiviteiten. Zo heeft Bloomberg Law (zie 5.4.5) hetzelfde doel als Ross Intelligence, maar 

kan wel gebruikt worden voor bepaalde applicaties op de Belgische markt. Bloomberg Law geeft 

wel mee dat hun programma voorlopig geavanceerder is voor de Amerikaanse jurisdictie dan 

voor de Belgische. (Bloomberg Law Help Desk, persoonlijk communicatie, 25/04/2018) 

We besluiten dat dit aspect een remblok vormt op de implementatiesnelheid van AI-

programma's in de Belgische advocatuur. 

6.1.4 De grootte van een advocatenkantoor 

Grote advocatenkantoren zouden meer gespecialiseerde advocaten in dienst kunnen hebben 

waardoor de partners meer kostbewust zijn dan in kleine kantoren. Hierdoor lijkt het logisch dat 

zij zich meer zouden verdiepen in de mogelijkheden van AI dan solokantoren. Uit een enquête 

van Altman Weil blijkt dat het voornamelijk de grotere advocatenkantoren (met +1000 

advocaten) zijn die gebruik maken van juridische AI-programma's. (Clay & Seeger, 2017) Mits 

België voornamelijk kleine advocatenkantoren telt (vooral in vergelijking tot de VSA) kan de 

gedachte ontstaan dat AI niet weggelegd is voor de Belgische markt. We argumenteren dat ook 

kleinere kantoren baat hebben bij AI-programma's aangezien de kostprijs ervan meestal 

geschaald kan worden naar de omvang van het werk. Zo kunnen kleine advocatenkantoren 

concurrentieel blijven t.o.v. grotere kantoren. Een voorbeeld hiervan is het klein Amerikaans 

advocatenkantoor Salazar Jackson dat 6 advocaten telt. Ze implementeerden Ross Intelligence 
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als early adopter en geven aan dat ze meer tijd kunnen spenderen aan waardevollere taken. 

(Artificial Lawyer, 2017)  

6.1.5 Juridische en maatschappelijke regelgevingen 

De 6 werkactiviteiten die deze thesis categoriseert als zijnde deels automatiseerbaar door AI zijn 

activiteiten die binnen een advocatenkantoor uitgevoerd kunnen worden. Er zijn geen wetten 

die uitstippelen dat advocaten geen AI-hulpmiddelen mogen gebruiken in deze context. Zelfs bij 

juridische analyse waarbij algoritmen zoals Ravel voorspellen hoe bepaalde rechters reageren 

t.o.v. bepaalde argumenten, is het juridisch correct. Dat bevestigt advocaat Bram Vandromme. 

(Bram Vandromme, persoonlijke communicatie, 29/04/2018) Juridisch wordt het wel een 

probleem indien deze activiteiten in een andere context plaats vinden. Zoals eerder aangehaald, 

kunnen bijvoorbeeld bij het inkijken van een lopend onderzoek op de griffie geen technologieën 

gebruikt worden.  

 

Maatschappelijk kunnen er verschillende problemen opduiken. Voorspellingsprogramma's die 

rechters helpen in het maken van beslissingen zullen tal van ethische debatten inleiden. In welke 

mate kunnen we robots laten beslissen wat redelijk is of niet, of iemand uit nood gehandeld 

heeft of een kind uit huis gehaald moet worden. Hoewel algoritmen niet expliciet discriminerend 

gecodeerd worden, kunnen ze wel discriminerend zijn als ze in hun trainingsdata leren dat 

mensen met een bepaalde etnische achtergrond onder bepaalde omstandigheden anders 

berecht worden. Het is duidelijk dat voor zulke programma's de keuze van de trainingsdata heel 

belangrijk is. Echter analyseren wij in deze thesis enkel AI-programma's waarbij advocaten 

efficiënter en accurater kunnen werken, wat een positief gevolg is voor alle partijen. We denken 

dat het enige maatschappelijk probleem waartoe deze applicaties kunnen leiden de 

werkgelegenheid is. Maar in 6.2 argumenteren we dat de impact hierop redelijk beperkt zal 

blijven. Bijgevolg stellen we dat de besproken programma's weinig juridische of 

maatschappelijke ophef zullen creëren.  

6.1.6 AI-kennis 

Uit onze enquête blijkt dat 73% van de respondenten niets of weinig afweten van artificiële 

intelligentie in de Belgische juridische sector. De overige 27% is wel op de hoogte en halen zelf 

enkele voorbeelden aan waaronder Leverton, Luminance en Ravn. Deze onwetendheid vormt 
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uiteraard een remblok op de implementatie ervan. Zoals eerder aangehaald (6.1.4) denken we 

dat kleinere kantoren minder actief bezig zijn met het opzoeken van (AI-)technologieën om hun 

processen te automatiseren. Indien advocaten over het bestaan, de werking, de kost en de 

efficiëntiewinsten van deze programma's geschoold zouden worden, menen we dat de 

implementatie ervan sneller zou plaatsvinden. 

 

Volgens advocaat Bram Vandromme is het justitieapparaat hopeloos verouderd. Het is dringend 

tijd voor modernisering en digitalisering van het gerecht, o.a. simpele zaken zoals het ontvangen 

van een digitale kopie van een strafdossier. Nederland staat daarin veel verder dan België. (Bram 

Vandromme, persoonlijke communicatie, 29/04/2018) 

6.2 Werkgelegenheidsgevolgen 

6.2.1 Prijselasticiteit van de vraag naar advocatenwerk 

We argumenteren we dat de algemene vraag naar advocatenwerk vrijwel prijs-inelastisch is. Dit 

betekent dat een bepaalde prijsverhoging of verlaging weinig invloed heeft op de inschakeling 

van een advocaat. Volgens artikel 46 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 

"heeft ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke 

termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.... Ieder heeft 

recht zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze 

of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos 

door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een 

behoorlijke rechtspleging dit eisen" (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, p. 9). De 

Belgische wet onderscheidt twee vormen van juridische bijstand: "enerzijds het ‘gratis advies’ 

of de eerstelijnsbijstand en anderzijds de toewijzing van een advocaat of de tweedelijnsbijstand. 

In dat tweede geval sprak men vroeger ook wel eens over ‘pro deo’-advocaten.... De juridische 

tweedelijnsbijstand biedt de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, volledig of 

gedeeltelijk kosteloos bijstand te krijgen van een advocaat" (Federale Overheidsdienst Justitie, 

2016). 

 

Een studie van het Nederlandse Sociaal en Cultureel planbureau (2005) naar de 

prijsgevoeligheid van rechtsbijstand toont aan dat het als prijsongevoelig gekarakteriseerd kan 
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worden. Een belangrijke verklaring is volgens hen het toegenomen gebruik van 

rechtsbijstandsverzekeringen. (van der Torre & Pommer, 2005) We vonden geen studies die dit 

voor de Belgische markt analyseerden. We werken verder met de veronderstelling dat de 

prijselasticiteit van rechtsbijstand in België gelijk is aan dat van in Nederland. Er bestaat weinig 

literatuur omtrent de prijselasticiteit van de vraag naar advocaten voor zakelijke en privé-

klanten. Gezien een mogelijke prijsdaling omwille van AI slechts beperkt zou zijn, denken we dat 

de omvang van het advocatenwerk niet erg zal schommelen. Moest de prijsdaling toch 

significanter zijn, dan kunnen we de vergelijking maken met de btw-invoering op de erelonen 

van advocaten in 2014. Voordien was een advocaat vrijgesteld van de btw. Volgens Dominique 

Matthys, de voorzitter van de Orde van de Vlaamse Balies leidt de invoering van de btw voor 

advocaten tot minder werk. "Er zijn nog geen exacte cijfers, maar we voelen aan dat de 

verhoging van de factuur met 21 procent een serieuze rem zet op het aantal rechtszaken dat 

wordt opgestart" (Matthys 2016, geciteerd bij Bové, 2016) Bijgevolg zou een grotere prijsdaling 

misschien wel tot meer advocatenwerk kunnen leiden. Maar dit moet uit cijfers volgen. We 

denken dat een advocaat die gebruik zal maken van AI op het einde van de maand minstens 

evenveel geld zal willen verdienen als voordien. In dat geval zou hij theoretisch gezien zijn 

uurtarief procentueel niet meer verlagen dan zijn efficiëntiewinst (gemiddeld 16%). Samen met 

de redelijk trage adoptiesnelheid van AI-applicaties in de Belgische advocatuur (zie 6.2.2) gaan 

we ervan uit dat de sectorprijzen weinig zullen veranderen. Dit geeft een zekere steun aan de 

veronderstelling dat de omvang van het advocatenwerk gelijk zal blijven in de nabije toekomst. 

6.2.2 Adoptiesnelheid van AI in de advocatuur 

Uit onze analyse van 6.1 zien we dat de adoptie van AI-applicaties in de Belgische advocatuur 

trager verloopt dan in de VSA. Volgens een enquête gevoerd door Altman Weil in 2017 bij 386 

Amerikaanse advocatenkantoren zou slechts 7,5% gebruik maken van AI, 28,8% zou een AI-

strategie aan het uitwerken zijn, 37,8% zou bekend zijn met de opkomst van AI maar zou nog 

geen stappen hebben ondernomen. De laatste 25,9% zou niet bekend zijn met de 

technologische vooruitgangen van AI. Volgens hun rapport zou 54% van de grote bedrijven 

(+1000 advocaten) reeds actief AI-technologieën gebruiken en allen zouden bewust zijn van de 

technologische vooruitgangen van AI. In contrast zou slechts 5,7% van de kleinste ondervraagde 

advocatenkantoren (50-99 advocaten) gebruik maken van AI-applicaties en 38,3% zou niet 

bewust zijn van de technologische vooruitgangen van AI. Maar kleine advocatenkantoren 

hebben minstens evenveel te winnen met de implementatie van AI. (Clay & Seeger, 2017) 
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Uitgaande van het Altman Weil enquête denken we dat de 28,8% van de Amerikaanse 

advocatenkantoren die een AI-strategie aan het uitwerken zijn deze binnen het decennium 

zullen uitvoeren. Dan zou minstens 36% van de Amerikaanse advocatenkantoren gebruik maken 

van AI-technologieën. Voor het schatten van de werkgelegenheidsgevolgen werken we met de 

veronderstelling dat tevens in België minstens 36% van de advocatenkantoren gebruik zullen 

maken van AI-programma's binnen het decennium. 

Volgens onze analyse kunnen bestaande AI-applicaties 16% van de gemiddelde tijd die 

advocaten aan hun werkactiviteiten spenderen automatiseren. Uit de huidige AI-

implementatietrend in de VSA besluiten we dat tevens in België de grotere advocatenkantoren 

de eerste zullen zijn die deze technologieën zullen implementeren. Bijgevolg verwachten we dat 

minstens 36% van alle Belgische advocaten gebruik zullen maken van AI-programma's binnen 

het decennium. 

6.2.3 Gevolgen van de efficiëntiewinsten 

Mits we de vraag naar advocatenwerk als betrekkelijk prijs-inelastisch categoriseren, zal een 

efficiëntiewinst in de advocatuur tot minder advocatenwerk leiden. Indien 36% van de Belgische 

advocaten gebruik maken van AI-technologieën, verwachten we dat er zo'n 6% minder 

advocatenwerk zal zijn in de gehele sector. Dit percentage bekomen we door 36% te 

vermenigvuldigen met de gemiddelde efficiëntiewinst van 16%. Advocatenkantoren die gebruik 

zullen maken van AI, zullen meer cases per maand kunnen behandelen. Bijgevolg zullen zij die 

nog geen gebruik zullen maken van AI-technologieën, diegenen zijn die het effect ervan zullen 

voelen: minder werk. Uit deze schattingen kunnen we besluiten dat er 6% minder advocaten 

nodig zullen zijn om hetzelfde aantal cases te kunnen behandelen. Dit vertaalt zich in 1.110 

Belgische advocaten die mogelijks van job zullen moeten veranderen. Praktisch verwachten we 

dat het aandeel aan advocaten dat met hun activiteiten zal stoppen kleiner zal zijn dan 6% mits 

het tekort aan werk over een groot aantal advocaten gespreid zal worden. Echter werd in deze 

analyse nog geen rekening gehouden met adviesverstrekkers zoals EY, PwC, KMPG en Deloitte. 

Met hun eigen juridisch team zullen zij m.b.v. deze AI-programma’s hun klanten ook efficiënter 

kunnen adviseren. Klanten zullen zelf de mogelijkheid hebben, zonder juridische bijstand van 

een advocaat, om een oordeel te kunnen vormen over de juridische opportuniteit van een 

bedrijfsovername. 
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7 Conclusies & aanbevelingen 

De populariteit van artificiële intelligentie is de afgelopen jaren enorm gestegen. We 

analyseerden bestaande studies die uiteenlopende resultaten berekenen voor alle beroepen die 

een hoog risico lopen op volledige automatisatie, gaande van 5% tot 47%. We besloten dat de 

meest betrouwbare schattingen voortvloeien uit een analyse op basis van de 

automatiseerbaarheidsgraad van de werkactiviteiten van een beroep a.d.h.v. bestaande AI-

technologieën. Enkele van deze studies voorspellen grondige herstructureringen in de juridische 

sector aangezien AI hier een dreiging vormt voor de werkgelegenheid. Deze vrees voor AI in de 

juridische sector vormt de basis voor ons eigen onderzoek naar de automatiseerbaarheidsgraad 

van en de werkgelegenheidsgevolgen voor Belgische advocaten. 

 

Uit een enquête bij Belgische advocaten met 70 respondenten berekenden we de gemiddelde 

tijdsbesteding aan hun job, onderverdeeld in 13 werkactiviteiten. A.d.h.v. bestaande AI-

applicaties voor de juridische sector en andere verwante sectoren schatten we de 

automatisatiegraad van elk van deze werkactiviteiten. We bemerkten dat AI slechts in 6 van de 

13 werkactiviteiten noemenswaardige vooruitgangen hebben geboekt. Uit onze schattingen zou 

16% van de tijd die advocaten aan hun werkactiviteiten spenderen geautomatiseerd kunnen 

worden door het implementeren van bestaande AI-applicaties. We bespraken welke aspecten 

de implementatie van deze technologieën versnellen en afremmen in de Belgische advocatuur. 

We argumenteerden dat een gebrek aan kennis omtrent AI, het beperkt aantal jurisdicties en 

talen waarop vele AI-programma's getraind zijn, een struikelblok vormen. Op basis van onze 

efficiëntieschatting van 16% besluiten we dat er theoretisch gezien 6% minder advocaten nodig 

zullen zijn om dezelfde hoeveelheid werk te verrichten. Zonder andere factoren in rekening te 

brengen verwachten we dat het aandeel aan advocaten dat met hun activiteiten zal stoppen 

lager zal bedragen dan 6% aangezien het verlies aan werk gespreid zal worden op een groot 

aantal advocaten. Echter zullen adviesverstrekkers zoals EY, PwC, Deloitte en KPMG tevens 

gebruik maken van deze technologieën. We besluiten dat de werkgelegenheidsgevolgen van 

artificiële intelligentie op de Belgische advocatuur in het komende decennium nog eerder 

beperkt zullen zijn en rond de -6% zullen bedragen. Wij stellen dat de technologie er niet is om 

de advocaat te vervangen, maar wel om hem efficiënter en nauwkeuriger te laten werken. De 

automatisatie van bepaalde werkactiviteiten van advocaten m.b.v. AI-programma's zal ertoe 
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leiden dat ze meer aandacht kunnen spenderen aan hun kernactiviteiten. Het creatieve en 

sociale aspect en de analytische geest van de advocaat zullen steeds belangrijker worden.  

7.1 Aanbevelingen 

Om competitief te blijven in deze sector adviseren we advocaten om over deze technologieën 

bij te leren en early adopters te zijn. Zij die gebruik zullen maken van juridische AI-applicaties 

zullen meer cases per maand kunnen behandelen en ze elk afzonderlijk niet alleen sneller maar 

ook nauwkeuriger kunnen oplossen. We adviseren Belgische advocatenkantoren innoverend te 

zijn door bepaalde juridische AI-programma's te implementeren in hun bedrijfsprocessen. Zo 

verzekeren ze zich van werk in de komende jaren en kunnen ze hun cliënten sneller, 

nauwkeuriger en op nieuwe manieren helpen. We suggereren alvast twee AI-applicaties die 

economisch zinvol zijn voor vele Belgische advocatenkantoren, nl. 'Loom Analytics' en 'Diligen'. 

Rekening houdend met de procentuele efficiëntie winsten kan Loom Analytics (omstreeks 

€85/maand) als economisch zinvol gekarakteriseerd worden voor advocaten die minstens 1,8 

uren per week spenderen aan de werkactiviteit 'juridische analyse en strategie'. Diligen 

(omstreeks €300/maand) is dan aanbevolen voor de advocaten die minstens 1,8 uren per week 

spenderen aan het opstellen of beoordelen van juridische contracten. Andere AI-programma's 

zoals Kira Systems, eBrevia en Luminance die het due diligence proces vergemakkelijken, 

vermelden geen vaste prijzen op hun websites. We adviseren advocaten die zich bezighouden 

met due diligence activiteiten om een gratis demo aan te vragen. 
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9 Bijlagen 

9.1 Vragenlijst: Tijdsbesteding van Belgische advocaten 

Vraag 1: Deze vragenlijst dient enkel ingevuld te worden door Belgische advocaten. 

 Voldoet u hieraan? 

  Ja / Nee 

Vraag 2: Wat is uw huidige specialisatie als advocaat?  

1. Administratief recht 9. Intellectual Property 

2. Banking & Finance 10. Lifescience 

3. Competition (mededingsrecht) 11. Litigation & Arbitration 

4. Corporate and M&A 12. Maritiem recht 

5. Employment (Arbeidsrecht) 13. Real Estate 

6. Energy & environment 14. Strafrecht 

7. Familierecht 15. Tax 

8. Handelsrecht 16. Andere 

Vraag 3: Werkt u voor een kantoor met meerder advocaten? 

  Ja / Nee 

 Vraag 4: Hoeveel advocaten telt het kantoor waarvoor u werkt? 

  # 

 Vraag 5: Hoe heet het kantoor waarvoor u werkt? 

  # 

Vraag 6: In wat volgt zijn de werkactiviteiten van advocaten in 13 categorieën ingedeeld. Gelieve 

 het gemiddelde aantal uren dat u per activiteit per week spendeert aandachtig in te 

 vullen aub. 

1. Mondelinge gesprekken met cliënten  

2. Juridische analyse en strategie 

3. Schriftelijk juridisch advies geven aan cliënten 

4. Onderhandelingen 

5. Juridische opzoekingen (legal research) 

6. Litigation (pleiten voor de rechtbank) 
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7. Toezicht houden op activiteiten van ander juridisch personeel (bv. vormen 

van stagiairs) 

8. Opstellen en beoordelen van contracten 

9. Conclusies schrijven 

10. Beheer van honararia en administratiekosten 

11. Corporate housekeeping  

12. Due diligence (boekenonderzoek) 

13.  Andere (Bijscholing, PR-activiteiten, ...) 

 

Vraag 7: Kent u bepaalde geavanceerde technologieën waardoor u en/of uw collega's efficiënter 

 kunnen werken? Zo ja, dewelke aub? 

Vraag 8: Om deze enquête extra kracht te geven vragen we u vriendelijk of u uw voor- en 

 achternaam kunt noteren aub. Deze gegevens worden niet publiek gemaakt, noch 

 opgenomen in de thesis. 

Vraag 9: Indien u de resultaten van deze thesis onderzoek wenst te ontvangen mag u uw email 

 adres meegeven. 
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9.2 Resultaten van de vragenlijst 

Voor confidaliteitsredenen worden de antwoorden op vraag 5, 8 en 9 niet hier vermeld. 
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