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Verder in dit nummer:

De robot en de advocaat
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Er is veel onrust aan de balie. Dat uit zich op een soms onverwachte manier. Reclamejongens overtuigen advocatenkantoren om filmpjes op YouTube te plaatsen,
met nu eens protserige zelfverheerlijking en dan weer boodschappen die soms
de vraag doen opkomen of de potentiële cliënt wel op die mededelingen zat te
wachten.
Net toen een wat vertwijfelde confrater mij contacteerde om eens samen te lunchen om na te denken over de toekomst van het beroep, las ik het bericht over
Joshua Browder. De kans dat u deze 21-jarige Brit kent, is allicht klein, maar toch
zouden alle advocaten er goed aan doen om even bij die man stil te staan. Nadat
deze jonge nerd in Londen een 30-tal parkeerboetes kreeg (onterecht vond hij
zelf ), kreeg hij het schitterende idee om een chatbot te bouwen. Hij leerde de
bureaucratische handelingen die je moet verrichten om een boete aan te vechten
en ontwikkelde een computerprogramma. Het mondde uit in een chatprogramma dat aan de hand van het beantwoorden van enkele vragen evalueert of het
zinvol is om in beroep te gaan tegen de boete. Wanneer het antwoord ‘ja’ is, begeleidt de ‘robotadvocaat’ de klant vervolgens bij alle verdere stappen om de boete
succesvol aan te vechten. De Nederlandse krant Financieel Dagblad berichtte dat
er reeds 250.000 keer een beroep was gedaan op deze gratis dienst in Londen en
New York. In 160.000 gevallen zou het geleid hebben tot het succesvol annuleren
van de boete, met behulp van de computer en zonder de tussenkomst van een
advocaat.
Dit is nog maar het begin. De hoogleraar informatica Jaap van den Herik (Leiden)
voorspelt dat het maar een kwestie van tijd is – ergens rond 2035 – vooraleer
computers recht zullen spreken over mensen, maar op korte termijn zullen diezelfde computers de rechters adviseren (toch zeker in het buitenland, waar er wel
middelen zijn om justitie te informatiseren en te digitaliseren).
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Dat wordt realiteit. Advocaten kunnen daar nu al het best rekening mee houden.
Hun meerwaarde zal zich elders moeten situeren.
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