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1. Mr. drs. Miek Smilde is (oud) journalist 

en  schrijver. In opdracht van de NJV schreef 

zij het boek Portretten van het recht.-  150 

jaar NJV, Wolters Kluwer 2020. 

Noten 

2. Mr. M.M. den Boer is directeur Wetge-

ving en juridische zaken van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij 

studeerde rechten in Leiden, werd wetge-

vingsjurist en was de afgelopen jaren voor-

zitter van de Nederlandse Juristenvereni-

ging. 

3. Prof. mr. Jaap Polak is staatsraad bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State en onbezoldigd hoogleraar 

bestuursrecht aan de universiteit Leiden 

waar hij ook studeerde. Van 2010 tot 2017 

was Polak voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak. 

4. Mr. Fatma Capkurt is promovenda aan 

de afdeling staats- en bestuursrecht van de 

Universiteit Leiden. Zij schrijft een disserta-

tie over de doorwerking van de Algemene 

verordening gegevensbescherming naar het 

bestuursrecht. 

5. Mr. dr. drs. Niels Pannevis studeerde 

natuur- en sterrenkunde en rechten aan de 

Universiteit van Utrecht en promoveerde in 

2019 op een proefschrift over achtergestel-

de vorderingen. Hij werkt als advocaat bij 

RESOR in Amsterdam. 
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De toekomst van de jurist 
begint op de basisschool 

Miek Smilde' 

- 'Ik observeer, en doe niets, dat is mijn favoriete positie.' 
- 'Dan zou u een beroerde arts zijn. Observeren helpt niet veel als het niet uitmondt in praktisch handelen.' 

- Daarom ben ik ook jurist.' 

Jonathan Littell, De welwillenden (2008) 

Vorig jaar bracht de Nederlandse Juristenvereniging een bundel preadviezen uit over de toekomst van de jurist, 

de jurist van de toekomst. De bundel werd uitgebreid besproken in het NJB van 2 oktober Zozo, afl. 33. Het 

gelijknamige congres kon echter geen doorgang vinden wegens de destijds geldende corona-maatregelen. Een 

jaar later viert de vereniging op 8 oktober alsnog het 150-jarige bestaan van de vereniging. Aan de vooravond 

daarvan voerde Miek Smilde een rondetafelgesprek met de scheidend voorzitter van de vereniging, Rien den 

Boer,2  zijn opvolger Jaap Polak3  en twee juristen van de volgende generatie, Fatma Capkurt4  en Niels Pannevis.5  

Het was de mens die hij miste. Naast een studie 
natuur- en sterrenkunde aan de universiteit van 
Utrecht - die hij cum laude afrondde - besloot 

Niels Pannevis (1986) rechten te gaan studeren. 'Natuur-
kunde is de studie van een wereld waaruit de mens is 
gehaald. Een wereld zonder mensen is consequent en hel-
der, wat een voordeel is. Nadeel is dat de mens ontbreekt, 
en dan met name ook de relatie tussen mensen. In wezen 
gaat het recht over de manier waarop mensen zich tot 
elkaar verhouden of zouden moeten verhouden. Dat 
spreekt mij aan' 

Voor Fatma Capkurt (1994) lag de studie rechten zo 
voor de hand dat ze aanvankelijk onderzocht of ze ook 
iets anders zou kunnen studeren. Maar ondanks haar gro-
te interesse in geschiedenis en filosofie, koos ze voor een 
rechtenstudie. Jaap Polak (1955) wilde aanvankelijk jour-
nalist geworden, maar zijn ouders leek het verstandig 
eerst maar eens een echt vak te leren. De ouders van Rien 
den Boer (1958) drongen om diezelfde reden bij hun zoon 
aan voor rechten te kiezen. 'Ik was graag filosofie gaan 
studeren, maar daarmee viel geen droog brood te verdie-
nen, zeiden mijn ouders: 

Emancipatie 
Rechten als redelijke keuze. Talloos zijn de verhalen van 
meer of minder bekende juristen die eigenlijk graag histo- 

ricus, schrijver of journalist waren geworden, maar deson-
danks kozen voor de rechtenstudie. Noem het realiteits-
zin. 'Maar eenmaal aan het werk blijkt vaak hoe leuk het 
vak is', verzekert Den Boer. Waarbij volgens Capkurt tegen-
woordig ook de sociaal-culturele achtergrond van de hui-
dige generatie studenten een rol speelt. 'In sommige cul-
turen moet je van heel goede huize komen om tegenover 
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je ouders een keuze voor de kunstacademie te verant-
woorden: 

In dat opzicht is de jurist van morgen niet anders 
dan de jurist van gisteren. Rechtsgeleerdheid is nog altijd 
een emancipatiestudie en wordt beschouwd als een ticket 
voor de toekomst, zoals ook blijkt uit het jubileumboek 
van de NJV dat vorig jaar verscheen. 'Al is er ook nog altijd 
een grote groep studenten die kiest voor de rechtenstudie, 
omdat ze geen idee hebben wat ze anders zouden moeten 
doen, zegt Polak uit ervaring. Colleges geven aan eerste-
jaars studenten noemt Polak het moeilijkste wat hij in 
zijn carrière heeft gedaan. 'Dan sta je voor zo'n groep 
waarvan een belangrijk deel werkelijk totaal niet geïnte-
resseerd.is  in wat je zegt. Dat is hard werken: 

Rechtsstatelijkheid 
Hoewel rechten nog altijd een populaire studie is, lijkt het 
vak in de loop van de tijd wel enigszins aan importantie 
te hebben ingeboet. Uit de eerder gepubliceerde preadvie-
zen over het gezag van juristen blijkt dat steeds minder 
mensen in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven een 
juridische achtergrond hebben. Waren in een ver verleden 
gemiddeld vier van de vijf ministers juridisch geschoold, 
sinds 2010 is nog maar zo'n dertig procent van de 
bewindspersonen jurist. Eenzelfde beeld tekent zich af 
onder Kamerleden, ambtenaren en bestuurders van grote 
bedrijven. Mark Bovens concludeerde in zijn preadvies dat  

daarmee de beginselen van de rechtsstaat niet langer van-
zelfsprekend zijn. 'Politici en ambtenaren met een niet-
juridische achtergrond zullen meer dan juristen gericht 
zijn op doelmatigheid in plaats van rechtmatigheid, 
schreef Bovens. Voormalig topambtenaar en bestuurder 
Tjibbe Joustra concludeerde in het boek Crisis en controle 
(2021) ongeveer hetzelfde: 'De primaire opdracht van de 
overheid is om een rechtsstatelijk kader te bieden waar-
binnen de maatschappij vorm krijgt. Daarbij horen instru-
menten als kwalitatief hoogwaardige wetgeving, degelijke 
besluiten en bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Dat zijn 
allemaal juridische producten. Maar de jurist heeft het 
ambtelijk afgelegd tegen communicatiespecialisten en 
andere professionals die zijdelings het openbaar bestuur 
hebben bestudeerd: 

De gesprekspartners aan de ronde tafel onderschrij-
ven unaniem het belang van rechtsstatelijkheid in het 
politieke debat. Dat er minder en minder juristen in de 
Tweede Kamer zitten, noemen ze 'een gemis'. 'Maar de 
rechtsstaat is niet het monopolie van juristen', haast Den 
Boer zich te zeggen. 'Er zijn heel goede politici met een 
scherp oog voor de belangen van burgers, terwijl er 
genoeg juristen zijn die daar wat minder kijk op hebben. 
Er zitten minder juristen in de Kamer, dat is waar, maar 
Misschien zaten er vroeger wel veel juristen in die het 
recht niet echt meester waren: Den Boer geeft wel toe dat 
bestuurders in zowel het bedrijfsleven als het openbaar 
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bestuur vaker dan vroeger getuigen van een zekere desin-
teresse in het recht. 'Misschien dat mensen niet meer 
goed zien wat we met het recht wel en niet kunnen doen. 
Er zijn overspannen verwachtingen van het recht en van 
de uitvoering ervan. Ik ben daarom voor versimpeling en 
ontkokering. Als we gratis kinderopvang hadden gehad 
met mogelijk een bijdrage voor degene die dat kunnen 
betalen, hadden we veel ellende kunnen voorkomen. Ons 
toeslagenstelsel is gewoonweg te complex: 

Ook Capkurt verwijst naar de toeslagenaffaire in de 
kinderopvang om haar betoog kracht bij te zetten. Volgens 
haar begint de rechtsstaat bij de bescherming van burgers 
en is het de taak van toekomstige juristen om juist dat 
belang voor ogen te houden. 'Rechtsbescherming start niet 
op het moment dat een geschil aan de rechter wordt voor- 

Rechtsbescherming start niet 
op het moment dat een geschil 
aan de rechter wordt 
voorgelegd, maar begint bij het 
maken van wetten 

gelegd, maar begint bij het maken van wetten en daarbij is 
het parlement essentieel. De gedachte achter het toesla-
gensysteem was om sociaal-economisch zwakkere groepen 
tegemoet te komen. Het probleem zat echter in de uitvoe-
ring en daarover heeft de politiek onvoldoende nagedacht. 
Maar ook wij als bestuursrechtswetenschappers hebben te 
weinig oog gehad voor de impact van de toeslagenjuris-
prudentie op de levens van mensen. De jurist van de toe-
komst, en hierin volg ik Michiel Scheltema, moet niet 
alleen de vraag stellen of hij een regel moet toepassen of 
moet veranderen, maar moet ook oog hebben voor de 
effecten van de rechtstoepassing op de leefwereld van de 
burger: 

T-shaped lawyers 
apkurt, verbonden aan de universiteit Leiden, vraagt zich 

hardop af of juristen tegenwoordig niet te veel worden 
opgeleid tot mechanische regeltoepassers in plaats van 
zelfkritische professionals die de grenzen van de rechts-
staat en het belang van rechtvaardigheid onderkennen. 
'De praktijk wil dat universiteiten in toenemende mate 
zogeheten t-shaped lawyers afleveren, maar daar heb ik 
principiële en praktische bezwaren tegen, legt de promo- • 
venda uit. Studenten zouden volgens haar eerst een gede-
gen basiskennis van het recht moeten opdoen alvorens 
zich te specialiseren in de praktijk. 'Vooral de grote 
Zuidas-kantoren verlangen van ons dat we juristen oplei-
den die naast juridische kennis ook tal van andere disci-
plines in zekere mate beheersen. Maar daar hebben we 
helemaal geen tijd en ruimte voor. De universiteiten 
komen nu al een miljard euro te kort. Als het aan mij ligt, 
komt de nadruk tijdens de bachelor en master weer meer  

op het recht als systeem te liggen. Kennis van andere dis-
ciplines, zoals economie, sociologie en psychologie, kun-
nen beter aan bod komen in een separate bachelor, minor 
of in het postacademisch onderwijs: 

apkurt merkt verder op dat niet over de toekomst 
van de jurist kan worden gesproken, zonder de crisis in 
het onderwijs te adresseren. Die crisis is zichtbaar op alle 
onderwijsniveaus. Neem het basis- en middelbaar onder-
wijs. 'De onderwaardering voor het leraarschap vertaalt 
zich daar in een slechte salariëring en onderbezetting, 
stelt Capkurt. 'Onbevoegde leraren moeten de gaten 
opvullen, wat leidt tot een aantasting van de kwaliteit 
van het onderwijs. Bovendien bestaat er een groot finan-
cieringstekort. Het gevolg is dat een kwart van de Neder-
landse vijftienjarigen laaggeletterd is. Maar ook op de uni-
versiteit leidt het tot problemen. De taalvaardigheid van 
eerstejaars rechtenstudenten laat vaak te wensen over. 
Daarom moeten ze in het eerste jaar worden bijgeschoold 
in taal- en leesvaardigheid. De toekomst van de jurist 
hangt volgens Capkurt dan ook eerst en vooral af van de 
kwaliteit van het basis- en middelbaar onderwijs. 'Als daar-
in niet voldoende wordt geïnvesteerd, kan de jurist van de 
toekomst geen normale brief meer schrijven: 

Te veel specialisatie 
Ook Pannevis vindt dat juristen te vaak technische uitvoer-
ders zijn die de dogmatiek van het recht steeds minder lij-
ken te doorgronden. 'Bij de studie natuurkunde leiden ze 
natuurkundigen op. Een bureau als McKinsey maakt daar 
vervolgens consultants van. Voor juristen geldt net zoiets. 
Op de universiteit moet je primair leren het recht goed te 
snappen, om daarna, in de advocatuur of het bedrijfsleven, 
vaardigheden op te doen die daar nodig zijn: 

Den Boer waarschuwt in dit kader voor al te veel spe-
cialisatie. 'In Nederland bestaat voor elk juridisch specia-
lisme meteen een specialistenvereniging. Het overkoepe-
lende perspectief van het recht raakt dan snel uit beeld. 
Waar het recht verwordt tot instrument kan de rechtvaar-
digheid in het gedrang komen. Daarom vind ik de Neder-
landse Juristenvereniging zo belangrijk; de NJV probeert 
juist het recht in een bredere context te plaatsen: Panne-
vis bevestigt dat specialisatie toekomstige ontwikkelingen 
kan traineren. 'Verschillende specialisaties zijn soms op 
hetzelfde moment hetzelfde probleem aan het oplossen. 
Bijvoorbeeld de vraag hoe je met kansen en onzekerheden 
moet omgaan. Dat vraagstuk speelt net zo goed in het 
aansprakelijkheidsrecht, als in het insolventierecht of het 
bestuursrecht, maar iedereen gaat zelf het wiel uitvinden. 
We zouden wel wat meer aandacht mogen besteden aan 
thema's die alle juristen raken: 

Polak meent dat de specialisatietendens niet te 
keren is. 'Wil je goed kunnen adviseren over een insolven-
tieprobleem, dan moet je bij Niels zijn, niet bij mij: 

'Dat is waar, zegt Pannevis lachend. 'Maar dat laat 
onverlet dat ik toch graag zou zien dat juristen het recht 
wat minder eenzijdig zouden benaderen. Ik vraag me af of 
de specialisatie van juristen niet te veel tot polarisatie 
heeft geleid. Een jurist die altijd aan dezelfde kant van het 
conflict staat, hoort alleen die kant van het verhaal en dat 
is voor de oplossing van het conflict niet bevorderlijk. Bij 
conflictbeslechting hoort dat je de andere kant van de 
tafel kent en er het liefst ook een keer hebt gezeten: 
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De rechter als reddingsboei 
De toekomst van het recht, en daarmee van juristen, is in 
meerdere opzichten paradoxaal te noemen, zo blijkt tij-
dens het gesprek. Aan de ene kant blijft de behoefte aan 
recht, en dan vooral aan rechterlijke uitspraken, groeien-
de. Of het nu gaat om de maatregelen om de pandemie te 
bezweren of om de uitstoot van stikstof te reduceren, de 
rechter is de reddingsboei waaraan mensen zich vast-
klampen om hun gelijk te halen. Tegelijkertijd wordt het 
belang van recht en rechters ook gebagatelliseerd en soms 
zelf geïncrimineerd, zoals bleek uit de discussie over de 
vermeende dikastocratie. 

'Veel maatschappelijke problemen komen op het 
bord van de rechter terecht, terwijl we zouden hopen dat 
erover eerder politieke consensus zou worden bereikt', 
klinkt het aan tafel. Nieuw is dat fenomeen niet. Pannevis 
verwijst naar de abortus- en euthanasiewetgeving die tot 
stand kwam door rechtersrecht. 'Waar politici maatschap-
pelijke problemen laten liggen, moet de rechter ze oppak-
ken. Hij kan immers niet weigeren een uitspraak te doen: 

'Politici pakken de problemen echt wel aan, maar het 
is dikwijls too little, too late, vindt Den Boer. 'Daar zit ove-
rigens ook een rechtmatigheidsaspect aan, want we heb-
ben Europese normen over bijvoorbeeld stikstof, maar die 
worden te traag geïmplementeerd en ondertussen stap-
pen belangengroepen naar de rechter: Ligt er eenmaal 
een uitspraak, dan is kritiek nooit ver weg. De rechter 
wordt verweten op de stoel van de wetgever te gaan zit-
ten, of zelfs de macht te willen grijpen. 

Polak noemt dat onterecht. 'Urgenda is geen machts-
greep van juristen. De normen die zijn toegepast, berus-
ten uiteindelijk op het werk van klimaatwetenschappers, 
niet van juristen. Juristen vertalen over het algemeen 
zaken die anderen hebben bedacht. Wij zijn dikwijls niet 
meer dan de boodschapper van het slechte nieuws. Als de 
Raad van State een uitspraak doet over de stikstofproble-
matiek past hij Europese normen toe. Die hebben 
bestuursrechters echt niet zelf bedacht. De gedachte dat 
rechters losgezongen van de werkelijkheid hun eigen 
gang gaan, is gewoon niet waar: 

'Rechters herinneren mensen er vaak aan wat ze met 
z'n allen hadden afgesproken, zoals Pannevis het formu-
leert. 'Maar een deel van de mensen heeft geen zin daar-
aan te worden herinnerd. Tja, dan hadden ze die afspraak 
niet moeten maken: 

Hamer en spijker 
De vier juristen aan tafel verwachten niet dat in de toe-
komst het recht op zich verder onder druk komt te staan. 
'Het gezag van het recht en de rechtsstaat is altijd inzet 
van strijd geweest. Ook in het verleden zijn er procedures 
tegen de staat gevoerd, dus nieuw is die ontwikkeling 
niet: De directe kritiek op rechters is van recentere datum. 
Capkurt noemt het een gevaarlijke ontwikkeling. 'Het 
baart mij zorgen dat politieke partijen de aanval op de 
rechter zo frontaal openen. En ik vind het ook problema-
tisch dat een lid van de Tweede Kamer tijdens een demon-
stratie op de Dam laat weten dat hij het gezag van de 
overheid niet meer erkent: Ook Pannevis noemt het ont-
luisterend dat openlijk wordt getwijfeld aan fundamente-
le afspraken zoals erkenning van het gezag van de rechter 
en de gebondenheid van de overheid aan het recht. 
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'Ik vrees wel dat dit een vertaling is van wat er in de 
samenleving leeft, reageert Polak. 'Kritiek op recht en 
rechter is niet een autonome ontwikkeling van een paar 
Kamerleden: Dat neemt de zorg over de toekomst echter 
niet weg. 'Ik denk dat een vrij grote groep mensen in de 
Nederlandse samenleving het gevoel heeft de greep op 
hun leven te hebben verloren, verklaart Polak het onge-
noegen. Den Boer is dat met hem eens. 'Er is een grote 
groep Nederlanders die vrij ver af staat van de overheid, 
van het recht en van wat maatschappelijke gebruikelijk is. 
In de Nederlandse samenleving groeit een generatie op 
die denkt: als mij dit niet zint, dan doe ik er niet aan mee. 
Ik vraag me af wat wij als juristen in de toekomst voor 
hen kunnen doen: 

'Burgers de hand reiken, antwoordt Pannevis. Initia-
tieven zoals buurtrechtspraak juicht hij dan ook van harte 
toe. 'Ik vind dat de rechter laagdrempelig moet zijn. Het is 
voor veel burgers makkelijker om naar het buurthuis te 
stappen dan naar een van die elf grote gebouwen die in 
het land staan en die dan rechtbank heten: Daarnaast 
moet de jurist van de toekomst meer een conflictdeskun-
dige worden, vindt de advocaat. 'Juristen moeten breder 

Als de jurist alleen beschikt 
over een dagvaarding en wat 
wetboeken, ziet alles eruit als 
een procedure 

leren kijken en zich niet beperken tot het juridisch instru-
mentarium. If all what you have is a hammer, evelything 
looks like a nail. Als de jurist alleen beschikt over een dag-
vaarding en wat wetboeken, ziet alles eruit als een proce-
dure. Conflictoplossing blijft, denk ik, wel de core business 
van veel juristen, maar dat is niet alleen maar een juri-
disch probleem. De jurist van de toekomst moet kritischer 
naar zichzelf en zijn instrumentarium kijken en zich 
vaker afvragen of een bepaald conflict met recht en regels 
moet worden opgelost of op een andere manier kan wor-
den aangepakt: 

Iedereen ontevreden 
Polak deelt die mening. Volgens hem is het belangrijk dat 
de jurist van de toekomst meer oog krijgt voor de sociaal-
psychologische aspecten van conflicten. 'Ook bij de Raad 
van State zie ik met enige regelmaat geschillen voorbijko-
men die ik juridisch moet oplossen, terwijl ik van tevoren 
weet dat na de uitspraak iedereen ontevreden is. Een ver-
standige meneer of mevrouw - en dan vermoedelijk bij 
voorkeur een niet-jurist - die goed luistert aan het begin 
van een proces, kan er bij dat type geschillen voor zorgen 
dat iedereen veel gelukkiger wordt. Juristen realiseren 
zich nog te weinig dat de gezondverstand-benadering 
vaak meer oplost dan de juridische: Den Boer is dat zeer 
met hem eens. Ook Polak juicht verdere ontwikkeling van 
vormen van mediation, buurtrechtspraak of herstelbe- 



Het zijn machtige maatschappelijke partijen - boeren, banken, 
bedrijven, medisch specialisten, noem maar op - die in heel 
veel gevallen zorgen voor complexe regelgeving 

middeling om die reden toe. 'De manier waarop wij 
geschillen oplossen is, althans voor een aantal daarvan, 
eigenlijk niet meer van deze tijd. Procedures duren veel te 
lang en leiden lang niet altijd tot bevredigende uitkom-
sten. Juristen hebben zeker een toekomst, maar moeten 
wel meer oog krijgen voor de complexiteit die ze zelf ver-
oorzaken: 

Den Boer vindt dat te ver gaan. 'Het zijn doorgaans 
niet de juristen zelf die het zo complex maken, zegt de 
wetgevingsjurist. 'Achter elke regel staat een belang en 
belang is een duur woord voor macht. Als een medisch 
specialist op televisie pleit voor meer IC-capaciteit, zit 
daar direct een belang achter. Het zijn machtige maat-
schappelijke partijen - boeren, banken, bedrijven, 
medisch specialisten, noem maar op - die in heel veel 
gevallen zorgen voor complexe regelgeving, of die nu uit 
Brussel komt of niet: 

'En daarvan is de burger de dupe, herhaalt Capkurt 
nog eens. 'De Algemene wet bestuursrecht is zo geschre-
ven dat burgers zonder procesvertegenwoordiging tegen 
de overheid zouden moeten kunnen procederen, maar in 
de praktijk is dat niet zo. Sander Dekker, de Minister voor 
Rechtsbescherming, mag dan in een interview stellen dat 
burgers in de toeslagenaffaire toegang hadden tot de 
rechter en dat het dus allemaal wel goed zit met de 
rechtsbescherming in Nederland, maar in de praktijk was 
dat hele toeslagenstelsel zo ingewikkeld en zijn de dos-
siers zo gecompliceerd dat de burger geen schijn van kans 
maakte tegen de Belastingdienst, ook niet in de rechts-
zaal: 

Wrang genoeg was het toeslagensysteem op zich wel 
gemaakt om de burger te dienen, merkt Polak nog op. 'En 
toch gaat het dan fout. Dat is wel een paradox: 

Coronacrisis 
Die paradox tussen wet en werkelijkheid, recht en recht-
vaardigheid kwam tijdens de coronacrisis pregnant in 
beeld. Iedere Nederlander werd geconfronteerd met vra-
gen die meestal aan juristen voorbehouden blijven. Hoe 
ver mag de wet gaan bij het beperken van fundamentele 
vrijheden? De coronaperiode was wat dat betreft de 
rechtsstaat in optima forma, stellen de gesprekspartners. 
'Hoeveel mensen logden wel niet in om naar het kort 
geding tegen de staat te kijken?' 

Volgens Pannevis ging het tijdens de coronacrisis om 
de klassiek juridische vragen welke regels effectief zijn en 
welke het recht het best dienen. 'Maken we hard and fast 
rules die voor iedereen overal gelden en dan soms 
onrechtvaardig uitpakken, of gaan we heel erg differentië-
ren naar de omstandigheden van het geval en tuigen we 
een stelsel van regels op dat zo rechtmatig mogelijk uit-
pakt voor zoveel mogelijk mensen? Die vragen lagen 
voortdurend op tafel en dat is precies wat juristen eigen-
lijk altijd doen: stoeien met algemene regels die zekerheid  

moeten bieden aan de ene kant en recht doen aan het 
concrete geval aan de andere: 

Den Boer viel iets heel anders op tijdens de corona-
pandemie. 'Op 13 maart 2020 kondigde de Minister-
President aan dat om 18.00 uur de cafés dicht zouden 
gaan. Om 18.00 uur waren ze dicht, terwijl daarvoor op 
dat moment nog geen enkele juridische basis bestond. 
Kennelijk was het woord van de overheid, gecombineerd 
met de angst voor het virus, op dat moment voldoende 
om de samenleving richting te geven: 

Big data 
Of technologische ontwikkelingen de jurist in de toekomst 
kunnen helpen om de paradoxale verwachtingen te tem-
peren, is de vraag. Vast staat dat digitalisering het werk 
van juristen direct raakt. Daarbij moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen het recht rondom techniek en 
techniek rondom het recht. 'Het internet is ongeveer een 
kwart eeuw oud en pas nu worden er regels gemaakt die 
het wereldwijde web enigszins reguleren', geeft Pannevis 
een voorbeeld. 'Dat is recht rondom de techniek waarmee 
de jurist in de nabije toekomst veel van doen zal krijgen. 
Net  als de fysieke wereld behoeft ook digitale wereld 
regels. Daar lopen juristen wel een beetje bij achter: 

Maar techniek verandert ook het juridische vak zelf. 
'Digitalisering zal de bronnenleer veranderen', voorspelt 
Pannevis. 'Nu is het nog zo dat als de rechtbank iets heeft 
gezegd, het waarschijnlijk zo is. Als het gerechtshof het 
heeft gezegd gaan we ervan uit dat het heel waarschijnlijk 
zo is. En als de Hoge Raad of de Raad van State het heeft 
gezegd, dan is het zo en gaan we ons er allemaal naar 
gedragen. Maar als we met behulp van algoritmes straks 
alle uitspraken van alle rechterlijke colleges kunnen door-
zoeken, krijgen we andere manieren van voorspellen. De 
vraag wat de uitkomst zou moeten zijn, verandert niet 
door technologie, dat blijft mensenwerk. Maar big data 
zullen wel invloed hebben op het voorspellen van de 
afloop van een zaak: Verder verwacht Pannevis dat de hoe-
veelheid tijd die nu in research gaat zitten, sterk zal afne-
men. Bulkzaken zullen gestandaardiseerd worden, al is dat 
ook nu al wel het geval. 'Aan het berekenen van alimenta-
tie hoeft geen rechter meer te pas te komen: 

'Ontegenzeggelijk speelt technologie een rol in de 
toekomst van de jurist, zegt ook Polak. 'Door corona is die 
ontwikkeling wellicht versneld, want vrijwel iedereen leer-
de omgaan met technologische middelen om thuis het 
werk gewoon door te kunnen laten gaan. Tegelijk laten de 
op 8 oktober te bespreken NJV-preadviezen zien dat auto-
matisering het recht wel kan veranderen, maar niet zal 
vervangen. De interpretatie van de feiten die met behulp 
van big data boven tafel worden gehaald, blijft mensen-
werk: 

Capkurt, die in 2023 hoopt te promoveren op een 
onderzoek naar de organisatie van rechtsbescherming 
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tegen gegevensverwerkingen door het bestuur, vraagt aan-
dacht voor de negatieve invloed van digitalisering op de 
rechtstatelijke verhouding tussen burger en bestuur. 'De 
overheid kan met digitale technologieën veel goeds reali-
seren. Zij kan bijvoorbeeld de dienstverlening verbeteren 
en schaarse publieke middelen efficiënter inzetten. Maar 
deze ontwikkeling heeft ook keerzijden. Bijna twee 
miljoen burgers zijn niet digitaal vaardig. Door de voort-
schrijdende digitalisering van de overheid raken zij 
buitengesloten. Ook creëert digitalisering een transparan-
tie-paradox: de burger wordt voor de overheid steeds 
transparanter, terwijl voor hem nauwelijks controleerbaar 
is hoe de overheid met zijn gegevens omgaat. De toesla- 

Digitalisering creëert een 
transparantie-paradox: de burger 
wordt voor de overheid steeds 
transparanter, terwijl voor hem 
nauwelijks controleerbaar is hoe de 
overheid met zijn gegevens omgaat 

genaffaire is exemplarisch. Nu weten we dat bijna een 
kwart miljoen burgers - zelfs kinderen - geregistreerd 

• waren in de zogeheten Fraude Signalering Voorziening. 
Burgers die in het systeem stonden, werden behandeld als 
fraudeurs in de dop: zij kregen een vinkje achter hun 
naam, verloren het recht op een betalingsregeling en wer-
den stelselmatig onderworpen aan extra controles. Maar 
burgers konden zich destijds niet verweren tegen opname 
in het systeem, omdat zij hiervan niet op de hoogte 
waren. Kafkaësker kun je het bijna niet maken: Voor 

a.pkurt blijft rechtsbescherming tegen de digitale over-
heid daarom een belangrijk aandachtspunt. 

Open staan 
De jurist heeft genoeg toekomst voor zich, concluderen de 
vier gesprekspartners. Opnieuw valt het woord paradox. 
`In de preadviezen komt tot uiting dat de rol van juristen 
in het openbaar bestuur en de politiek erg is teruggedron-
gen, maar aan de andere kant constateren we dat de grote 
maatschappelijke problemen van deze tijd in handen van 
juristen liggen', vat Polak het gesprek samen. 'Het klimaat, 
Covid-1.9, stikstof, de woningcrisis, het zijn allemaal onder-
werpen die juridisch geadresseerd zullen worden. De rol 
van de jurist lijkt dus enerzijds teruggedrongen en tege-
lijk is de roep erom toegenomen. Mits we open staan voor 
de inzichten van anderen, kunnen we onze rol blijven ver-
vullen: . 
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