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D
e rechterlijke macht 
negeert computertoe
passingen bij het on
derzoeken van potenti

eel digitaal bewijsmateriaal. De 
bergen digitale informatie wor
den onnodig handmatig doorge
spit. Dit gaat ten koste van de ef
ficiëntie, de nauwkeurigheid en 
de haalbaarheid van hel onder
zoek, waardoor achterstanden in 
rechtS'l:aken zich opstapelen. ook 
advocaten negeren vaak de tech
nische mogelijkheden om digita
le informatie slim te onderweken 
waardoor kosten hoog zijn of be
langrijk bCW'Îjs tertijde wordt ge
schOllen. 

Het vasthouden aan methoden 
uit de papieren wereld komt voort 
uit gewenning, maar is niet vol te 
houden. Feitelijk hebben we niet 
alleen met een explosie van digita
le infonnatie te maken, maar ook 
met een sterke infonnatie-inlla· 
tie. Daardoor is het niet meer haal· 
baar om alle digitale informatie 
door mensen te laten uitzoeken. 
Er heerst echter een groot wan
trouwen tegenover de nauwkeu
righeid van computerprogram
ma's, terwijl uit onderzoek blijkt 
dat de computer bij het beoorde
len van bewijsmateriaal belrOuw
baarder is dan de mens. 

Ironisch genoeg is het onder
zoek waaruit dit gebleken is, ooit 
begonnen met metingen die erop 
waren gericht om de kwaliteit van 
geautomatiseerde zoektechnie
ken in juridische context te bepa
len. De veronderstelling daarbij 
was dat het door mensen laten le
zen en beoordelen van grote hoe
veelheden infonnatie de aller
beste prestatie zou opleveren die 
als gouden standaard kon dienen 
waaraan de kwaliteit van automa
tische zoektechnieken zou kun
nen worden afgemeten. 

De daaropvolgende experimen' 
ten lieten echter zien dat met be
hulp van geautomatiseerde tech-

nieken er door onderzoekers veel 
meer relevant materiaal gevonden 
werd met minder inspanning. Dit 
onderzoek komt voort uit de juri
dische versie van deText Retrieval 
Conferentie (beter bekcnd als de 
Legal Track in Trec). 

Recentelijk hebben de Infor-

Experimenten laten 
zien dat dankzij 
automatisering meer 
relevant materiaal 
wordt gevonden 

mation and Language Proces
sing Systems groep van het Intel· 
ligent Systems Lab van de UvA en 
het lectoraat E-Discovery van het 
kenniscentrum Create-IT van de 
HvA samen met diverse partners 
uit het publieke en private foren
sische werkveld een subsidie ont
vangcn uit het Forensic Science 
programma van NWO. In dat ka
der zal promotieonderzoek wor
den uitgevoerd naar slimme zoek
technieken voor het verwerken en 
analyseren van digitaal bewijs dl 
zal vanzelfsprekend ook gepartici
peerd worden in Tree. 

Dit onderzoek doet niets af aan 
het feitdater nu al voldoende soft
ware beschikbaar is waannee de 
rechterlijke macht en de advoca
tuur de juiste infonnatie uit het 
digitale bewijsmateriaal kunnen 
destilleren. Zo kan de computer 
op elkaar lijkende documenten 
groeperen, ontdekken welke e
mails onderdeel zijn van dezelfde 
discussie en zelfs automatisch sa
menvattingen enlof ruwe vertalin
genmaken. 

De kosten van deze softwarever
dienen zich heel snel terug dOOf 
de snelheidswinst en de aanzien-

lijk hogere kwaliteit van het on· 
derzoeksresultaat. De rechterlijke 
macht moet openstaan voor nieu
we technieken bij het doorzoeken 
van digitale informatie. Digitale 
infonnatie onderzoeken op be
wijsmateriaal is letterlijk zoeken 
naar een speld in een hooiberg, 
met als extra moeilijkheid dat je 
niet weet hoe de speld eruitziet en 
dat de hooibergwijd verspreid ligt. 
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