
Ons handelen is vastgelegd in wetgeving en 
tegelijkertijd gaan we toe naar een modern 
(cyber)slagveld waar alles real time gebeurt. 
Hier vormt zich een ‘capability & maturity gap’, 
er kan meer met moderne middelen. Zijn we 
daar aan toe? Er zijn meer data en er is steeds 
minder tijd om daar constructief mee om te 
gaan. Legal engineering geeft ons nieuwe 
mogelijkheden. 

De maatschappelijke realiteit is dat techniek 
niet langer uitsluitend ondersteunend is bij 
beslisprocessen, maar steeds vaker proces- en 
organisatiebepalend is geworden. Het 
datavolume tussen machines heeft het 
datavolume tussen mensen ingehaald. Het 
gevolg is dat People-Based Processing (mensen 
die applicaties raadplegen), wordt ingehaald 
door Straight-Through- Processing: real time 
data relaties tussen apparaten en processen.

Bij Defensie werken wij aan IGO, waarbij alles 
draait om geverifieerde data(trans-)acties. Elke 

data(trans-)actie moet verwacht, begrepen, 
gepland, uitgevoerd, ondersteund, 
gecoördineerd, verantwoord en geaudit
worden. Wij willen met IGO (geautomatiseerde) 
rechtmatige en rechtsgeldige besluiten kunnen 
nemen in het (cyber) slagveld die voor mens en 
machine te begrijpen zijn.

Legal Engineering is een snel ontwikkeld 
werkveld, waarin recht- en datawetenschappen 
elkaar versterken. Zo kunnen wetsteksten en 
andere formele denkkaders, zoals bijvoorbeeld 
compliance en ethiek, omgezet worden in 
machine instructies. Dit maakt besluiten 
verifieerbaar over organisatiegrenzen heen. 

Centrale vragen bij deze bijeenkomst zijn: Hoe 
werkt legal engineering? Wat is het belang in 
Lawfare, fake news bestrijding en compliance 
verbetering in complexe supply chains? Hoe 
snel is deze methode toe te passen binnen 
Defensie en haar ecosysteem?

Programma
15:00 – 15:10   | Inleiding door Cyber Innovation Hub
15:10 – 15:40   | ‘De miljoenen nota schrijft zichzelf ’(MinFin)

Robert van Doesburg en Floris Bakker
15:40 – 16:10   | ‘Darkweb & Lawfare’

prof. Gijs van Dijck (Universiteit Maastricht)
16:10 – 16:20   | Pauze
16:20 – 16:50   | ‘Contextmining en attributie’ 

Jan-Kees Buenen (Synerscope).
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15:00 - 17:00

Lawfare, datascience & legal engineering


