
Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen 
 
Vanaf 30 maart 2004 is Legal Intelligence als commerciële dienst beschikbaar voor 
een breed publiek. Maar waarom zou men eigenlijk moeten overwegen een 
abonnement  af te sluiten op deze nieuwe zoekdienst voor juristen? 
 

Welke informatie? 
De huidige juridische databanken bieden toegang tot digitale informatie van één 
specifieke uitgever. Veelal is de databank toegankelijk per rechtsgebied, met als 
gevolg dat uitsluitend binnen dit gebied wordt gezocht naar overeenkomsten 
tussen zoekopdracht en tekstfragmenten in de databank.  
In een enkel geval kan de gebruiker in meerdere databanken tegelijk zoeken, 
maar altijd binnen de content die door dezelfde uitgever wordt beheerd. 



Het formuleren van een zoekopdracht  
Het selecteren van de databanken waarin men kan zoeken is op zich niet 
ingewikkeld, maar de kans dat één van de vele databanken wordt vergeten is een 
reëel probleem. Vervolgens typt de gebruiker een zoekopdracht in. Bij kleine 
kantoren doet de advocaat of zijn/haar secretaresse dat, en bij grotere kantoren 
wordt die taak in sommige gevallen uitgevoerd door informatie-professionals. In 
beide gevallen wordt veelal gezocht met één of enkele trefwoorden, zoals 
’ontslag’ of ’ontslag op staande voet’. Deze zoekopdracht wordt zo aangeboden 
aan de databank over arbeidsrecht. Doorgaans kan de gebruiker zogenaamde 
wild-cards opnemen in de zoekopdracht, vaak weergegeven met een sterretje (*). 
Zo worden ook documenten als resultaat getoond waar ‘ontslagvergoeding’ of 
‘ontslaguitkering’ in staan. In vrijwel alle gevallen zijn de documenten in juridische 
databanken op een bepaalde manier geclassificeerd. Dit komt neer op het 
systematisch toekennen van sleutelbegrippen (meta-data) aan documenten, 
zodat ook op deze sleutelbegrippen kan worden gezocht. Een document waar 
‘ontslag op staande voet’ in staat krijgt waarschijnlijk als sleutelbegrip 
‘ontslagrecht’ mee.  Het toevoegen aan de zoekopdracht van woorden en 
woordgroepen met eenzelfde betekenis (synoniemen) wordt aan de gebruiker 
overgelaten. Voor ‘octrooi’ en ‘patent’ ligt zo’n toevoeging voor de hand, maar 
men zal zelf moeten bedenken dat ‘ontslag op staande voet’ dezelfde betekenis 
heeft als ‘onverwijlde opzegging’.  



Samengestelde termen 
‘Ontslag op staande voet’ is een samengestelde term en heeft een andere 
betekenis dan de afzonderlijke woorden. De juridische databanken kunnen hier 
doorgaans goed mee overweg. Lastiger wordt het wanneer de samengestelde 
term anders in de tekst voorkomt. Denkt u eens aan gebruik van frasen in 
documenten als ‘op staande voet ontslagen’, ‘ontslagen en nog wel op staande 
voet’ of ‘onverwijld opgezegd’. 
 
Context 
Het grote nadeel van het gebruik van trefwoorden in zoeksystemen is het 
ontbreken van context. Uit recente onderzoeken is gebleken dat gebruikers van de 
zoekmachines gemiddeld minder dan twee trefwoorden intypen. Hierdoor is het 
onmogelijk om de zoekopdracht van context te voorzien. Zo weten we bij het 
gebruik van het trefwoord ‘bank’ niet of we het over een meubelstuk hebben of 
over een financiële instelling. Wanneer men ‘ontslag’ als zoekopdracht intypt, staat 
nog niet vast over wat voor soort situatie we het hebben. Hiermee is tevens een 
nieuw probleem geïntroduceerd: homografen. Een homograaf (ook wel 
homoniem genoemd) is een woord dat in meerdere betekenissen kan voorkomen. 
Voorbeelden van homografen zijn ‘bank’ en ‘werk’. Gaat het in dit laatste 
voorbeeld over een creatie van een auteur of gaat het hier over het verrichten 
van arbeid?  



Een nieuwe manier van zoeken 
De komst van Legal Intelligence biedt u een nieuwe manier van zoeken. Niet 
langer hoeft u te kiezen welk rechtsgebied u als eerste gaat doorzoeken. Legal 
Intelligence zoekt altijd in alle rechtsgebieden tegelijk. Aan het zelf verzinnen van 
gelijksoortige trefwoorden is een einde gekomen. Alle synoniemen die voor het 
Nederlands recht relevant zijn, worden automatisch in uw zoekopdracht 
meegenomen, of het nu gaat om een enkel woord of over samengestelde termen. 
Samengestelde termen die soms op een andere wijze in een tekst voorkomen 
worden moeiteloos gevonden. Zo zal geen onderscheid worden gemaakt tussen 
‘ontslag op staande voet’ en ‘hij is op staande voet ontslagen’. 
En bovendien hoeft u niet meer na te denken over de wijze waarop u uw 
zoekopdracht formuleert. U kunt simpelweg een heel document als zoekopdracht 
aanbieden. Deze tekst wordt geanalyseerd, waarbij de relevante concepten uit 
deze tekst automatisch worden geselecteerd, en de basis vormen voor de 
zoekopdracht. Aan de hand van de inhoud van een aangeboden tekst kan vrijwel 
zeker worden vastgesteld of deze over een civielrechtelijke of een 
ambtenarenrechtelijke ontslagzaak gaat. Legal Intelligence bepaalt op basis van 
de omliggende concepten in de zoekopdracht wat de context van uw vraag is. 
Tevens wordt rekening gehouden met het verschijnsel homograaf, de context 
geeft immers aan waar u op doelt. De zoekresultaten zijn veel beter dan u gewend 
bent. 



Thesaurus 
Legal Intelligence maakt gebruik van een juridische thesaurus (LITh). Juridische 
concepten worden opgenomen met alle mogelijke synoniemen (USE en UF) en 
hiërarchische relaties tussen verschillende concepten worden vastgelegd door 
gebruik te maken van hyperoniemen en hyponiemen (BT en NT). Wanneer u nu 
zoekt op IE-recht zult u documenten vinden waar ‘IE-recht’, ‘IE recht’ en 
‘intellectuele-eigendomsrecht’ in staan, maar ook termen als ‘databankrecht’ en 
‘portretrecht’ worden in de resultaten getoond. 
 
Free text 
Legal Intelligence heeft het beste van twee werelden gecombineerd. Het 
gecontroleerde vocabulaire, waarin alle relevante juridische termen met hun 
synoniemen en onderlinge relaties zijn opgenomen, en het zoeken op vrije tekst, 
waardoor bijvoorbeeld ook eigennamen van bedrijven en personen gevonden 
worden. 
 



Verfijnen van een zoekopdracht 
Legal Intelligence geeft u de mogelijkheid om uw zoekopdracht te verfijnen door 
middel van diverse filters. Zo kunt u onder meer selecteren op uitvaardigende 
instantie, proceduretype etc. Wilt u alleen uitspraken van de Hoge Raad der 
Nederlanden uit een bepaalde periode? Met behulp van filters geeft u aan wat u 
exact zoekt. Verder stellen wij, aan de hand van de gevonden documenten, 
termen voor die u kunt toevoegen aan uw zoekopdracht, om zodoende nog 
fijnmaziger te werk te gaan. 
 

Bronnen 
Legal Intelligence biedt op dit moment toegang tot Nederlandse rechtspraak, 
Nederlandse wet- en regelgeving, Europese rechtspraak, Europese wet- en 
regelgeving, Europese verdragen, doctrine en literatuur. Bij de introductie van de 
dienst ontsluiten wij bovendien meer dan dertig titels van juridische tijdschriften van 
uiteenlopende uitgevers. In de loop van dit jaar worden ook nieuwsbronnen 
toegevoegd, zodat u met dezelfde zoekopdracht ook relevante nieuwsberichten 
terugvindt. 
 



Weet u wat u weet? 
De enorme hoeveelheid kennis van juridische professionals ligt meestal op de een 
of andere manier vast in digitale documenten. Met behulp van Legal Intelligence 
maakt u al uw dossiers doorzoekbaar binnen dezelfde gebruikersinterface, en 
worden zij overzichtelijk gepresenteerd. Bedenkt u zich eens hoe snel u op nieuwe 
ontwikkelingen kunt inspelen doordat u inzicht krijgt in de activiteiten die voor al uw 
relaties zijn verricht. 
 

Uw voordelen 
Legal Intelligence wordt aangeboden via internet volgens het ASP-model 
(application service provider). Dat betekent voor u: optimaal zoeken naar 
relevante juridische documenten, geen investeringen in kostbare state-of-the-art 
software en infrastructuur, geen onderhoud aan trefwoordenlijsten of thesauri, 
geen omkijken naar de aanschaf van nieuw juridisch bronnenmateriaal. Legal 
Intelligence neemt dit voor u uit handen. 
 
 
 
 

Maak nader kennis met Legal Intelligence! Bel: 078 6449944 of stuur een 
 e-mail naar INFO@legalintelligence.com 
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