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BEHEREN EN AANWENDEN VAN JURIDISCH-FISCALE DOCUMENTEN UIT DE 

RECHTSPRAAK

TECHNISCH DOMEIN

De uitvinding heeft betrekking op een op een computer-geïmplementeerde methode voor het 

sorteren van een verzameling juridisch-fiscale documenten uit de rechtspraak, en een tastbare 

niet-transitoire computer-leesbare informatiedrager omvattende een computerprogramma- 

product voor het sorteren van een verzameling juridisch-fiscale documenten uit de 

rechtspraak.

STAND DER TECHNIEK

Het Belgische rechtssysteem, evenals een aantal andere rechtsstelsels over de hele wereld zijn 

sterk afhankelijk van schriftelijke juridische adviezen en de schriftelijke uitspraken van 

rechters om wetten betreffende de beslechting van geschillen uit te leggen of te interpreteren. 

Als gevolg daarvan zoeken rechters en advocaten naar de meest relevante vroegere 

opvattingen of jurisprudentie, zodoende geschillen op te lossen of te voorkomen, terwijl deze 

hoeveelheid informatie alsmaar blijft toenemen. Gevonden cases worden bestudeerd op 

relevantie en worden uiteindelijk geciteerd en besproken in documenten, procesmateriaal 

genoemd, die bijvoorbeeld pleiten voor gerechtelijke stappen, cliënten adviseren over 

waarschijnlijke gerechtelijke acties of cliënten en advocaten informeren over wetten in 

bepaalde jurisdicties.

Naast het rechtssysteem zijn in België ook voorafgaande beslissingen of rulings relevant. FOD 

Financiën bepaalt aan de hand van deze rulings hoe belastingwetten zullen worden toegepast 

op een specifieke situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

EP 2008/1 586 055 beschrijft een methode voor het beheren en aanwenden van informatie bij 

advocatenkantoren en potentieel andere ondernemingen. Eén systeem biedt bijvoorbeeld een 

gebruikersinterface voor het onderzoeken van jurisprudentie voor online juridisch onderzoek 

en voor het identificeren en verkrijgen van toegang tot advocatenkantoordocumenten. Via de 

interface kan een gebruiker, zoals een advocaat, een juridische onderzoeksopdracht initiëren 

of indienen en de zoekresultaten bekijken die niet alleen relevante externe documenten van 

de online juridische onderzoeksdienst identificeren, maar ook relevante interne documenten, 

zoals lastenboeken, klantbrieven, en juridische memoranda uit de eigen 

documentenverzameling van het advocatenkantoor.

De gekende methodes richten zich echter enkel op gebruik door advocaten of ander hoog 

opgeleid personeel, terwijl toegang tot juridisch-fiscale documenten van relevante cases ook 

voor leken een informerend en adviserend karakter kan hebben.
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Nog een probleem in de manier waarop deze juridisch-fiscale documenten worden geordend, 

is het ontbreken van een gebruiksvriendelijke computer-geïmplementeerde zoekterminal, 

waarbij de resultaten volgens relevantie aan de zoekopdracht worden geordend. Het booleaans 

zoekalgoritme zoals volgens Google is veeleer niet geschikt voor dergelijke ordening gezien de 

rechtspraak een dynamisch en discontinu systeem van wetten, uitspraken, rechters en 

rechtbanken betreft, waarbij interpretaties van wetten gebonden kunnen zijn aan een 

tijdsgeest, sociale of maatschappelijke omstandigheden, verschillende rechtbanken of 

rechters, anticipaties op toekomstige wetten, enzovoort.

De huidige uitvinding beoogt een oplossing te vinden voor ten minste enkele van 

bovenvermelde problemen.

SAMENVATTING VAN DE UITVINDING

In een eerste aspect betreft de huidige uitvinding een computer-geïmplementeerde methode 

voor het sorteren van een verzameling juridisch-fiscale documenten uit de rechtspraak, 

volgens conclusie 1.

In een tweede aspect betreft de huidige uitvinding een computersysteem voor het sorteren 

van een verzameling juridisch-fiscale documenten uit de rechtspraak, volgens conclusie 12.

In een derde aspect betreft de huidige uitvinding een tastbare niet-transitoire computer- 

leesbare informatiedrager omvattende een computerprogrammaproduct geschikt voor het 

sorteren van een verzameling juridisch-fiscale documenten uit de rechtspraak, volgens 

conclusie 13.

De huidige uitvinding is voordelig omdat een leek zich, door gebruik van het computersysteem, 

zonder tussenkomst van een advocaat, kan informeren betreffende juridisch-fiscale kwesties.

Daarnaast is de uitvinding voordelig omdat de fiscale-juridische documenten volgens actuele 

relevantie worden geordend.

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING

De uitvinding betreft een computer-geïmplementeerde methode en een tastbare niet- 

transitoire computer-leesbare informatiedrager omvattende een computerprogrammaproduct 

voor het sorteren van een verzameling juridisch-fiscale documenten uit de rechtspraak. In wat 

volgt, wordt de uitvinding in detail beschreven, worden voorkeursuitvoeringen toegelicht, en 

wordt de uitvinding geïllustreerd aan de hand van voorbeelden.

Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle termen die gebruikt worden in de beschrijving van de 

uitvinding, ook technisch en wetenschappelijke termen, de betekenis zoals ze algemeen 
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begrepen worden door de vakman in het technisch veld van de uitvinding. Voor een betere 

beoordeling van de beschrijving van de uitvinding, worden de volgende termen expliciet 

uitgelegd.

"Een", "de" en "het" refereren naar zowel het enkelvoud als het meervoud tenzij de context 

duidelijk anders veronderstelt. Bijvoorbeeld, "een segment" betekent een of meer dan een 

segment.

De termen "omvatten", "omvattende", "bestaan uit", "bestaande uit", "voorzien van", 

"bevatten", "bevattende", "behelzen", "behelzende", "inhouden", "inhoudende" zijn 

synoniemen en zijn inclusieve of open termen die de aanwezigheid van wat volgt aanduiden, 

en die de aanwezigheid niet uitsluiten of beletten van andere componenten, kenmerken, 

elementen, leden, stappen, gekend uit of beschreven in de stand der techniek.

De term "actueel relevant" of "actuele relevantie" verwijst naar de mate waarop een bepaald 

document overeenkomt met het actueel dynamisch en discontinu systeem van wetten, 

uitspraken, rechters en rechtbanken, gezien interpretaties van wetten gebonden kunnen zijn 

aan een tijdsgeest, sociale of maatschappelijke omstandigheden, verschillende rechtbanken of 

rechters, anticipaties op toekomstige wetten, enzovoort. De actuele relevantie van een 

document wordt in deze uitvinding bepaald door de samenvatting ervan een numerieke waarde 

in de vorm van een gewichtsparameter toe te schrijven. Deze gewichtsparameter wordt 

bepaald door een wiskundige bewerking van meerdere numerieke wegingsfactoren, waarbij 

iedere wegingsfactor een bepaald criterium beschrijft. Het document waarvan de samenvatting 

de grootste gewichtsparameter heeft, zal zodoende het meest actueel relevant zijn. Tevens 

worden verwante criteria bij voorkeur gegroepeerd in categorieën.

De term "classifier" refereert naar de abstracte metaklasse van classificatieconcepten welke 

aangewend worden als mechanisme om elementen met gemeenschappelijke eigenschappen 

en/of inhoud in sets te verzamelen. In dit document refereert deze term naar een algoritme 

ontworpen om de samenvattingen en documenten te ordenen volgens hun karakteristieken.

De term "gebruiker" refereert naar een persoon die de inhoud van gegevensverzamelingen 

van een informatiesysteem gebruiken. In het bijzonder refereert de term in dit document naar 

de persoon die een inhoud van de responsieve juridisch-fiscale documenten raadpleegt na het 

doorgeven van instructies aan het computersysteem.

De term "invoerapparaat" refereert naar een apparaat geschikt om input aan te leveren aan 

een gebruikerstoestel. Deze input is niet beperkt tot een bepaalde modaliteit en kan 

mechanische beweging, geluid, beelden, en dergelijke omvatten. De input kan discreet en/of 

continu zijn. De input is ook niet beperkt door het aantal vrijheidsgraden. De input kan zowel 

directe als indirecte input betreffen. Bij het voorzien van input met betrekking tot een positie 
of de verandering daarvan, zoals bv. een indicator op een scherm, kan de input zowel absoluut 
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als relatief zijn. Een niet-limitatieve lijst van voorbeelden van invoerapparaten omvat een 

toetsenbord, een computermuis, een touchpad, een touchscreen, een camera, een scanner, 

een joystick, een microfoon, een lichtpen, een trackball, een geprojecteerd keyboard en een 

spelcontroller.

Een "juridisch-fiscaal document” refereert naar een schriftelijk of elektronisch bewijsstuk te 

maken met juridische aspecten, ofwel aspecten met betrekking op het recht, van 

belastingheffing.

De term "parsen” verwijst naar het ontleden van de grammaticale structuur van een invoer 

volgens een vastgelegde grammatica. Een parser converteert de ingevoerde tekst in een 

datastructuur vergelijkbaar met het invullen van een formulier met gegevens op de 

voorgegeven plaatsen in een voorgegeven tekstformaat.

De term "server” verwijst naar een computersysteem dat diensten verleent aan gebruikers 

gebruik makende van de voorgestelde computer-geïmplementeerde methode. De server 

bestaat bij voorkeur uit minstens een voeding, een geheugen, een processor, een harde schijf, 

een moederbord, en een behuizing.

In een eerste aspect betreft de uitvinding een computer-geïmplementeerde methode voor het 

sorteren van een verzameling juridisch-fiscale documenten uit de rechtspraak, met het 

kenmerk, dat uit deze verzameling juridisch-fiscale documenten uit de rechtspraak een lijst 

van responsieve documenten wordt verkregen, waarbij het ordenen van de lijst stappen omvat 

waarbij aan elk juridisch-fiscaal document een gewichtsparameter wordt toegeschreven door 

het maken van een samenvatting welke getoetst wordt aan ten minste één criterium, waarbij 

deze criteria gecategoriseerd zijn.

Om tot een samenvatting van een document te komen, doorloopt ieder document een aantal 

stappen. Per document wordt een samenvatting gemaakt door de tekst en de metadata uit de 

aangeleverde documenten te extraheren, en deze vervolgens verder te verwerken.

Vooreerst dient de platte tekst uit de documenten geëxtraheerd te worden. Platte tekst kan 

immers veel beter geïnterpreteerd worden door een computer. Tekstuele data bestaat onder 

verschillende vormen zoals HTML-pagina's, pdf-documenten, Word-documenten, etc, waarbij 

elk van deze vormen zijn eigen vorm en opmaak heeft om de representatie als het ware up te 

graden van platte tekst naar iets wat bruikbaar is binnen hun eigen omgeving. Zo worden bij 

HTML verschillende tags toegevoegd om de opmaak te verfraaien of wordt er bij pdf- 

documenten een fixed-layout gemaakt om het document er onder alle omstandigheden 

hetzelfde te laten uitzien. Om met deze verschillende soorten van tekst te kunnen werken 

binnen het voorgestelde systeem is het belangrijk om de platte tekst uit deze verschillende 

documentenformaten te extraheren. Op die manier wordt een gemeenschappelijke basis 

gecreëerd die als invoer zal dienen voor de verdere verwerking die dan niet meer afhankelijk 
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is van het type van het document. Naast het extraheren van tekst wordt ook metadata 

verzameld. Deze data kunnen belangrijk zijn bij de keuze van het taalafhankelijke 

stemmingsalgoritme dat later in deze stap gebruikt moet worden, of laat toe om verschillende 

soorten documentformaten, zoals pdf, doc, docx, csv, html, etc, om te vormen tot platte tekst 

zonder opmaak. Tevens kan de metadata inhoud omvatten die van belang zijn voor het 

classificeren van de documenten, zoals data, aantal bladzijden, enzovoort.

Vervolgens wordt het document geparst, welke twee delen omvat. Het eerste deel is de 

taaldetectie en het tweede deel is het effectief parsen van de tekst. Hierbij wordt voor elk 

document de parser gekozen die voor dat type het beste resultaat zal opleveren. Om alle 

woorden te verkrijgen die gebruikt worden in een bepaalde tekst, wordt een tokenization 

proces toegepast. Dit proces zorgt ervoor dat een tekstdocument gesplitst wordt in een stroom 

van woorden door alle leestekens te verwijderen en alle tabs en niet-tekstuele karakters door 

spaties te vervangen. De set van verschillende woorden uit alle tekstdocumenten wordt 

samengevoegd tot het woordenboek van de documentencollectie. Bij voorkeur wordt een N

Gram tokenizer aangewend, gezien deze de mogelijkheid geeft om twee of drie woorden samen 

te nemen en die als één woord in de documentencollectie te beschouwen. Dit kan voordeel 

geven bij o.a. personennamen, welke vaak bestaan uit twee woorden die voor een tekst 

belangrijk zouden kunnen zijn. Uiteraard wordt een eigennaam ook opgepikt indien alle 

woorden apart beschouwd worden. Om de grootte van het woordenboek en dus de 

dimensionaliteit van de beschrijving van de documentencollectie te verkleinen, wordt de set 

van woorden verder gereduceerd door het toepassen van filters of stemmingsalgoritmes. 

Filters verwijderen woorden van het woordenboek en dus uit de samenvattingen. Zo kan een 

filtering worden toegepast om stopwoorden te verwijderen die weinig of geen inhoud hebben. 

Voorbeelden zijn lidwoorden, verbindingswoorden, voorzetsels, etc. Stemmingsalgoritmes 

proberen een woord om te vormen tot de standaardvorm van dat woord. Dit doen ze 

bijvoorbeeld door meervouden van zelfstandige naamwoorden naar het enkelvoud om te 

zetten of door werkwoorden naar hun stam te vereenvoudigen.

Om het geheel van samenvattingen beter te kunnen begrijpen, moeten deze eerst worden 

omgevormd tot een karakteristieke vector die vervolgens als input kan dienen voor een 

computer. De platte tekst in de documentencollectie bevat op zich te weinig structuur om 

efficiënt verwerkt te worden door een computersysteem. Ondanks de simpele datastructuur 

zorgt het vectorruimtemodel ervoor dat grote collecties documenten efficiënt kunnen 

geanalyseerd worden. Het representeert documenten als vectoren in een m-dimensionale 

ruimte. Elk document d uit de documentencollectie wordt beschreven als een numerieke 

karakteristieke vector w(d) = (x(d, ti), ..., x(d, tm)) waarbij T = {ti, ..., tm} het woordenboek 

voorstelt. De hoofdtaak van de vectorruimterepresentatie van documenten is het vinden van 

een geschikte encodering van de karakteristieke vector. Elk element van de vector 

representeert meestal een woord (of groep van woorden) van de documentencollectie. De 

simpelste manier om een document te encoderen is om binaire term vectoren te gebruiken. 

Als een woord voorkomt in het document wordt het corresponderende element op één gezet, 
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komt het niet voor dan is het nul. De encodering wordt zo herleid tot een simpele Booleaanse 

vergelijking. Hierbij wordt de belangrijkheid van elk woord echter als gelijkwaardig beschouwd. 

Om de performantie te verbeteren worden wegingsfactoren gebruikt. Het gewicht dat 

toegekend wordt aan een woord is een indicatie van de belangrijkheid of relevantie van dat 

woord in een specifiek document of collectie. Een woord met hoge frequentie in bepaalde 

documenten, maar dat weinig of niet voorkomt in de volledige documentencollectie, wordt een 

groot gewicht toebedeeld. Een gewicht w(d, t) voor term t in document d wordt berekend als 

de term frequentie tf(d, t) vermenigvuldigd met de invers document frequentie idf(t) - 

gedefinieerd als idf(t) = log (N/nt). Dit beschrijft de specificiteit van een bepaalde term in een 

documentencollectie. Naast term frequentie en invers document frequentie wordt een 

normalisatie toegepast om ervoor te zorgen dat alle documenten dezelfde kans hebben om 

gevonden te worden, onafhankelijk van hun lengte. Een meer complexe manier om een 

document te encoderen door middel van binaire term vectoren, is het aanwenden van een 

complexere term vector die numerieke waarden oplevert die kunnen verschillen van 0 of 1. Zo 

kan bijvoorbeeld een algoritme ontworpen worden dat het aantal keren een bepaald woord 

voorkomt in het document telt, maar tevens kan een nog complexer algoritme gebruikt worden 

dat aan de hand van de woorden een bepaalde interpretatie van de samenvatting in de vorm 

van een numerieke waarde weergeeft.

Tevens kunnen attributen die niet relevant zijn, worden verwijderd door te selecteren op 

karakteristieken. Zo wordt een subset van de karakteristieken gezocht die relevant zijn voor 

het doelconcept. Dit zorgt er o.a. voor dat de dataset kleiner wordt, waardoor minder 

rekenkracht en zoekruimte vereist is bij de effectieve verwerking van het vector model. Het 

reduceert het aantal karakteristieken, het verwijdert irrelevante of redundante data en het 

zorgt er bijgevolg voor dat de algoritmes sneller werken. Het zorgt er o.m. ook voor dat de 

voorspelde accuraatheid en begrijpbaarheid van de resultaten verbeterd wordt.

Na de preprocessing wordt de tekst automatisch in een structuur van vooraf ontworpen 

categorieën geplaatst, waardoor informatie kan verkregen worden over teksten met 

gelijkaardige inhoud. Teksten die uit dezelfde categorie komen zullen de gebruiker sneller 

aanspreken en zijn dus mogelijk nuttig om samen aan te bieden. Voor classificatie is een vooraf 

bekende structuur nodig, welke in dit geval op juridisch-fiscale documenten toegespitst is. Op 

basis van een leerverzameling kan een classifier getraind worden om onder bepaalde 

categorieën te classificeren. Het is dus de bedoeling om deze classifiers zo te kiezen dat voor 

elke categorie een maximaal aantal samenvattingen juist geclassificeerd kan worden. Daartoe 

zal vooraf voor elke tak in de boomstructuur van een dataset een optimale classifier bepaald 

worden om zo tot een goed mogelijk en betrouwbaar resultaat te komen. Tevens kan de 

classificatie gebeuren aan de hand van de geëxtraheerde metadata, of een combinatie van 

beide methoden.

Deze uitvinding heeft als voordeel dat de methode kan aangewend worden voor het ordenen 
van documentlijsten van verschillende types zoekopdrachten. Enerzijds kan deze methode 
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aangewend worden voor een categoriale zoekopdracht, waarbij de gebruiker door middel van 

een invoerapparaat instructies doorgeeft om binnen een vooraf bepaalde categorie te zoeken. 

De gebruiker kan bijvoorbeeld zoeken op jaartal, datum of locatie, door zich aan de hand van 

het invoerapparaat naar deze categorieën te navigeren. Anderzijds kan deze methode ook 

aangewend worden voor een zoekopdracht waarbij de gebruiker als instructie door middel van 

een invoerapparaat zoekwoorden doorgeeft om de gehele of gedeeltelijke collectie juridisch

fiscale documenten te doorzoeken naar documenten enigszins verwant met de ingevoerde 

zoekwoorden. Het spreekt voor zich dat de huidige uitvinding zich niet beperkt tot de 

bovengenoemde types zoekopdrachten. Zo kunnen bijvoorbeeld beide bovengenoemde 

zoekopdrachten gecombineerd worden om binnen een categoriale zoekopdracht, een tweede 

zoekopdracht aan de hand van enkele zoekwoorden op te starten, of vice versa.

De huidige uitvinding heeft als effect dat door het gebruik van het computersysteem door een 

leek zich, zonder tussenkomst van een advocaat of ander hoogopgeleid personeel, beter kan 

informeren betreffende juridisch-fiscale kwesties. Dit heeft als potentieel gevolg dat het aantal 

door de advocaat factureerbare uren gereduceerd kan worden, wat weerklinkt in een reductie 

in de kostprijs voor de klant en een potentieel grotere klantenportefeuille voor de advocaat.

In het bijzonder kan het computersysteem dienen als een bijkomstige bron van advies en 

informatie, temeer doordat er deze methode zich specifiek richt op een gebruiksvriendelijke 

en logische rankschikking van de juridisch-fiscale documenten.

In een voorkeursdragende uitvoeringsvorm bestaat de voorgenoemde samenvatting uit ten 

minste één categorie, waarbij iedere categorie bestaat uit ten minste één criterium, waarbij 

aan ieder criterium een numerieke wegingsfactor, wordt toegeschreven. De waarde van de 

wegingsfactor geeft de actuele relevantie van het overeenkomstige criterium voor de 

samenvatting weer. Hoe groter de numerieke waarde van de wegingsfactor is, hoe meer 

actueel relevant het overeenkomstig criterium is. Het criterium zelf wordt bepaald aan de hand 

van een karakteristieke vector, welke al dan niet een binaire term vector is.

In een verdere uitvoeringsvorm wordt de waarde van de numerieke gewichtsparameter van 

de samenvatting bepaald door het uitvoeren van een wiskundige bewerking op de 

wegingsfactoren. Bij verdere voorkeur betreft deze bewerking een optelling.

In een verdere uitvoeringsvorm worden de fiscaal-juridische documenten volgens afnemende 

waarde van de gewichtsparameter van de samenvatting in een lijst geordend. Dit heeft als 

effect dat het bovenste document in de lijst tevens het meest actueel relevante document is. 

Alle daaropvolgende documenten zijn zodoende tevens geordend volgens afnemende actuele 

relevantie.
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In een voorkeurvorm is deze verzameling juridisch-fiscale documenten logisch gegroepeerd in 

een opslagfolder in een geheugeneenheid zodoende het onderhouden van de juridisch-fiscale 

documenten te vergemakkelijken.

In een verdere voorkeurvorm vormt deze geheugeneenheid een onderdeel van een 

computersysteem dat verbonden is met het internet. Dit heeft als effect dat de computer- 

geïmplementeerde methode tevens vanop afstand te bereiken is door gebruikers, door 

bijvoorbeeld via een persoonlijke computer of smartphone een verbinding te maken met het 

computersysteem.

Bij verdere voorkeur is dit computersysteem een server, welke als voordeel heeft dat deze 

ontworpen is om data te beheren, te verwerken, op te slaan en te verzenden, in een volcontinu 

systeem, waardoor de computer-geïmplementeerde methode potentieel 24 uren per dag 

beschikbaar is.

In een verdere voorkeurvorm wordt deze verzameling juridisch-fiscale documenten 

onderhouden wordt door een daartoe bevoegde onderneming. Dit heeft als effect dat de 

logische groepering van de juridisch-fiscale documenten kan worden uitgebreid, aangepast 

en/of onderhouden.

In een uitvoeringsvorm bevatten de responsieve documenten informatievelden. Dit heeft als 

effect dat de gebruiker de individuele documenten van elkaar kan onderscheiden vaan de hand 

van deze informatie, zodoende de zoekopdracht gebruiksvriendelijker te laten verlopen. Bij 

voorkeur omvatten deze informatievelden titels, het artikelnummer, het hof en de datum 

betreffende het document.

In een uitvoeringsvorm bevatten de responsieve documenten actievelden waarmee de 

gebruiker toegang krijgt tot de inhoud van het document. Bij voorkeur is dit een actieveld dat 

een korte samenvatting oproept, en/of een actieveld dat de volledige inhoud van het document 

oproept.

In een verdere uitvoeringsvorm is de korte samenvatting van een responsief document 

gekenmerkt door bij voorkeur een titel, een artikel, een hof, een datum, een boek, en één of 

meerdere tags.

In een verdere uitvoeringsvorm verwijst de voorgenoemde tag naar een in de verzameling 

juridisch-fiscale documenten veelvoorkomend kernwoord. In een voorkeursvorm vormt deze 

tag een actieveld welke een zoekopdracht initieert volgens het betreffende kernwoord.

In een tweede aspect betreft de uitvinding een computersysteem voor het sorteren van een 

verzameling juridisch-fiscale documenten uit de rechtspraak volgens de conclusies 1-11, met 

het kenmerk, dat het computersysteem geconfigureerd is voor:
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(a) het ontvangen van juridisch-fiscale documenten via ten minste één

communicatienetwerk;

(b) het opslaan van deze documenten in een lokale niet-transitoire computer-leesbare 

informatiedrager;

(c) het van de gebruiker via ten minste één communicatienetwerk verkrijgen van één of 

meerdere kernwoorden onder de vorm van een zoekopdrachtinstructies;

(d) het selecteren van een brongroep met fiscaal-juridische documenten;

(e) het identificeren van zoekinformatie vervat in de brongroep

(f) het creëren van een geordende resultatenlijst gebaseerd op de instructies van de 

gebruiker uit stap (c) volgens stap (e);

(g) het opslaan van de geordende resultatenlijst in een lokaal geheugen;

(h) het ophalen van de geordende resultatenlijst opgeslagen in het lokaal geheugen.

(i) het verzenden via ten minste één communicatienetwerk van de geordende 

resultatenlijst naar het computersysteem van de gebruiker uit stap (c).

In een derde aspect betreft de uitvinding een tastbare niet-transitoire computer-leesbare 

informatiedrager omvattende een computerprogrammaproduct geschikt voor het sorteren van 

een verzameling juridisch-fiscale documenten uit de rechtspraak volgens de conclusies 1-11, 

het computerprogrammaproduct omvattende instructies voor:

(a) het ontvangen van juridisch-fiscale documenten via ten minste één

communicatienetwerk;

(b) het opslaan van deze documenten in een lokale niet-transistoire computer-leesbare 

informatiedrager;

(c) het van de gebruiker via ten minste één communicatienetwerk verkrijgen van 

instructies;

(d) het selecteren van een brongroep met fiscaal-juridische documenten;

(e) het identificeren van informatie vervat in de brongroep;

(f) het creëren van een geordende lijst gebaseerd op de instructies van de gebruiker uit 

stap (c) volgens stap (e);

(g) het opslaan van de geordende lijst in een lokaal geheugen;

(h) het ophalen van de geordende lijst opgeslagen in het lokaal geheugen.

(i) het verzenden via ten minste één communicatienetwerk van de geordende lijst naar 

het computersysteem van de gebruiker uit stap (c).

In wat volgt, wordt de uitvinding beschreven a.d.h.v. niet-limiterende voorbeelden die de 

uitvinding illustreren, en die niet bedoeld zijn of geïnterpreteerd mogen worden om de omvang 

van de uitvinding te limiteren.

VOORBEELD

De uitvinding zal nu verder worden toegelicht aan de hand van het volgende voorbeeld, zonder 

hiertoe overigens te worden beperkt.
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Het hieropvolgend voorbeeld betreft een uitvoeringsvorm waarbij de samenvatting opgesteld 

wordt aan de hand van de categorieën, criteria en wegingsfactoren zoals weergegeven in Tabel

1. De criteria komen in dit geval overeen met de voorgenoemde karakteristieke vectoren, al 

dan niet binair.

De samenvatting volgens tabel 1 bevat de vijf categorieën 'rechter', 'wet', 'tijd', 'inhoud' en 

'specificiteit'. Iedere categorie bestaat uit verschillende subcategorieën, hier criteria genoemd.

De categorie 'rechter' omvat verschillende criteria welke betrekking hebben op de rechter die 

de rechterlijke uitspraak in dat document voortbracht. Hierbij wordt de inhoud van het 

document nagegaan op de naam van de rechter, zijn reputatie, of de uitspraak veranderingen 

in de rechtspraak teweeg bracht, of de uitspraak een precedent omvatte, en of de uitspraak 

plaatsvond in een hoger rechtscollege zoals het Hof van Beroep of Hof van Cassatie.

De categorie 'wet' omvat verschillende criteria welke betrekking hebben op de wetgeving in 

het document vermeld. Hierbij wordt de inhoud van het document nagegaan of er 

veranderingen in de wetgeving vermeld staan, of een bepaalde wetgeving van toepassing was 

op het ogenblik van de uitspraak, en of een bepaalde wetgeving van toepassing was op het 

ogenblik van de feiten.

De categorie 'tijd' omvat verschillende criteria welke betrekking hebben op data en tijdsduur. 

Hierbij wordt de inhoud van het document nagegaan op de datum van het pleidooien, de 

datum van de uitspraak, de datum van de feiten, de datum van betwisting, en de tijd tussen 

de feiten en uitspraak.

De categorie 'inhoud' omvat verschillende criteria welke betrekking hebben op de algemene 

inhoud. Hierbij wordt de inhoud van het document nagegaan op de aanwezigheid van 

verwijzingen naar andere rechtsleer, verwijzingen naar andere rechtspraak, de inhoud van 

de uitspraak en de nieuwheid ervan, alsook het aantal bladzijden, het aantal tegenstrijdige 

uitspraken, het aantal uitspraken aangehaald uit het verleden, en het aantal uitspraken in 

dezelfde materie.

De categorie 'specificiteit' omvat verschillende criteria welke betrekking hebben op de 

nieuwheid van de uitspraken. Hierbij wordt de inhoud van het document nagegaan op 

eventuele vernieuwende passages en precedenten.

TABEL 1
CATEGORIE WEGINGS

FACTOR
CRITERIUM

Rechter 1 Omvat het document een verandering in de rechtspraak?
1 Omvat het document de naam van de rechter?
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2 Omvat het document uitspraken van hogere rechtscolleges?
2 Is de uitspraak vernieuwend? Heeft de uitspraak een bepaalde 

actualiteitswaarde?
2 Heeft de rechter een gekende reputatie?
3 Zijn er precedenten gekend in de rechtspraak?

Wet 1 Omvat het document een verandering in de wetgeving?
2 Omvat het document de wetgeving die van toepassing was op het 

ogenblik van de uitspraak?

3 Omvat het document de wetgeving die van toepassing was op het 
ogenblik van de feiten?

Tijd 1 Omvat het document de datum van het pleidooien?
1 Omvat het document de tijd tussen de feiten en de uitspraak?
2 Omvat het document de datum van de uitspraak?
2 Omvat het document de datum van de feiten?
2 Omvat het document de datum van de betwisting?

Inhoud 1 Omvat het document verwijzingen naar andere rechtsleer
1 Omvat het document verwijzingen naar andere rechtspraak
1 Hoeveel bladzijden omvat de uitspraak? Dit is immers een criterium 

dat wijst op de grondigheid van de analyse.
1 Zijn er over dezelfde materie al meerdere uitspraken geweest die 

tegenstrijdig zijn? Het kan immers een meerwaarde zijn dat dit punt 
wordt uitgeklaard teneinde te komen tot een zekere rechtszekerheid.

2 Hoeveel uitspraken van dezelfde rechter zijn er in het verleden 
reeds gewezen? Dit is immers minder relevant is hoe meer gewezen 
uitspraken er zijn.

2 Hoeveel uitspraken in dezelfde materie zijn er al in het verleden 
gewezen? Dit is immers minder relevant is hoe meer gewezen 
uitspraken er zijn.

3 In welke mate is de inhoud van de uitspraak en de vernieuwende 
passage te gebruiken in andere zaken?

Specificiteit 1 Is er een vernieuwende passage in de uitspraak te vinden?
1 Wordt er in het document verwezen naar een precedent?
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CONCLUSIES

1. Een computer-geïmplementeerde methode voor het sorteren van een verzameling

juridisch-fiscale documenten uit de rechtspraak, met het kenmerk, dat uit deze 

verzameling juridisch-fiscale documenten uit de rechtspraak een lijst van responsieve 

documenten wordt verkregen, waarbij het ordenen van de lijst een stap omvat waarbij 

aan elk juridisch-fiscaal document een gewichtsparameter wordt toegeschreven door 

het maken van een samenvatting welke getoetst wordt aan ten minste één criterium, 

waarbij deze criteria gecategoriseerd zijn en waarbij samenvattingen worden 

aangemaakt, waarbij deze eerst worden omgevormd tot een karakteristieke vector die 

vervolgens als input kan dienen voor een computer, welke samenvattingen als 

vectoren worden voorgesteld in een m-dimensionale ruimte, waarbij elk document d 

uit de documentencollectie wordt beschreven als een numerieke karakteristieke vector 

w(d) = (x(d, ti), x(d, tm)) waarbij T = {ti, tm} een woordenboek voorstelt.

2. Een computer-geïmplementeerde methode volgens conclusie 1, met het kenmerk, 

dat iedere categorie uit ten minste één criterium bestaat, waarbij aan ieder criterium 

een wegingsfactor wordt toegeschreven.

3. Een computer-geïmplementeerde methode volgens conclusie 2, met als kenmerk, dat 

de gewichtsparameter bepaald wordt door een wiskundige operatie uit te voeren op 

de wegingsfactoren.

4. Een computer-geïmplementeerde methode volgens conclusie 3, met als kenmerk, dat 

fiscaal-juridische documenten volgens afnemende waarde van de gewichtsparameter 

in de resultatenlijst worden geordend.

5. Een computer-geïmplementeerde methode volgens conclusie 1, met als kenmerk, dat 

deze verzameling juridisch-fiscale documenten logisch gegroepeerd zijn in een 

opslagfolder in een geheugeneenheid.

6. Een computer-geïmplementeerde methode volgens conclusie 5, met als kenmerk, dat 

deze geheugeneenheid een onderdeel vormt van een computersysteem dat verbonden 

is met het internet.

7. Een computer-geïmplementeerde methode volgens conclusie 1, met als kenmerk, dat 

deze verzameling juridisch-fiscale documenten onderhouden wordt door een bevoegde 

onderneming.

8. Een computer-geïmplementeerde methode volgens conclusie 1, met als kenmerk, dat 

de responsieve documenten informatievelden bevatten zoals bij voorkeur titel, artikel, 

hof en datum.

9. Een computer-geïmplementeerde methode volgens conclusie 8, met als kenmerk, dat 

de responsieve documenten actievelden bevatten zoals bij voorkeur een actieveld dat 

een korte samenvatting oproept, of een actieveld dat de volledige inhoud van het 

document oproept.

10. Een computer-geïmplementeerde methode volgens conclusie 9, met als kenmerk, dat 

de korte samenvatting van een responsief document gekenmerkt is door bij voorkeur 

een titel, een artikel, een hof, een datum, een boek, en één of meerdere tags.
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11. Een computer-geïmplementeerde methode volgens conclusie 10, met als kenmerk, dat 

de voorgenoemde tag verwijst naar een kernwoord van het document.

12. Een computersysteem voor het sorteren van een verzameling juridisch-fiscale 

documenten uit de rechtspraak volgens de conclusies 1-11, met het kenmerk, dat het 

computersysteem geconfigureerd is voor:

a. het ontvangen van juridisch-fiscale documenten via ten minste één 

communicatienetwerk;

b. het opslaan van deze documenten in een lokale niet-transitoire computer- 

leesbare informatiedrager;

c. het van de gebruiker via ten minste één communicatienetwerk verkrijgen van 

instructies;

d. het selecteren van een brongroep met fiscaal-juridische documenten;

e. het identificeren van informatie vervat in de brongroep;

f. het creëren van een geordende lijst gebaseerd op de instructies van de 

gebruiker uit stap (c) volgens stap (e);

g. het opslaan van de geordende lijst in een lokaal geheugen;

h. het ophalen van de geordende lijst opgeslagen in het lokaal geheugen.

i. het verzenden via ten minste één communicatienetwerk van de geordende lijst 

naar het computersysteem van de gebruiker uit stap (c).

13. Een tastbare niet-transitoire computer-leesbare informatiedrager omvattende een 

computerprogrammaproduct geschikt voor het sorteren van een verzameling juridisch

fiscale documenten uit de rechtspraak volgens de conclusies 1-11, het 

computerprogrammaproduct omvattende instructies voor:

a. het ontvangen van juridisch-fiscale documenten via ten minste één 

communicatienetwerk;

b. het opslaan van deze documenten in een lokale niet-transitoire computer- 

leesbare informatiedrager;

c. het van de gebruiker via ten minste één communicatienetwerk verkrijgen van 

instructies;

d. het selecteren van een brongroep met fiscaal-juridische documenten;

e. het identificeren van informatie vervat in de brongroep;

f. het creëren van een geordende lijst gebaseerd op de instructies van de 

gebruiker uit stap (c) volgens stap (e);

g. het opslaan van de geordende lijst in een lokaal geheugen;

h. het ophalen van de geordende lijst opgeslagen in het lokaal geheugen.

i. het verzenden via ten minste één communicatienetwerk van de geordende lijst 

naar het computersysteem van de gebruiker uit stap (c).
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Aan vraag nu m me r

BE201706017SCHRIFTELIJKE OPINIE

Onderdeel I Basis van de opinie

1. Deze opinie is opgesteld op basis van de conclusies ingediend voor aanvang van het onderzoek.

2. Met betrekking tot nucleotide en/of aminozuur sequenties die, in voorkomend geval, genoemd worden in de 
aanvraag, is deze opinie opgesteld op basis van de volgende elementen:

a. Aard van het element:

□ een lijst van de sequentie(s)

□ tabel(len) met betrekking tot de lijst van de sequentie(s)

b. Type drager:

□ op papier

□ in elektronische vorm

c. Moment van indiening of levering:

□ opgenomen in de aanvraag zoals ingediend

□ samen met de aanvraag elektronisch ingediend

□ later geleverd

3. □ Bovendien, wanneer er mer dan één versie of kopie van een sequentielijst of van één of meerdere tabellen
die er betrekking op hebben, werd ingediend, zijn de benodigde verklaringen ingediend,dat de informatie, 
die later of bij wijze van aanvullende kopieën werd geleverd naar gelang het geval, identiek is aan diegene 
die oorspronkelijk werd geleverd en niet verder gaat dan de openbaarmaking in de internationale aanvraag 
zoals oorspronkelijk ingediend.

4. Aanvullende opmerkingen;

BE237B (Januari 2007)



Aan vraag nu m me r
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Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële 
toepasbaarheid; citaten en explicaties ter ondersteuning van deze verklaring

1. Verklaring

Nieuwheid Ja: Conclusies 1-13
Nee; Conclusies

Inventiviteit Ja: Conclusies
Nee: Conclusies 1 -13

Industriële toepasbaarheid Ja: Conclusies 1-13
Nee: Conclusies

2. Citaten en explicaties:

Zie apart blad
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Re Item V
Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial 
applicability; citations and explanations supporting such statement
Reference is made to the following documents:

D1 WO 2007/041688 A1 (THOMSON CORP [US]; AL-KOFAHI KHALID
[US]; DAHN MICHAEL [US]; DOZIER CH) 12 april 2007 (2007-04-12)

D2 US 8 032 533 B1 (SPENCER DAVID HOWARD [US] ET AL) 4 oktober
2011 (2011-10-04)

D3 US 7 249 026 B1 (BENNETT JAMES D [US] ET AL) 24 juli 2007
(2007-07-24)

D4 WO 2004/061619 A2 (THOMSON CORP [US]; RHOADS FORREST
[US]; LIGGETT TRACE [US]) 22 juli 2004 (2004-07-22)in de aanvraag 
genoemd

The present application does not meet the criteria of patentability, because the 
subject-matter of claims 1-13 does not involve an inventive step.

The application as a whole and claim 1 in particular concerns the computer 
implementation of an otherwise non-technical method. The problem to be solved as 
set out in the description (page 1 line 40 to page 2 line 9) can also not considered to 
be a technical problem although the solution may be technical. In the present case 
the method of claim 1 is computer and therefore the claim as a whole has technical 
character and will be assessed with respect to inventive step taking into account all 
the features contributing to the technical character.

The method of present claim 1 concerns the ranking of documents based on a weight 
factor computed from a summary and criteria. Here the 'summary' is a list of 
characteristics found in the document. An example of such summary is found in table 
1 of the application. The contents of such summary is devoid of technical character. 
The creating of the summary, as far as achieved in an automated way, has technical 
character. The creation of the 'summary' is not claimed and only described at a high 
level on page 4 line 30 to page 5 line 31 (it is not absolutely clear where in the 
description the creation of the summary ends). Also it is not clear how the algorithm 
as described on pages 4 and 5 leads to a summary as presented in table 1. In this 
respect the application lacks disclosure. For the assessment of inventive step the 
'summary' will be considered to be a vector of document characteristics.
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D1 is regarded as being the prior art closest to the subject-matter of claim 1 and 
discloses a method for searching relevant legal documents. The method is computer 
implemented (fig. 1 ) and ranks the documents according to weight factors (score) 
computed from feature vectors of the documents (page 9 lines 4-7, claim 2).

The subject-matter of claim 1 therefore differs from this known method only in non
technical aspects such as the definition of the summary and the criteria.

The problem to be solved by the present invention may therefore be regarded as how 
to implement a search method for documents based on given document and criteria 
features.

The solution proposed in claim 1 of the present application cannot be considered as 
involving an inventive step because based on e.g. D1 the skilled person will 
implement such search method without the exercise of inventive skill.

The same reasoning applies, mutatis mutandis, to the subject-matter of the 
corresponding independent claims 12 and 13, which therefore are also considered not 
inventive. The supplementary features concern standard features of networked 
computer systems used in their conventional way.

Dependent claims 2-11 do not contain any features which, in combination with the 
features of any claim to which it/they refers/refer, meet the requirements of inventive 
step.

« The supplementary features of claims 2-4, 7, 8, 10 and 11 are entirely non
technical and do not contribute to inventive step.

° The supplementary features of claims 5 and 6 are standard features of 
networked computer systems used in their conventional way.

° The use of active areas in documents like interactive controls is well known in 
the art, see e.g. D1 page 6 lines 18-20 and page 7 lines 3-7.
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Betreffende item V

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 
industriële toepasbaarheid; referenties en toelichting ter ondersteuning van deze 
verklaring

Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

D1 WO 2007/041688 A1 (THOMSON CORP [US]; AL-KOFAHI KHALID 
[US]; DAHN MICHAEL [US]; DOZIER CH) 12 april 2007 (2007-04-12)

D2 US 8 032 533 B1 (SPENCER DAVID HOWARD [US] ET AL) 4 oktober 2011 
(2011-10-04)

D3 US 7 249 026 B1 (BENNETT JAMES D [US] ET AL) 24 juli 2007 
(2007-07-24)

D4 WO 2004/061619 A2 (THOMSON CORP [US]; RHOADS FORREST [US]; 
LIGGETT TRACE [US]) 22 juli 2004 (2004-07-22) in de aanvraag genoemd

De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, omdat de 
materie volgens de conclusies 1-13 geen inventiviteit omvat.

De aanvrage als geheel en conclusie 1 het bijzonder betreffen de 
computerimplementatie van een overigens niet-technische werkwijze. Het op te lossen 
probleem volgens de beschrijving (bladzijde 1, regel 40 - bladzijde 2, regel 9) kan 
evenmin worden geacht een technisch probleem te zijn, hoewel de oplossing technisch 
kan zijn. In het onderhavige geval is de werkwijze volgens conclusie 1 computer en 
derhalve heeft de conclusie als geheel een technisch karakter en wordt beoordeeld met 
betrekking tot inventiviteit, rekening houdend met alle maatregelen die bijdragen aan 
het technische karakter.

De werkwijze volgens de onderhavige conclusie 1 betreft de rangschikking van 
documenten op basis van een gewichtsfactor die is berekend op basis van een 
verzameling en criteria. Hier is de 'verzameling' een lijst van alle eigenschappen die in 
het document zijn gevonden. Een voorbeeld van een dergelijke verzameling is 
gevonden in tabel 1 van de aanvrage. De inhoud van deze verzameling heeft geen 
technisch karakter. Het creëren van de verzameling, voor zover dit op een 
geautomatiseerde wijze wordt bereikt, heeft een technisch karakter. Het creëren van de 
'verzameling' is niet opgenomen in de conclusies en wordt alleen uitgebreid beschreven 
op bladzijde 4, regel 30 - bladzijde 5, regel 31 (het is niet geheel duidelijk waar de 
beschrijving van het creëren van de verzameling eindigt). Eveneens is niet duidelijk hoe 
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het algoritme als beschreven op bladzijde 4 en 5 tot een verzameling als gepresenteerd 
in tabel 1 leidt. Met betrekking hiertoe vertoont de aanvrage een gebrek aan 
openbaring. Voor de beoordeling van inventiviteit wordt de 'verzameling' geacht een 
vector van documenteigenschappen te zijn.

In D1, dat wordt geacht de meest nabijgelegen stand van de techniek bij de materie 
volgens conclusie 1 te zijn, wordt een werkwijze voor het zoeken van relevante 
juridische documenten geopenbaard. De werkwijze is computergeïmplementeerd (figuur 
1) en rangschikt de documenten volgens wegingsfactoren (score) die worden berekend 
uit maatregelvectoren van de documenten (bladzijde 9, regels 4-7, conclusie 2).

De materie volgens conclusie 1 verschilt derhalve uitsluitend van deze bekende 
werkwijze door niet-technische aspecten zoals de definitie van de verzameling en de 
criteria.

Het door de onderhavige uitvinding op te lossen probleem kan derhalve worden geacht 
te zijn: hoe een zoekwerkwijze voor documenten te implementeren op basis van 
bepaalde document- en criteriamaatregelen.

De oplossing die wordt voorgesteld in conclusie 1 van de onderhavige aanvrage kan 
niet worden geacht inventiviteit te omvatten, omdat op basis van bijvoorbeeld D1 een 
deskundige in het vakgebied deze zoekwerkwijze zonder uitvinderswerkzaamheid zal 
implementeren.

Dezelfde redenering geldt, mutatis mutandis, voor de materie volgens de 
overeenkomstige onafhankelijke conclusies 12 en 13, welke derhalve eveneens worden 
geacht niet inventief te zijn. De aanvullende maatregelen betreffen 
standaardmaatregelen van netwerkcomputersystemen die op hun conventionele manier 
worden gebruikt.

De afhankelijke conclusies 2-11 bevatten geen maatregelen die in combinatie met de 
maatregelen volgens een der conclusies waarnaar deze verwijzen voldoen aan de 
eisen van inventiviteit.

° De aanvullende maatregelen volgens de conclusies 2-4, 7, 8, 10 en 11 zijn 
volledig niet-technisch en dragen niet bij aan inventiviteit.

° De aanvullende maatregelen volgens de conclusies 5 en 6 zijn 
standaardmaatregelen van netwerkcomputersystemen die op hun conventionele 
manier worden gebruikt.

° Het gebruik van actievelden in documenten als interactieve sturingen is bekend in
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het vakgebied, zie bijvoorbeeld D1, bladzijde 6, regels 18-20 en bladzijde 7, 
regels 3-7.
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