
Van de deken

O p ‘De Advocaat als Ondernemer’ komt momenteel 
veel af. Dat bleek onder meer op de advocatendag 
van de Orde van Vlaamse Balies met die titel, waar-

over ik al eerder schreef (www.advocatendag2009.be). 
Hoe moet het verder met de ‘legal industry’, zo vragen 
met name onze Angelsaksische collega’s zich af. Bij alle 
internationale bijeenkomsten van juristen is het ontstaan 
van de financiële wereldcrisis onderwerp van gesprek. Waar staat de ad-
vocatuur voor in een maatschappelijke orde en in een economische orde?
 Zo vroeg men zich bij de mid-year meeting van de International Bar 
Association in Parijs (www.ibanet.org) af of advocaten facilitators zijn 
dan wel accessories: ‘Lawyers were involved in advising all the partici-
pants in the meltdown of the financial system in 2008. Do lawyers have 
obligations to do more than simply facilitate transactions? Should our 
obligations be higher than as currently exist? Where is the line between 
acting as facilitator and having culpability as an accessory?’
 In het pinksterweekend vond voor de eerste keer het Qatar Law Fo-
rum plaats, een soort Davos voor vertegenwoordigers van juridische 
beroepen (www.qatarlawforum.com). Enkele onderwerpen waren de 
Rule of Law, Shari’ah and legal reform in the Arabic World, shared ethi-
cal duties and codes of conduct, Regulation – local and international 

differences, Islamic Finance, International organisations 
questions (International Energy Agency, OECD, World 
Bank, UNDP, IMF, WTO). Er werd gepleit voor export van 
de Rule of Law over de hele wereld om crises in de toe-
komst te voorkomen. In dit gezelschap dacht men uiter-
aard aan een sterke rol voor juristen bij het oplossen van 
wereldproblemen, met name ook van de financiële crisis. 
Anderzijds was er ook veel kritiek op de rol van juristen 
bij de ondergang van banken, hun legal opinions en hun 
geldzucht. Facitators or accessories? 
 Dat iedereen uit zoveel verschillende landen, waar-

onder traditionele Arabische, in Qatar zo vrij sprak over de Rule of Law, 
mensenrechten, het vervolgen van oorlogsmisdadigers voor het ICC, 
de Sharia, scheiding van kerk en staat, de rol van de vrouw in juridische 
beroepen en de situatie in Israël en Palestina, maakte indruk.
 Het is duidelijk dat er wereldwijd een herbezinning is over beroeps-
ethiek en onafhankelijkheid van advocaten. We moeten ons onderschei-
den door te laten zien dat we onderscheid kunnen maken. Dus door de 
bad guys niet over het hoofd te zien. (zie Jan Louis Burggraaf in de Volks-
krant van 5 juni 2009 p. 9). De financiële crisis lijkt een morele crisis aan 
de oppervlakte te brengen.

PS: Wat vindt u van ons jaarverslag 2008: De economische Orde?

Willem Bekkers
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