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V
0°f ecu beschrijving van de beroepsgroep van
liedrij Isj uristen ill dir j ubileuinnunsnser vail
her NJB heeft de redactie gevraagd alt begin-

punt Ic ist’tnen: war is in de j sargangen 1926 en
I 998/1999 over de bedriitsjurist Ic vinden.
Bij die znektocht wordt duidelijk dat de hijdragen in
de eersle )aargang van dit blad irs 1926 al zonder
meer hoe end zij n. Blij kent her redactionele voor—
svoord in het eerste nummer richt her hiad zich op
een breed publiek. Gesproken ;vordt van teen sak
blad ‘our ecu bepaald beroep, geell Zulver lvete[l
sch appel ij k orgaari ook, nna,sr een Mad scel ks inhoud
geschikl is yoUr en helangste]]ing wekt hij de acer
verscliillend gevornide en zeer versehillende beroe
pen ultoefenende beoefenaars van het Nederland
sche recht,”
Dc bijdragen blijken een verrassend breed terrein te
hestrij ken. Dc onderwerpeis varireH van het slapen
van rechters tidens de rechtszitting als relatieve
grond yoUr revisie naar Duits recht2 tot het bericht
over de schoenen van de inbreker die — aau kinderen
op school getoond — door cen kind alt aan zijn vader
toehehorend worden herketid, wel ke prestal ie wordt
beloond met de aanhouding van de vader.3 Voorts
krijgctt ook nu nog actuele onderwerpen alt een dis
sertatie over steekpenningen4 en de aansprakelijk
held van spoon egonderneminger’t yoUr het missen
van aansluitingen° een plaats.

Len vcrsvijzing rtaar de bedrijtsorist hen ik in de et’r—
ste jaargang niet tegengekonien. flit is niet zo ver
wonderl i k n u bet aantal bedri) fsjuristen in die jaren
zeer beperkt zal zijn geweest. Voor Nederland wordt
aangeiiot sell dat rond het jaar 1920 voor her eersr ju
risten bij bedrijven in dienst treden met als hoofdtaak
het vervullen van juridische werkzaamheden.6 Dc
pioniers “an her beroep moeten isset name gezocht
svorden hij na de eerste wereldoorlog snel expande

reisde internationals alt Shell, Philips en Unilever.
Is er in de tussenliggende 75 aar zoveel veranderd?
Niet war hetreft de aandacht in het NJB voor de be
drijtsjurist. Oh,k in de jaargang 1998 en de eerste
hellt 1999 han 1k weinig vinden over de doelgioep
die deze bijdrage tot onderwcrp heeft. Her is ecn
tronstende gedachte dat de hedrijfsjurist nvellicht
niet zozeer in het NJB nioet worden gezocht maar
hlijkhaar reel i’ia her NIB, zo blijkt uit de s’de adver
tenries in het NiB waarin oat hedrijfsjuristen rvordt
gevraagd. Aldus krijgt de bedrijfsjurisr rods nog
enige, zij het niagere, nlaar vel — althans hier — duur
hetaalde plaats. Her gaat mij Cr niet Urn over deze ge
ringe aandacht te kiagen; aanleiding yoUr het boven
sraande was slechts de eerder genoenide auteursin
srructie. Dc hedrijfsjurist krijgt heus weI de aandacht
die hij nodig heeft, en dat is niet zo veel. Overigens
zou her in dit verhand tiiet lair zij n oat geen melding
re maken van het speciale NJB nunimer dat in 1985
aart (IC bedrijfsjurist is gewijd. Her redactionele voor
woord stelt daarbij ook dat de bedrijtsjuristen zeli
nier graag voor her publicitaire vnerlicht rreden. ‘Op
hen richt de aandauht zich niet in overwe]digende
mate: toga en wet stelen tin eenrnaal de juxidische
show.’ flit laatste ft’nonleen breidt zich ook oil tot
buiten de vakbtaden. Daghladen doen de laatste tijd
versiag van hoe de dragers van toga en bef vechrend
— rinta bene met hun ‘partners’ — over straat rollen.

Hot oigene van do bedrijfsjurist
en do aard van zijn
werkzaamheden

Dc bedrijfsjurist heefr zich in her bijzonder in het
verteden niet alrijd in ecu acer positief irnago kun
nerl verheugen. Met name de advocatuur heeft de
groei van de beroepsgroe1i hedrijfsjuristen — die een

Mr4.F. Verdant De bedrijfsjurisr zit vandaag cle dag niet meer alt een soort huisadvocaat te

wachten rotdat zijn advies wordt ingeroepen, maar hij treedt pro-actief op

en neemt deel aan her besluitvormingsproces binnen de onderneming. Te

verwachten is dat hoe anger hoe meer bedrijven een ‘eigen’ jurist in huis

zullen willen hebben.
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dccl van haar werk-zaaniheden uit handen narn — niet

altijd even enthousiast begroct. Lange tijden is van
cit die hock gehamerd op de onafliarikelijke positie
en de distantie die de bedrijfsjurist zou ontheren.5
Maar ook meer algerneen Iijken vraagtekens bij de
benijdenswaardigheid hij de positie van de bedrijfs
jurist te zijn geplaatst. Spier heeft eens gezegd dat hij
voordat hij bcdrijfsjurist ‘verd Cr van uitging dat be—
do jfsj urist zij n bet meest vreseli jke was dat je je kon
voorstel len om als jurist te doen; bet leek net hod—
end en weinig inspirerend.’ Dat idee heeft svellicht
lange d bestaan al tha ns bij hen die n ict met d it be
roep hekend’° ivaren, Inaar uit het sterk grucicride
dana I ljedrij fsjuristen aisniede de helangstel lirig van
uristen nit andere beroepen die ovcrwc’gen over te

stappen, valt af te leiden dat bet imagu bepaald ‘er
beterd is. Dc vraag of her de groei is ‘an het aantal
bedrijlsjuristen die hieraan heeft bijgcdragen of vice

ersa, is een vraag naar de kip of bet ci. (iverigeiis
nit hi j gebrek aan exacte cijfers de groci van het aan
tal bedrijfsjuristen niet te kwantificerei,. Inditatief is
evenwel de verdrievotidiging van let aantal eden
vail het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuris
ten’’ over de laatste 20 aa r en een groei van a, ml

50t gedurende de laatste 5 jaar. Eletzelfde referentie
kader ;vijst ook op eon groel van bet aantal bedrijven
met een eigen juridische afdeling. Wanneer dit gere
lateerd worth aan de j uristen die lid zLj n van het Ge
nut tschap 5 er sprake van ccii groei van 345 hedrij -

yen in 1995 tot hijna 400 vandaag de dag. I-let be
schikkcn over ccii cigen jurist is niet nicer het privi
lege van de grote ondernemingen.
Deze gedachten over het imago doen de vraag rijzen
‘lair het cigene van tic bedrijfs1ti rist en de aard van
zijn tverkzaarnheden, alsmede welke veranderingen
daa ‘in in do loop der tijd val oil to constateren. Daar—
hi j moet voorop worden gesteld dat de hedri jfsjurist
ill vele ye rsclti j [iingsvol rite’ i voorkont, varithend
van de eenpittcr’, vaak tes’ens directiesecietaris, tot
lid van de juridischc afdcling die vandaag de dag in
0 nlvang n iet onderdoet, zo niet grote r is dan bet
gerniddelde advocatenkantoor. (bk valt to onder
scheiden tussen hetlrijfsjuristen (lie Iiij de verkniaat—
scilappi jen verkzaam zi jn en zij die your de holding
scerkeft Rij deze laatste categoric ncrncii nog ecu
aparte plaats in de Turidisch Adviseurs die e]iiIe zeer
gtufe bedri ‘en kennen en die scel de functie vail the
lawyers laicy-e r’ vervti 1 Ic it en in i ncler in tensief he—
trokken zijn bij het dagelijks gebeuren hinnert do on
derne ni ag 2

drijfsjurist Iiij Yij n advi
sering reke ni rig kan
houden met de rand
voorv’aarden die door
andere stafafdelingen
varlwege hun eigen ex
pertise svorden gesteld.
In situaties van overna—
mes en fusies — ook bij
kleinere onderneni in—
gen aan de orde van de dag — is niet ongehmuikelijk
dat de bedri j fsji ri st de spil is stair de inforinatie sa
ittenkoin s. Men net nd dat. net Eta ne indien Cr ii iet
eon aparte Mergers&Acquisitions-functionaris is, dat
de jurist degene is die itt deze processen ats coUrdi,ta
tar optreedt. f)it kontt zij n invloed ten goede.
Voor de hedri j fsj u ri st geldt dat hi j — svell icht 5 lerker
dan de outside counsel — met ccli kritisch publick
svordt gecoi fronteerd. Dc verhardittg die in de loop
der jaren in do maatschappij en ook het bedrijfsleveii
vatt te conslateren draagt hier alleen maar toe bij. Dc
hedrijfsjtirist wordt direct ondervraagd over bet svat
en hoc van z ijn advies: svaa roni geldt di t no wel en
toen niet? Hij ittoet met a rgtinleisteti koitten orn te
overtuigeil, waarhi hij zich veelat gecoilironteerd
ziet met een gezelschap dat niet op voorhand Open
staat voor die argumenten. Dit geldt ook omdat bet
speelvlitk viii de bedrijfsj tirist niet is gelegeit in ccii
vastgelopen situatie waarin men svel ondcr ugen
jnoet zien dat er btijkhaar prohienien zijn, ‘flair hij
zich bcweegt in hot voortraject waarin de ontwikke
Ii ng van hepaalde business opportunities worth na
gestreefd. Do jurist dreigt — als hij niet zorgvuldig cit
tactisclt opti cedt — de rol van spelbedervet te krijgen
tootiedeeld. H ij zal dan ook tracliten niet te vo]staaii
met ian te geven dat hepaalde zaken ztS niet ktmnen,
‘our vooral ook nagaan op tve]ke wijze ,llen dan we]
bet gestelde dccl kan hereiken. \‘aak hlijkt dat bet
uiteindelijke duel svcl degelijk op ecu acceptahele
manier kin worden hereikm, omdat de lVeg daar [lad r—

toe vaak in eerste i nstaittie wit a! te kort duor de
bocht sverd tiitgezet. Dc bedrijfsjurist nioet diii nok

gned kunneit luisteren; hij nioet nagaan tvát de on -

derneming precies voor ogen staat en svaaro]lt.1 \Vat
dat betreft was en is de hedrijfsjurist sveliicht nintier
cc’s spreker en Ineer een luisteraar en vertaler

Het teit dat de hedrijfsj u rist dccl u it in;ia kt ‘an de on
derneining, en van bet hcsluitvormingsproces bin
nen de onderileilt Lug, Itceft daarbij zeke r voordclcit.
Dc bedrij fsj tirist ieeft zicht op tie ondernemi ng en

op de Inensen hinrien de ortderneming en weet daar
door hoe bepaalde processen werken cit hoc deze op
de beste svijze zi it te hemnvlocden. Voorts kent h ij de
hehoeften van de onderneming, haar verplichtirigen
jegens derden, de gebruiken in de branche (met inhe
grip van daamniee sainenh;utgende contractsclat,st,—
les) alsmede do door haar eerdcr opgcdane 1iosilievc
en negatieve ervari ngen. “ Jtnst doordat de hedrijfs
jurist dccl nitntuakt vail de onderneining en haar cul -

tour heeft hij bet vcrirot,wen van de andere lietrok
kenen in bet hesluitvorittingsproces. hen dccl van
zijn kracht ontlcent de bedrijfsjurist dan zijn corn
mitnlent ad n de ondernenting: daa rdoor ka n hi

invtoed uitoefenen op

de bcsltiitvorining. [bit

geldt temecr in een tijd
In situc ties van overnames en svaarin ceo stork accent

\\at de bedrijfsjuristcn gcmcenschappeh jk Iiehhen is
dat zij in hun svcrkzaattthcden dccl (Li tmakcn van
cell team dat met name bestaat tnt ye rtcgenwoordi
gems van andere disciplines en dc ‘comniercanten’.
Da5irbij geldt dat in de tijd steeds sterker is geworden
de gedachte dat de bedrijfsjnrist niel als ecn soort
Ill, is.jds’ocaat zit te svachtcn totdat zi jn advies wordt
I ngeroepen, rn-air pro—actief optrced t en ian bet be—
Icids— en hcsluitvormingsproccs binnen tIe onderne—
m i ng dcclii cern t. Dit toni t orik tot niting daar ‘s’aar

steeds nicer gehruik is gewordeti dat grote projecten
btnnen de ondcmneming in teaniverband warden be
Isandeld. ook vanwege bet bela ng dat steeds Incer
st’ordt gchecht aan hij
s-oorbecld financierings
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De bedrijfsjurist dient er voor te waken dot
binnen de onderneming rekening wordt

Dc toenernende complexiteit van regelgeving, de
sterkere claimcultuur — die men de Iaatste tijd bij
voorbeeld ook na ge&fectueerde overnames in.b.t.
de gegeven garanties in de overnameovereenkomst
tot uiting ziet komen — alsook het feit dat de onder
neming steeds meer publiekelijk op overtreding van
nnr’uei’ wordt aangesproken hebhers ertoe geleid dat
een zwaarder accent is komen ft liggcn op de taak
van de bedrijfsjurist urn ecu hewustzijrs te doen out
staan ten aailzien van de versch ii lende uridische ri
sico’s voor de onderneming. Hel is een van zijn taken
urn op structurele basis cen ‘asvareness’ te creren
‘an vuor de onderneining relevante regelgeviilg als
ook van iraatschappelijke ontwikkelingen die tende
ren naar hijstelling van relevante normen. N-len ziet
steeds meer dat daartoe door de bednijfsjurist een ‘le
gal awareness program’ worth opgesteld dat voorziet
in autieve voorlichting aan funclionarissen in ver
schillende lagen “an de ondernenling ten zake vail
voor hell relevante regelgeving en ontwikkelingen.
DII varieert van regelgeving inzake algernene voor
waarden voor de verkoopafdeling tot ontwikkelin
gen 01) bet gebied van Corporate Governance voor
hestuu r en conlnlissarissen.
Het belang vail ecu ‘legal awareness’ geldt temeer in
bet kader van de ontsvikkeling dat onderneiningen
zich meer expliciet gaan opstellen als verantwoorde
lijke partner in de sanlenlevilig cii aan hen tot 01) ze
kere mate ceo voortrekkersrol worth toegekend. [leze
verwaclitingen inzake de niaatschappelijke rol vail
de ondernensing kunnen leven zosvel hij haar klan
ten, net name ingeval zij zich op de consumenten
markt richt, dsook op bet niveau sarI investeerders
die blijkens vragen in aandeelhoudersvergaderingen
sonis venter kij ke 1 dan alleen het Ii nancieel gewi ri
fle laatste arm ls’ordt door met na ne grotere onder—
neiningen aan deze rol vorm gegeven door het for
muleren van zogenaarnde ‘business principles of
‘codes of conduct’ door we]ke de olidernenlillg
— naar zij puhliekelijk verklaart — zich hij haar hande
len zal laten leiden.
Voor ceo dccl speelt de hedrijfsjunist bij deze onder
werpen de rol van helangenbe;vaarder. FIij dient en
voor ft waken dat binnen de onderneining rekening
wordt gehouden met de belangen vail hen die bij de
onderneining Zijil betrokken zoals werknerners, ccc
tlitcuren, rninderheidsaandeelhuuders; hetzelfdt
gelds voor de te respecteren belangen van concurren
ten alsinede de maatschappelijke bt’langen zoals die
zich vertalen in een zorg voor milieu en andere — zo
als dat scel heet — ‘soft issues’- Waar op het eerste ge
zicht ceo spanningsveld tussen deze helangen dl de
laatste aren sterk geaccentueerde ‘shareholders va
lue’ lijkt te bestaan, brengt de niaarschappelijke out
wikkeling en ic daarhij aan ondernemingen toege
kende rol met zich dat aandacht voor deze ‘soft is
sues’ ii iteindelij k spoort met tic nagestreefde ‘share
holders sal ue’)5 Het is niet inoci lijk voorheelden te
geven van bet feit dat alleen al de verdenking van
veronachtzanting van deze belangen cell zeer grote
(nlet name reputatie-) schade voor de onderneming
kan opleveren. Ook hier geldt dat het vertrouwen

snel is geschaad en dat het jaren duurt nm vertrou
well (rseer) op te buuwen.
Ovcrigens is een inaatschappelijke betrukkenlieid
“an ondernemingen niet een nieuw fenomeen.
Reeds in de naoorlogsc periode valt bij een aantal on
dernemingen cell verbreding van de ondernemings
doelcinden te constateren. Zo bevat de statutaire
doelstelling van Philips in deze periode de sterk sos
aal genichte passage: ‘Ten behartiging van de belan
gen van alle hij de vennootschap betroldcenen zal zij
sireven naar een welvaartspolitiek op lange termijn
en naar ccii maximaal ntotige werkgelegenheid.°’
Deze specifieke vorm van betrokkenheid is onge
merkt opgegaan in de vanuit de vakorganisaties als
ook l)uitsland ontstane discussie in de vijftiger etl ‘a’
stiger jaren met als inzet medezeggenschap en pu
blicke verantwoording van open vennootschappen.

Dc aard van de werkzaamhedcn
— vervoig

Hiervoor is met name helicht op svelke wijze de be
drifsjurist zijn sverlczaaniheden vervult. Dit geeft
evellwel nog geen antsvoord op de vraag naar de
exacte aard daars’aii en de ontwikkelingen daarin in
de loop der tijd. \‘oorop gezet dient daarbij te won-
dell dat de activiteiten van de hedriifsjurist afhanke
lijk zijn ‘-alt de aard van de activiteiten van de onder
fleming. Bij gespecialiseerde hedrijven zal de hedrijis
jurist alles weten van regelgeving op gehieden die
voor ecu ander verborgen gebied zijn, zoals bijvoor
heeld mijnhouw of scheepviart.
‘oorts is voor de werkzaanlheden van de jurist vail
belang de positie die bet bedrijf in de markt inneemt.
Dc golfbeweging ill de ontwikkeling vaIl de onderne
ming vertaalt zich in de aard van het juridische werk.
Zo kan voor de grote multinationals, alwaar het he
dnj fsj uristendom tot groei is gekomen, de pe node
rond de Ivonige} eeuwwisseiing en hegin 20e eeuw
svcllicll I worden gekarakteriseerd us bet tijdsheslek
svaariil de onderneming probeert ceo zelfstaiidige
positie in de svereld te veros’eren. Als voorheeld zij
svat hetreft Philips gewezen op tie vorrning ill de
twintigen jaren van her svereldomspannende Phoe
btis—ka rtel met regelinge n in,ake uitlvisseling van
technische kennis en envaring, heheersing van de at
zet tl. ln.v. contLngentening en prijscaststellirig, tiit

lies vos)rzien van een aail I al hesttiu rs- en beleidsi i -

chansen alsook een ‘Tribunal of Arbitration’, alit’s
neergeiegd in ceo uitgebreid stelsel van overeenkom
sten - I? I3eveiligi g van de zelfstandige positie is voor
de Koninkhjke reeds eind We eeuw aan de orde in de
vorrn van de kwestie inzake de toelaatbaarheid vail
oligarcllische clausuies, in die tijd vooral bedoeld als
bescherming tegen overronipeling door Standard
Oil.’1 Dc Koninklijke besvilliging in 1898 wordt door
de historicus Gerretsori ‘cell ruij I paaltje op de ont
rvikkelingsweg van ons vennootschapsreclit’ ge

gehouden met de belangen van hen die bi) de
onderneming zijn betrokken zoals werknemers,

crediteuren, minderheidsaondeelhouders.
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deni-directeur van Shell.

betoogt dat verantivoord

ondernernen niet nicer ii-

‘cen gebasee’d kin zijn op

etononoch rende-’nent,

naar ook gesioeld moet

ziin 00 n.a:schappelijke

acceptal’e en duu’ziim

heid; un NRC ho,,dehb4od

22okt. i999, p 15

16- Ook andere vennoorichap

pen kennen in die periode

tv’el eel) siaturaire sociale

paragrail. De meeste z(n

in de loop der tijd geneu

traliseerd, teds onder in

vloed van as wettelijke ver

ankering van sociale pun-

ten alsmede de invulling

van her wettelilk begrip

‘vennoorschappelijk be-

lang’ us her belang dat de
vennoo:schap reell bij

hair egen gezonde be

stain, uitgroei en voortbe

stain met her oog op her

door haar :e bereiken doel,

zoa’s verwoord 000r

1MM Maejer, tier helm

gencont;ct ‘a dv,, v, sac-

gurele rede, 1964

17. lie p. sunken, Ceschiede

no von Philips. Leiden

1 992,Deel lll p. ii cv.

18. zie C. Cerretson, Geschie

clenii dcc ‘Koninkiqke

Bairn, 19/I, eerste dccl,

p. 76.

De huidige tendensen in de
overname praktijk resulteren

erin dot het aantal Nederiandse
bedrijfsjuristen dot direct
betrokken is geweest bij

vijandige overnames in de VS
groeit.

136 i4 Januarl 2000 an. z NIb



noemd. 19 Dc oistsvikkeling van beschermingscon
structies is evenvel een onderwerp dat de
(bedrij fs) j uristen blijft hezig houden. Wat dat betreft

zijn ook de politieke en inaatschappelijke oiitsvikke

lingen van directe invloed op de werkzaainheden
“an de bedriifsi urist. Ecu vorm vail hescherinings

constructies — tegen een nationale vijand — vomit de
oorlogsbevciliging die in de periode viak voor WO 1]
de j uristen van grote ondern cia ingen bezig hondt.
Bri ten I andse act iva worden wel in buitenlandse
rusts ondergehracht terwij [ tevens gepnngd uvordr

bet belteer o’er de acti a door zetelverplaursing ‘an
de holding naar de Nederlandse Antillen vei hg ft

stehten; na druk vanuit bet hedrijfsleven svordt hel
wettehijk kader hiervoor daags voor het uitbrcken
‘in de oor]og geschapen.z Dc periode “an de vcder
ophouw svnrdt gekenrnerkt door ceo grote jnridisclue
vrijhieid. flit wordi gcvolgd door ceo periode svaari,1

zici ‘vijzigende itiaatschappe lij ke opvarti ogen leide it

tot ceo vloed aan nieuwe regelgeving. Te deriken is
aart de medezeggenscliapsregelgeving, de counplexc
structuurwet, de Europese richtlijnen op het gehied
van het vennontschapsrecht, alsook de mededin
gingsregelgevung. I-let afgelopen decenniurn heet’t de
opkomst van bet beurs- en etfectenreclit een niensee

ta]< van sport opgeleverd.
Dc aard van de sverkzaaniheden wnrdt voor cen dccl
ook betnvloed door de \‘eranderende visits op be

U ri j tsvoering en strategic. Zn heeft de slerke aan -

dacht voor diversificatic en vervoigens vonr an con
centratie op de kei clactiviteiten geresuitecrd ku ceo
golf van bedrijfsreorganisaties, nvernames en ,ifsto

tingen. I-let streven naar strategische alliantics resul

teed in veel bcdrijfsjnridische aandacht “our joint

‘entore overeenkonmten, terivi 1 (1€ Isitidige in sdei

Sen in de overnanie praktijk cnn resulteren dat hel

aantal Nederlandse bednijfsjiristcn dat direct betrok

ken is gesveest hil vijandige overnanses in de VS
groeit.

Lie internationalisering en niondialisering van mark-

ten hebben ceo zelfde invlned op het werkterrein

van de bedrijfsurist. Daarbij geldt dat hij internatio

nale zaken of projecten de betrokkenheid van de be

drijfsjurist niet ophoudi bij de landsgrenzen; hij

wordt vnijsvel vooridurend geconfronteerd met bet

reuht in andere lanr]en. I )esgeweost kan hi j daarvoor

ceo oka Ic raadsman in cch a kel en “nor grote ‘flu ti -

nationale onoernemingen getdt veelal (tat zij okaal

eigen junisten in dicrist Itebben. Eclster de uircinde

lij I-c verantsvoordelijkheid vait de bedrijtstirist van

net name Nederlandse multinationals zal zich over

de gehele transactie in voile geografische omvalig
uitstrekken, ongeachi de aanknoping met bet

vree]n de recht. I )i I is doorgaans anders “oor de Xe

der]aodsc advocaat die zicb in grote intersiationale
transacties in zi ci rol bepe rkt ziet tot ‘loca I counsel’
in een transactie die veelal vanuit een Amerikaans of
logels advocatenkantoor wordt gecobrdineerd.2’

Nederlands Genootschap van
t Bedrijfsjuristen

lie beroepsorganisatic van de bedrij fsj uristen ss’ordt
gevormd door bet \‘ederlands Genootschap van Be
dri1fsjtinisten NGB). Hut Cenootschap heeft tot doe]

de hevordering van de rechtswetenschap en de
rechtspraktijk in relatie tot bet hedrijfslevcn. llet Ge

nootschap is in 1930 opgeniclit als ‘Studiegezelscltap
vais Juristeis, verkzaamn bij handel en iisdustrie - Ms
ecrste voorzitter treedi op ‘rot. N Ir. A,S Oppenhei iii -

hi’ de oprichting beef t de leden met name de smitsvs

sd ag van ervani ngeil a Is dod voor ogen gestaan

Lit de verslagen van de vergaderingen in de eerste Ic-

s’ensjaren vats bet Ge
nootschap blij kt aan de
hand van welke onder
werpen daaraan vorm
wordt gegeven: kapitaal
sermindering bij iiaam—
loze vennootschappen,
bescherming van murk-
a rtikelen, in ternation ale
arbitrage, mach I ncr—
hoodingen in de N.E.,
alsook octrooicia usutes
in arhetdscnntracten en
cnncurrentie- en ge
hei iii boudingsclaia soles
svaarbij van een vi jftien—
tal hedmijven de door
hen gehanteerde coo
tractc]ausules als viorheeld
verspreid.
[let 5tudiegezelschtp is de eerste aren rioga I in for—
mccl georgatiiseerd.23 Het heeft zich — zo worth in de
vergadering van 14 januari 1938 opgemerkt — ‘niet
hezondigd aan nverdreven formalisme.’24 Dc gestage
groei van bet ledenaantal en de daarmee gepaard
gaande zorg om bet hehoud van de sfeer van vertrou
wen, dc vrees dat nj, bleef de gastvnijheid zoo ruim
geboden als tot dusven, aa 0 intiiniteit zoo gaao in
hoeten’25, leidt ertoe dat aan bet lidmaatschap beper
I-i ogen worden gesteld. Al he reerst ,vordt [let hidmiaaat
schap bcpcrkt tot ‘lunisten u-erkzaasit hi industri[e
ondernetningen van standing, met uitsluiting dos
van junisten bij hanken, scheepvaartmaatscbappijen,
assurantiemaatsclsappijen enz. ; deze beperking
svordt in 9511 opgeheveis. Voorts svordt iii de prak
tijk ccii grens vail vijttig ocerkendel ledeo gehan
lucid. Door bet creren vais ceo categoric niet wen

keisde leden, svaarrlmar werkende leden cia den aatttal
amen plegen door te schi oiven, vindt ondan ks de no

menus clausos ceo regeltnatige aans’u II i lug bet
ii ieowe heden pLum ts.” Dc formele nurnerus claosos
;vordt hi de hers troctu rering van bet Genootschap
in 1971) opgclseven. Tczelfderti j d worth (IC ‘main ge
wijzigd in Nederlasids Genootscbap “an Bedri j fsj uris-
ten en ivordt de strii door vastgeegd in ceo kort sta
tout.
Hedeo ten dage staat set I idmaatschap vats bet Ge
oootscb ap open vI ion juristen in dienst vats ceo oo
dernerr.sng, ivier verktijd goeddeels liesteed wordt
auii werkzaaimtlscdcmi viii jonidische aard voo r de on—
deriseining. Cccii lid komsisen ivordeis I oristeri die in
dienst van hijvoorheeld ceo accounranrskantoor of
cell j unidiscb advieshorcao andere onderneini ngen
advisereis; “nor lien geidt niet dat zij dccl u it os .,ken
van de oodenmseissiiig en daarmec- die lexclusieve)
binding hebben zoals voor tic’ ocdrijisjtaist geldt.
I-let ledenaa tHat “ao bet Ge nootschsap is in de loop
der amen gegrocid van 29] in 1980, via 141) in 1985,
601) in )990 naar rhans roim 925 leden.

I-en tieiangrijke plaats bin len bet Genootschap
neemt nog steeds in de oitsvisseling van juridisclse
ervaningen. Die vindt aI]ereerst — ge]ijk in de tijd “an
bet Stodiegezelschap — piaats door ledenvergaderin
gen die5 a 6 maal per jaam worden gehooden svaanin
sprekers uit eigen keing of van buiten bepaalde acto
dc onderw-erpen hehandelen die van belang zijn
‘nor hedni j fsj u misleo: daarna vindr Cr eels dnorgaans
levendige discossic piaats. Daarnaast hcstaao Cr CCiI

aaista] secties svaarin men zicls in I-heuser s’erband
o”er onderwerpen op specifieke mecbtsgehieden
buigt.
Voorts zijn de extermse acti”ireiten van but (Te000t-

schap drast isch toegeootnen in de vonos van betrok

Een lid van bet Genootschap

kan zich voor een overtreding

van de gedragsregels nimmer

disculperen met een beroep op

zijn verplichtingen ult

arbeidsovereenkomst, zoals

bijvoorbeeld een uitdrukkelijke

ins tructie van zijn werkgever.

ortder de leden wordem i

19..4.w.,p 78

20. Dv wet wordi op 10 april

1 940 in hot Staatsblad ye
pubiceerd; .zie Blanken,

ow. Deel IV. p. 135 c-v. Oct

feiteIk besluit tot zetelver

plaatsing van do Philips

holding wordl curio, direc

tieleden gennrnen onder

weg op do vtuht naar Lon

den, mogcliik Z’ii ean

boord van oe boot waarop

cv ove’locht worot ye

maakt; zie Sian ken ad.,

p.143.

21- Doze dreiging van icr,sg

dringmsij 101 dv roI van b

cal ro.nse vomit cok eon

van do redeiwn tot interna

tionalo sue van Node,

landse kantoren.

22. H.Beekhuus, Voorwoord in:

B.Baardman, 1,15,1 vlendel

en MI-C C Raaijmakers

(red.), Jurist in bedriji, Op
stellen van hedrltsjuristen

bij lid 50’jarig besiaan van

hel Nederlands Cenoot

schap van Bedr ijtsjuristen.

nag. V

23- I!Iust,a:et -, dat goon notu

len werden genouden van

cc bijeesiiwrnsiet:, met ut

zo—der -g van dv oprich

cngsvergaderny san 10

ok;. 1930 waa’,n tot he:

schte,-wege doses-an word

be ito ten

24. verslag van do vergadening

van 14 an 1938.

25. Verslag van do ,nleiding

van do voorzilter voor do

vergadering van 14 ian.
1938.

26. Verslag van do inleiding

van dv voorzillor voor do

vergadormng van 14 Ian

1 938.

2?. Ce A L do Wet’, I. Dr-on.

WI h,t:a. LI-H lKoo-nans

en 8CR Ragman La far-c

ron Otto poonon do jorisle

deoterpr.se n:

to juris to d ooterpnie, Lu’k

1 968, p. 1 60.
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28. Wijzigincj van boek 2 van

bet BurgerIijk Wetback in

verband met de mogeri1k-

heid can registratiedalun,

Se bepalen voor de uitnete

ning van stem- en verga

derrechten in de naan’Ioze

vennoatschap. Kwrerlwk

ken Ill 998f99, 26 668.

29. Polak, 3w., p 1766. In dal

zeilde nummer nell de

toenmalig plaatsvervan

gend secretaris generaal

van Justitie dat het Cenoot
schap zich bij vele pdvaat

rechtelijkc onderwerpers

bat horen en dat bj de

voorbereidin gvanwijzigin

gen in bet rechtspersnnen

recht ovedeg met her Ce

nootschap is gegroeid tot

eel algensene voorwaarde.

30. tie hieror’strent CAt. Uni

ken Venema, Cedrageregels

vnnr bedriØs1uriiten, NIB
1985, p. 1271 cv.

31, Dc tekst van de gedrags

regels en regels betreffende

de tuchtrechtspraak is

enigszins gewijzigd in

1 989.

kenlicid NI de totstandkoming van nieusVe regelge
ving, welke betrokkenheid vanaf de aren ‘70 eels
grote vluclit Iseeft genonlen. floor liet Genootschap
‘vordt regeirnatig ecn — doorgaans door een sectie
voorbereid — advies tiitgebraclst aan met name het
Mini steri e “an J ustitie Icr take van on twerp regelge
ving. Achtergrnndgedachte daarbij is dat de bedrijfs
jurist veelal als cell van de eersten wordt gecontrors
teerd met gevolgen van regelgeving voor het bedrijfs
leven en de consequenties daarvan in de praktijk.
Juist vanwege zijn sterke betrokkenheid bij de dage
Iijkse gang van taken binrien de onderneming is de
bedrijfsjurist goed in staat aumi te geven op svelke
punten ceo voorgestelde regelgeving in praktijk Wet
sverkbuor zal hlijken. alsook aan welke regelge; imig
duideli j k heN efte hestaat opdat door ondernenl ill—
gen op maatschappelijke ontu’ikkelingen kan wor
den ingespeeld. Een voorbeeld “orost het in oIl 1999
ingediende “ets”oorstel tot imivoeri rig yams eels regi—
stratiedatuin ‘nnr uitoefen i rsg “all stern rechte n in de
NV25, dat beoogt barriêres weg Ic nenlen Voor de sue
cesvolle toepassing san ceo — op initiatief van ccii
elftal beursgenoteerde ondensemingen opgezet — sys
teem dat aandeelhouders in staat moet stellen op
eenvoudige wijze dccl te neinen aan de besluitvor
ming iii de algemene vergadering.

Dc beinoeienis “an het Genootsehap
hij de totstandknrss i rig van regelgeving
svordt in het algemeen — to lijkt te
kunnen worden gesteld — op prijs ge
steld. Zn hreekt Polak in het ill 1985
aan de hedrijtsjurist gewijde nursitner
“all dit blad Cr CCO lans your am ook
wannt’er de helangen van [tel bedrijfs
leven niet direct manifest in het ge
ding zijn, het oordeel van bedrijfsjimris
tell over nieuwe regelgeviiig IC verne
men. Een dccl van de werkzaanlheden
van bedrijfsjuristen verschilt — 70 stelt
hij — in wezen niet van dat van de wet
gever: ‘wie contracten en algensene

vnnrwaarden redigeert, is e’.’enzeer met regelgeving
bezig als de oniwerpers van sVetteli. ‘tan deze des
kueidiglieid nioet ook huiten de eigen onderneming
kunnen warden geprofiteerd.2°

In 1997 zijn door bet Gennotschap gedragsregels
aanvaard en ingevoerd, ‘vaaraan alle leden bij de oil

oefening van bun heroep zijn onderworpen. levens
zijn twee colleges van tuchtrechtspraak ingesteld, te
weten een Commissie van Discipline, die in eerste
aanleg, en ecu College van Beroep dat in linger he
roep oordeelt over de naleving van gedragsregels. 30,

11 \‘oorts is een toelichting bij de gedragsregels en de
regels betrefferide de tuchtrechtspraak vastgesteld.
Hierbij zi1 direct aangetekend dat ill de praktijk (IC
colleges zich zelden over een zaak hneven te buigen.
Dc grondregel van de gedragsregels is dat de bedrijfs
jurist die lid is van her Genootschap zich dient te
ontlioudets “a is all lergeen sehadeli jk is sour het aals -

/ien en de goede naalss van het heroep van hedrijfsju
rist. Het betrell cell open norm tell aanzicn waarvan
de gedragsregels in artikel 3 bepalen dat van schen
ding in elk geval sprake is ingeval een bedrijfsjurist
Cell verklaring afgeeft die onjuist is en hij zich van
deze onjuistheid bescust was of zich — handelend als
Cell goed bedrijfsjurist — daarvan bewust had moeten

zijn. Vnnrts is van ecu sehending van
de open norm sprake imsdien een be
dri fsjurist n iet de nodige geheinshou
ding ill acht neemt ten aanzien vail
lietgeen hem in de uitoefening van
zij n beroep als bedri jlsjurist vertrou
welijk ter kennis is gekomen. Net
lsveede belangrijke tlselssa is de ver
houding “an de gedragsregels tot de
dicnstbetrekking waarin de bedrijfsju
rist zijn beroep vervult. Dc gedragsre
gels stellen dat bet nptredeas in dienst—
betrekking de eigen verantwnordelijk
heid vail de bedrijfsjurist onverlet laat.
l-Iij dient cell zodanige onafhankelijk
heid te hewaren dat hij zijn taak kan

/

/ez’ ‘9
De bedrijfsjunst. een nm/c meer recht

Con tacten met
de zittende en

stoande
magistratuur
worden tot

een minimum
beperkt.

138 14 lanuarl 2000 afl. 2 NIb



versullen in Overeenstenimitig met de gedragsregels.
flit betekerit dat bet Lid van het Geiiootschap aids

voor een overtred i tig “an de gedragsregels iii ninier

kan discuiperen met een beroep op zij n verplichtin—
gen uit arbeidsovereenkomst, zoals bijvoorbeeld een
uitdrukkelij ke instructie van zij is werkgever.32 In tilt
kader verdient voorts vermelding de regel dat voor
noeissde open norm lace hrengt dat tie bedrifsjurist
dc helangeis van de onderneissi ng waa rvoor hj
‘verkzaam is, ziet in hun hetrekkelij kheid binnen de
rechtsorde tvaarin die onderneming nptreedt’.- Dc
hedriifsj urist niag zich dus old zodanig latets nseesie—

t
pen of verhhnden door de helangen ‘an (IC onderne
ming. dat hi niet voldoende oog meer beeR voor de
reels tsnornien en rechtsbeginselcis

Be roe ps o pie i ding
bedrijfsjuristen

Met de groei van het aantal bedrijtsjuristen, in het
bijzonder de groel van het Iedenaantal van het Ne
derlands Genonl sehap van Bedrijfsj iristen, is een
zwaarder accent komen te liggen op de opleiding van
de bedri j fsjtiri st. Word t in 1968 nog gesch reven dat
bet Genootschap in overleg met vertegeissvoordigers
van vrijsvel alle nridische facoiteiten zijn wensen
scat hetreft de “orm ing ‘-an juristen Iseeft neergeiegd,
en tvordt snidde, i jaren taclitig door het Genoot
schap een aantai inalen een hone introductiecursus
verzorgd. steeds slerker
wordt in de periode na
dien hinnen bet Ge
iootschap de behuette

gevoeld aan cent speci
fiek op de vorissisg van
de bednijfsjurist genichte
postacademisehe oplei
ding. Dit heeft geresul
teerd in de opnichting
rulisi tim jaar geicden
san de Stichting LIe
roepsopleiding Bedrij fs
juristezi. cen sa,iIe,swer—
hi sgsverhand tussen bet

en oo ts chap en tie jt 6—

door ceii pra kti kjurist tezanien met cen jurist ui I de
wetetsschappelijke wereld. Dc curstts wordt alge
iriecis als hijzonder ztvaar ervaren en geniet een zeer
goede reputatie.

Verhouding tot c.q. met andere
beroepsgroepen

\Val betreft de verhouding tot, en ‘net andere juridi
sche heroepsgroepe is springt die met de advocattiur
en bet notariaat het incest in hen nog; contacten met
de zittende en staande iisagistratuur svorden — het is
niet persoon lij k hedoeld! — tot cen nsi n mum he
perk-t. Dc inschakehng van de notaris is (thansi
isoodzaak bij svijziging van de statuten vail de (doch—
teriven nootschaj, ‘ii smnede sour Lie lever i rig San re—
gistergoedercn en aisdere goederen voor ivier eve
ring ccii notaniele akte is vereist, zoa Is in begiissel
aammdelen in ceo veil nootschap. Voorts Iiet men wel

dat de notaris betrokken wordt hi) de venslaglegging
van de aandeeihoudersvergadering.
Dc advocaat zal iii eder geval vorden ingeschakeld
— bnrt gezegd — in gevat er behoefte bestaat aan pro
cesvertegenwontdiging door een advoca-at. aan ceo
second ouiniomm, of ann specialistisch ads-ies indien
de eigen hednijisintridische afdelirsg die kennis niet in
huis heeft, aismede als Cr CCfl ‘overilow’ is aan werk
die svordt uitbestecd Zag mcml hi) grotere j uridische
all deli ngen in bet verieden scel dat de outside counsel

heel veinig nerd ge
ruadpleegd, ‘andaag de
dag vindt veelal op re
gelmatige basis overleg
plaats en is’orden be
paalde zak-en vaak op
structurele basis uithe
steed. Daarhij geldt
tneestal dat tie advocaat
alleen door de jtmridische
aided ng van de onder
fleming ha ii svordett in
geschakeld. Dc controie
op nondzaak va’s sic in—
schakeling. kwabteit en
kosten spelen daarbi j

Een wezenlijk verschil tussen de

advocciat en de bedrijfsjurist is

het felt dat tot op heden acm

laatstgerioemde het recht op

privilege wordt onthouden.
32 Aldus de toelichting bij de

oedragsrege!s.

33. Art 2, tweeds zin.

disehe facuiteilen in leiden, \ijmegen. Rotlerdamis eel beiaisgnijke roE benchmarking van de k-mien van 34. AId-s Unite, Verena, ow,

ems I ilburg. Floor dit sansenwerkingss-erbartd is ceo bet cue kantoor met bet andere, ,isaar oub ‘an de p. I 213

postdoctorate opleiding opgezet voor hedrijfsjuristen ksisten van de elgen juridische afdeliisg met die van 35. Zie u,tgebreider A.F.Ver

met maxiinaal 3 jaar ervaring. Aan de opleiding he- externe adviseurs is een toenemend verschijnsel. Dc darn, Os relatie advocaat

stond en bestaat nsede behoefte o,nclat — zoals het ‘eenpitter’ neernt scat betreft ste inschakeling ais ad- en onderneming, gezien

persheniclst dat ter gelegeislseid van de oprichting vocaten eels scat aparte positie iii; voor hens geldt dat vanait de hedrijisiunist,

van de stichting in 1988 wordt uilgegeven in diplo- hij eigenlijk alleen gned han functioneren indien Isij Advbl. 1988, p. 371 cv. lie

nsatieke tnaar IoU m enigszins kriti selse woorden stelt gestetmnd wordt door eels extense raadsnsan op scie voorts, in het bijzonder

— ‘in soinnsige jmmridisclse faculseiten de msadruk (is) hij sterk han leunen. voor de eisen die daarb’j

konsen tc- liggen op ecu, sonIs ss-at vrnegtijdigc. spe— Met betrekking tot bet aspect “an procesverte,gen- aan de (‘okale) ads’ocaat

cialisatie. Hierdoor treden iii tie rechteisstudie leeiii- scuordiging zi) gelvezels op de sinds 1 rtsei 1997 be- warden geste. L.l.Nlees.

ten op die aanvtmlli tsg behoeven.’ staa,de niogelij kheid ‘our de bedrijfsj tmrist urn aids The As a ‘adfic Legal

Dc ctmrstms heeft een tweeledig dod: enereijds het 5cr- als advocaat in diemssthetrekking te lawn inschrijven, Counsel, Asia Business tow

sliepen van tie kc’nnis van tie voor tie bedrij fsjtinist ni Is n’ordt voltlaan nan de stage— els opleidingsver— Re-z:e.s; No 25, .uly 1 999,

nicest nelevante reehtsgebiedems; anderzijds Iset ont- eisten vail de Orde. Alsdais zijn de beroeps- en ge- pag 40 sw

svi kkelen van pm ak-ti sche s-aa rdig’n eden, zoals onder- d r-mgsregels ‘-an de t)mde op hens van toepassi ng. ‘ser- 36 Alcus art 3.3 van tie Veror

tmandelen, het schrijven van notities en andere vaar- eist is dat de werkgever van de hedrijtsjurist-advocaat dening op de prakti1kurtoe-

digheden die ann de orde komen in de relatie van de zicls conform de hepalingen van het Professioneel lenny door advocaten in

hedrijfsjunist tot zijn e1iist, Statuut moet verhinden dc onathankelijke praktijk- dienstbetrekking, vastge

Dc opleiding, die .36 dagdelen beslaat, is onderven- uitnefening te eerhiedigen en de ongestoorde nale- sled door de Nederlandse

deeld us de blokken cosuniunicatieve vaardighederi, ving van de beroeps- en gedragsregels van tie advoca- Orde van Advoaten op 29

algesnene aspecteis contracterm- en aansprakelijk- tmmsmr te bevorderen’. ‘ nov 1996.

lseidsrecht, milieu en ruinstelijke ordening, onderne- \Vat hetreft de verhnuding tot de advocatunmr mogen 3/. Var’ de eden van het NOB

nsiisgsrecht, internationale aspecten en imidustrWlc tnt tie heschrijving va-is bet cigemse van tie bedtijfsju— ziin than 46 al advotaat

eigendotn - Dc s-eelheid s-an oisderrs’erpees waa once rist de versclsillen hli)kers. Dc verse) iii len zi j n echier ingeschreven.

de bedrijfsjsmrist in zijn ts’erk te nsaken heeft konot tot ninder groot dan zij ‘cards. ,-\Ithans 10 is te lirspen 38 Ards het arel order de

uitdrukking in bet ctlrsus progratnmssa. in beginsel gezien de trainingemt die in het verleders aan advoca- kop Verzakelijkir-g onder

wnrdt elk ondcrdeeI, svaarvoor door de deelssemners ten zijn gegeven omn zich te bekwamen us ‘Iset den- advocatour’. NRC aande;s

steeds htmiswerk nsoet wondcn gemaakt. gedoceerd ken vanuit de onderneming”5 en het in npdracht ova 29 apra 1 938
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Ecu svezenlijk verschil tussen de advocaat en de he
d nj Isjurist is bet fdt dat tot op heden aan Iaatstge
soemde bet reclit op privilege ivordt on thouden.

Met legal privilege worth bier gedoeld op bet hegrip
in tie zin ‘an hel Anglo-Amerikaanse rechi, waaron
der wordt verstaan het recht van ecu client om te
Iveigeren een document afkomstig van de jurist die
bet privilege gen id Ic verschaflen in hel kader “an
ccii juridische procedure, Svaa r hi dat anders wet zoo
moeten doen. Te denken is hijvoorbeeld aan disco
very procedures (waarbij de onderneming getroffen
kan worden door een op verzoek “all de wederpartij
gegeven rechterlijk gehod 0(11 eigen stukken inzake
bet dispuut aan de svederpartij over Ic leggen) en on
dcrzocken door nicdedingingsrcchtelijke aotoritei
ten F-let privilege vindt zijn grnnd in de gedachte dat
ceo (rechts) persoon vri eli jk met zijn jurist moet
kuis sen overleggen en bij hem advics uioet ktusncn
inwinnen. Dc European Company lawyers Associa
tion (F-CIA)4° vecht al jaren voor gelijkstelling — wat
betreft bet legal privilege — van (IC inhouse counsel
met de outside counsel, geiijk its de VS bet geval is.
bet daartoe aangevnerde argument is aiiereerst dat
aan de onderneining een ‘freedom in the choice of
Counsel’ toekonit, waarbij bet de onderneming vrij
moet staan oifl bijvoorheeld vanwege hetere beschik
haarheid, kennis van de nnderneming aismede kos
ten te kiezen voor ad’ isering door een i nternc j urist
in plaats van inschakeling van ceo externe raads
man- F-en tweede argument is dat de hedrijfsjurist
joist vanwege zijn verbondeniseid met de onderne
ming bij uitstek in staat is hij te dragen aan naieving
door de onderneming van complexe mededingings
regelgeving, en hij in deze taak ernstig wordt heiem
nerd al S n advies door mededingi ngsrechte]i ke

autoniteiten tegen de onderneniing gehrnikt kan

worden.1’ Aan he! laatste argument konit extra ge
wiciit roe in bet iicht van de hervornsingen die de
Europese Coinmissie blijkens itaar ‘white paper’ met
hetrekking tot arcikei 81 en SZ EG beoogt, waaronder
een systeem van eigen ‘assessment’ door de onderne
liii ng van contracten met sieclits heoordei i ng ach
teraf door de i-nededingi ngsrechtelij ke autoriteit in
piuats van — zoa Is thans geidt —, de overeenkoinsten
vOóraf ter goedkeuring voor Ic ieggen.
I-foe bet ook zij, men zou versvachten dat de slap
naar een legal privilege voor de bedrijfsjurist die lid is
van een beroepsurganisatie mel volwassen gedragsre
gels en ceo onafhankelijke tuchtrechtspraak, eventu
eel op vonrwaarde van een verkiaring van de werkge
“Cr inzake de eerbiediging van de onathankelijke
po tie van de jurist, niet onoverkomeiij k groot is,

Het toekotnstbeeld

Dc te verwachten verdere ‘verjuridisering’ van de
maatschappij zal een verdere groei van bet aantai be
drijfs j uristen betekenen, Een verdere groei a jet al—
leen omdat de hoeveeiheid juridisch werk groeit,
maar ook omdai te verwach ten is dat nicer hedriiven
een ‘eigen’ jurist in h uis zuilen when hebben. Zoals
gezegd valt de ]aalste jaren a] een toename te consta
teren van bet aantai hedrijven met een eigen juridi
sche afdeling. Reden zal zijn de behoefte die de on
derneming — die zich steeds meer met juridische vra
gen en risico’s ziet geconfronteerd —voelt aan de con
stante beschikbaarlscid van een jurist binnc,s de ci
gen geledingen, Dc ‘verjuridisering’ ieidt en toe dat
iuridsche aspecten Van een transactie ook steeds
ulcer daadwerkcl ij k in de besttutvonning zulien
inoeleil ;vorden betrokken net bet oog op een zorg—
vuidige hesiui tvorm i ng.
Ook bet toenemend belang dat wordt gehecht — zo
h]ijkt ook uit de Corporate Governance discussie —

aan bet feit dat de onderneming in eigen huis orde
op zaken heeft, aismede de aandacht voor he nor
mcii tile de o rgailisa tie bi haar handelen ha nteert,
hrengt juridisch werk mee. flit geldt zowei sval he
Ire! I de aandachl voor tie regels zeif, als voor tic un—
pienientatie en naleving daarvan. Dc grote rol die de
eerder genoe;nde ‘soft issues’ vonr de onderncn’ing
hjk’en te gaan spt’ien, versterken de rol “an de jurist
a]s belangenbewaarder. Daarhij komt dat de naieving
door de onderneming van de door haar aanvaarde
ethisciie richtlijnen ook onderwerp kan svnrden van
ccii ‘verj unidiseri ng’. Tot no toe svordt de ualeving
van ‘codes of conduct’ gepiaatst tegen de acliter
grond van de reputatie van de onderneming. Niet out
Ic siuiten is evenscel de ontwikkeling dat dcrden op
iii eer juridische wijze jegens de onderneming aan—
spraak zuiien maken op de strikte naieving daarvan
en zuHen betogen dat niet naleving van deze nor
men, waaraan de onderneniing zich ptibhekelijk
heeft gecnmmitteerd, aspecten zijn die de rechtma
tigheid van haar gedrag of de zorgvthdigheid van tie
besi tuten van haar organen negatief beInvioedt.12
Hoe bet ook zij, de roi van de bedrijfsjurist zai naar
verwachting in de toekomst slechts toenenien- Daar
bij is één ding zeker: ais beroepsgroep is de bedrijfsju
rist niet nseer “eg te denken u it het j unidisch land
schap, en dat geidl niet vanwege de eerdergeooemde
advcrtenties in bet NJB!

De te verwachten verdere ‘verjuridisering’ van
de maatschappij zal een verdere groel van het

aun to! bedrijfsjuristen betekenen.

van de Orde in 1988 uitgebrachte onderzoeksrapport
dat ter zake sprcckt van bet volgende: ‘de essentie
van bet preventieve werk “an de advoc-aat: hij kent
hel bedrijf en denkt vanuit bet bedrijf’. Het heeit me
destijds de vraag cioen steben of he ads-ocaat hiermee
richting hedrijfsjurist stevent, een ontsvikkeling die
‘-anuit de onderneining zoo worden toegejuicht.39
Hoe het ook zij: de verschiiiien tussen heiden 7ijrs nog
steeds herkenbaar.
Er svordt nogal eens uitgegaan van eels zckere animo
siteit tussen de advocaat en de bedrijfsjurist, to bhjkt
nok uit bet ver7oek van de redactie nm daarop in te
guan aismede op slatusvetschiil]en tussen heide he
roepen. 1k geioof niet in bet hestaan van een serieuze
aninsositeit, in iedcr geval nict daar Svaar advocaten
en hedrijfsp.iristen regeimatig met eikaar werkeis, Dc
taakverdeling is nseestat tolstrekt duidelijk. bet be
reft eikaar aanvui iende diensten, ‘vaarbij ni in erva—

ring is dat de dit’nstverlening door de advocaat aan
de onderneming doorgaans door de bedrijfsjunist
zo,sdermeer wordt gewaardeerd. Een verschii in sta
his hestaat er m i. nauwetijks. Vroeger — in de tijd
waarin de dokter, doissince ens onderwijzen de nola
helen bij uitstek vormden

— zai de advocaut weiiicht
rneer status dan he hedrijfsjurist hebhen gehad. Ove
tigens boet de vraag naar status aan belang in als
ine,s hedenkt dat her s-erseh ii in status doorgaans
siechts ss’ordt gezien door diegene die zichzeif he ho
gene status toedich t.

39. A.w, p. 373.
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