
Aansprakelijkheid van accountants
jegens derden

Beroepsaansprakelijkheid bij de uitoefening van wettelijke en niet-wettelijke taken nader
bezien in het licht van het Jachthavencomplex-arrest

M r .  L . A .  v a n  A m s t e r d a m *

In het Vie d’Or-arrest is bepaald dat accountants bij de uit-
oefening van wettelijke taken een zorgplicht jegens derden
hebben. Tot voor kort was onduidelijk welk toetsingskader
geldt bij niet-wettelijke taken. Aan de hand van het recente
‘Jachthavencomplex-arrest’ wordt nader ingegaan op accoun-
tantsaansprakelijkheid bij dergelijke werkzaamheden.

1 Inleiding
Professionele beroepsbeoefenaars hebben niet alleen rekening
te houden met de gerechtvaardigde belangen van hun directe
contractspartij, maar onder bepaalde omstandigheden ook
met die van derden.1 Accountants vormen op die regel geen
uitzondering. Met het Vie d’Or-arrest staat vast dat accoun-
tants bij de uitoefening van wettelijke taken (waarbij het in de
praktijk met name gaat om de controle van een jaarrekening)
niet alleen verplichtingen ten aanzien van hun controlecliënt,
maar ook jegens derden hebben.2 Daar waar het de uitoefening
van niet-wettelijke taken betreft, was de reikwijdte van deze
zorgplicht tot voor kort minder duidelijk uitgekristalliseerd.
Een op 29 januari 2021 door de Hoge Raad gewezen arrest
(waarin het ging om de overname van een in een jachthaven-
complex gevestigde bouwer van luxe motorsloepen) brengt
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nele beroepsbeoefenaars zoals accountants bij in civiele geschillen.

1. Algemeen: HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT7496; HR
24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069; Asser/Tjong Tjin
Tai 7-IV 2018/194 en 204; notarissen: HR 23 december 1994,
ECLI:NL:HR:1994:AD2277, NJ 1996/627, HR 23 december 1994,
ECLI:NL:HR:1994:ZC1590, NJ 1996/628 en HR 15 september 1995,
ECLI:NL:HR:1995:ZC1801, NJ 1996/629; HR 28 maart 2014,
ECLI:NL:HR:2014:740, NJ 2014/194; HR 3 april 2015,
ECLI:NL:HR:2015:831, NJ 2015/479; advocaten: HR 22 septem-
ber 2017, ECLI:NL:HR:2017:2444; HR 17 januari 2020,
ECLI:NL:HR:2020:61; HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1078;
E.J.A.M. van den Akker, Beroepsaansprakelijkheid ten opzichte van der-
den (diss. Tilburg), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001, p. 101
e.v.; makelaars: HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1176, NJ 2020/7.
Vgl. aansprakelijkheid jegens derden bij banken: HR 9 januari 1998,
ECLI:NL:HR:1998:ZC2536, NJ 1999/285; HR 23 december 2005,
ECLI:NL:HR:2005:AU3713, NJ 2006/289; HR 27 november 2015,
ECLI:NL:HR:2015:3399, NJ 2016/245; Hof Amsterdam 14 mei 2019,
ECLI:NL:GHAMS:2019:1611.

2. HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2080.

daar verandering in en geeft, mede nu A-G Hartlief en de
Hoge Raad tot verschillende conclusies komen, aanleiding
voor een uitgebreidere analyse over aansprakelijkheid van
accountants jegens anderen dan hun contractspartij.3 Ik sta
daartoe in paragraaf 2 allereerst kort stil bij de grondslag voor
accountantsaansprakelijkheid jegens zowel cliënten als derden
en bespreek vervolgens in paragraaf 3 de hoofdlijnen en kern-
overwegingen uit het voor de praktijk nog altijd relevante Vie
d’Or-arrest. In paragraaf 4 volgt dan een analyse van de
aansprakelijkheid van accountants jegens derden bij de uit-
oefening van niet-wettelijke taken waar, in tegenstelling tot
aansprakelijkheid bij een onjuiste jaarrekeningcontrole, bij
vragen over de normschending met name de voorzienbaarheid
van verstrekking van bevindingen aan derden een essentiële rol
speelt. Dit voorzienbaarheidscriterium wordt in het in para-
graaf 5 te bespreken ‘Jachthavencomplex-arrest’ alsmede in de
conclusie van Hartlief nader ingevuld. In paragraaf 6 presen-
teer ik enkele observaties, in welk kader ik onder meer inga op
de gevolgen van het arrest voor de praktijk en op de wisselwer-
king tussen normschending en causaal verband bij accountants-
aansprakelijkheid. Paragraaf 7 bevat een korte slotsom.

2 Enkele inleidende opmerkingen over
accountantsaansprakelijkheid

De civielrechtelijke relatie tussen accountants en (controle)cli-
enten is er een van opdracht (art. 7:400 BW). Tegenover een
opdrachtgever dient een accountant de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht te nemen (art. 7:401 BW). Hij dient te
handelen zoals in het kader van een zorgvuldige uitoefening
van zijn taak met het oog op de belangen van de opdrachtgever
van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot
mag worden verwacht.4 Een accountant heeft jegens zijn
opdrachtgever (dus) een zorgplicht.5 Wat deze verplichting in

3. HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:149.
4. HR 15 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0727; HR 22 septem-

ber 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452; HR 17 mei 2019, ECLI:NL:HR:
2019:744; HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:149; Asser/Tjong
Tjin Tai 7-IV 2018/197 e.v.

5. Uitgebreider: J.E. Brink-van der Meer, Accountantsaansprakelijkheid
(diss. Amsterdam VU), Deventer: Wolters Kluwer 2018, hoofdstuk 4.
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een concreet geval behelst, is afhankelijk van de omstandig-
heden van het geval, waaronder begrepen de aard en inhoud
van de opdracht, de positie van de opdrachtnemer en de aard
en ernst van de betrokken belangen.6 Het niet als zorgvuldig
opdrachtnemer handelen kan tot aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever leiden. Tegen de achtergrond van deze betrek-
kelijk afgebakende contractuele relatie worden enerzijds tarie-
ven en anderzijds aansprakelijkheidsbeperkingen op elkaar
afgestemd.7

Professionele beroepsbeoefenaars zoals accountants kunnen
niet alleen door hun opdrachtgevers, maar ook door partijen
waarmee geen contractuele band bestaat aansprakelijk worden
gesteld.8 Deze aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige
daad heeft zich in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld9

en kan vanuit verschillende invalshoeken worden bezien.
Enerzijds kan kritisch worden gedacht over aansprakelijkheid
jegens niet-betalende derden, ‘free riders’,10 die wel aanspraak
wensen te maken op de uitkomst van verrichte diensten, maar
tegelijkertijd zullen menen niet gebonden te zijn aan de (het
contractuele evenwicht mede bepalende) aansprakelijkheids-
beperkingen die een opdrachtgever en opdrachtnemer met
elkaar overeenkwamen. Anderzijds vervullen professionele
beroepsbeoefenaars zoals accountants en notarissen een
maatschappelijke positie, die dan ook, zo valt te
beargumenteren, bepaalde verantwoordelijkheden met zich
meebrengt. In het geval van accountants geldt bovendien dat
de wettelijk verplichte controle van een openbaar toegankelij-
ke jaarrekening mede de gedragingen van anderen dan de
gecontroleerde entiteit kan bepalen (denk aan beleggers,
financiers en leveranciers) en dus ook aan hun belangen kan
raken.11 Accountants zullen er in hun dienstverlening daarom
rekening mee moeten houden dat derden op een jaarrekening

6. Parl. Gesch. Boek 7 (Inv. 3, 5 en 6), p. 323.
7. J.L.P. Cahen, Overeenkomst en derden, Deventer: Kluwer 2004, alinea

8.1 (‘Kortom, de prijs die B wil betalen en de mate van aansprakelijkheid
die A bereid is op zich te nemen, zijn op elkaar afgestemd. Ze maken
deel uit van het totale onderhandelingspakket waarover partijen
overeenstemming bereikten’).

8. Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/204; Brink-van der Meer 2018,
par. 3.3; Van den Akker 2001.

9. Vgl. ter illustratie van die nadere ontwikkeling M.W.E. Koopmann,
Beroepsaansprakelijkheid en verzekering, AA 1995/0755, p. 755 e.v.,
waar de auteur spreekt over een ‘opschrikken’ van juridisch Nederland
door twee arresten van de Hoge Raad ‘waarin de vraag centraal stond of
de zorgplicht van een notaris zich beperkt tot de belangen van zijn cliën-
ten dan wel of deze zich ook uitstrekt tot derden’. Koopmann schrijft
verder: ‘Er heerst bij beroepsbeoefenaren een toenemende bezorgdheid
over de groei van het aantal claims alsmede over de vraag in hoeverre dit
soort aansprakelijkheidsrisico’s (nog) verzekerbaar zijn.’

10. R.I.V.F. Bertrams, Aansprakelijkheid van accountants jegens derden, De
NV 1991, p. 204.

11. R. de Haan, Aansprakelijkheidsrisico’s voor accountants vanwege de
maatschappelijke functie van de jaarrekening, in: W. Dijkshoorn e.a.
(red.), Waar gehakt wordt... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijk-
heid, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009, p. 98-99. T.F.E. Tjong
Tjin Tai, Zorgplichten en zorgethiek (diss. Amsterdam UvA), Deventer:
Kluwer 2007, p. 217. Vgl. C.E. du Perron, Overeenkomst en derden
(diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1999, p. 296. Zie ook C.C.
van Dam, Aansprakelijkheidsrecht, Den Haag: Boom juridisch 2020,
nrs. 811, 811-4 en 812.

(kunnen) vertrouwen. Daarbij, zo komt hierna aan de orde,
bepaalt het onderscheid tussen wettelijke en niet-wettelijke
taken de omvang van de groep potentiële claimanten.

3 Accountantsaansprakelijkheid jegens derden:
Vie d’Or

Dat een accountant ook jegens derden een zorgplicht kan heb-
ben, blijkt uit het Vie d’Or-arrest.12 Achtergrond van het Vie
d’Or-arrest is het in december 1995 uitgesproken faillissement
van levensverzekeraar Vie d’Or. Verenigd in de Stichting Vie
d’Or spanden (als gevolg van dit faillissement op hun aanspra-
ken gekorte) polishouders diverse procedures aan. Deze resul-
teerden in nog altijd richtinggevende arresten,13 waaronder
het op 13 oktober 2006 door de Hoge Raad gewezen arrest
tegen de controlerend account van Vie d’Or. Volgend op een
door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)
geveld onherroepelijk tuchtrechtelijk oordeel dat – kort
gezegd – als gevolg van materiële gebreken in de administratie
en interne organisatie deze accountant geen goedkeurende
verklaring over de jaren 1989 en 1992 had mogen afgeven,14

overwoog de Hoge Raad dat de belangen die met een goede
uitoefening van een externe controlerende accountant
gemoeid gaan niet beperkt zijn tot de rechtspersoon om wiens
jaarrekening het gaat. In het maatschappelijk verkeer mogen
dan ook ‘derden’ verwachten dat de informatie zoals deze
door, veelal wettelijk verplichte, openbaarmaking van de jaar-
rekening en een goedkeurende verklaring naar buiten komt,
naar het onafhankelijk en objectief inzicht van de accountant
‘een getrouw beeld geeft van het vermogen, het resultaat en de
solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming en dat de jaar-
rekening voldoet aan de vereisten die wet en (Europese) regel-
geving stellen en in overeenstemming is met de normen en
standaarden die te dier zake in deze beroepsgroep algemeen
worden aanvaard’.15 Ook derden, zo concludeert de Hoge
Raad, moeten hun gedrag kunnen afstemmen op die
informatie en bij het nemen of handhaven van hun (finan-
ciële) beslissingen erop kunnen vertrouwen dat het gepresen-
teerde beeld niet misleidend is. Aldus dient deze taakuitoefe-
ning van de accountant mede een wezenlijk publiek belang.16

4 Accountantsaansprakelijkheid bij niet-wettelijke
taken

Het Vie d’Or-arrest betreft aansprakelijkheid van accoun-
tantskantoren (en van de individuele accountant die de jaar-
rekening van een goedkeurende verklaring voorziet) jegens
derden uit hoofde van onrechtmatige daad bij de uitoefening

12. HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2080. Vgl. HR
15 november 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2197, NJ 1997/151; HR
9 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1748, NJ 1995/692.

13. Zie bijv. tegen de achtergrond van het faillissement van Vie d’Or over de
aansprakelijkheid van toezichthouders HR 13 oktober 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AW2077.

14. Parket HR 28 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:746, randnr. 3.59.
15. HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2080, r.o. 5.4.1. Vgl.

art. 2:393 BW (jo. art. 2:362 lid 1 BW en NV COS 200).
16. HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2080, r.o. 5.4.1.
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van een wettelijke controle in de zin van artikel 2:393 BW.17

Vie d’Or biedt zodoende meer duidelijkheid in die gevallen
waar de tussenkomst van een accountant door de wetgever
verplicht is gesteld.18 Dienstverlening van accountants is daar-
toe niet beperkt. Accountantskantoren houden zich bijvoor-
beeld ook bezig met samenstellings- en beoor-
delingsopdrachten,19 waardebepalingen, duediligenceonder-
zoek, forensische accountancy en ‘reguliere’ advisering. Al deze
vormen van dienstverlening kwalificeren niet als wettelijke
taken, en Vie d’Or biedt geen zekerheid over de vraag welk
toetsingskader van toepassing is als accountants bij de uit-
oefening daarvan door derden aansprakelijk worden gesteld.

Bij het uitvoeren van niet-wettelijke taken is uitgangspunt dat
deze alleen ten behoeve van een opdrachtgever worden
verricht.20 Rechtspraak en literatuur zijn dan ook overwegend
terughoudend in de beantwoording van de vraag of accoun-
tants die dergelijke werkzaamheden uitoefenen met succes
door derden aansprakelijk kunnen worden gehouden. Zie
bijvoorbeeld Beckman, die (reeds geruime tijd voordat de
Hoge Raad in Vie d’Or het onderscheid maakte tussen
wettelijke en niet-wettelijke taken) verdedigde dat een
onrechtmatige daad jegens derden bijzondere omstandigheden
vereist. Van dergelijke omstandigheden is volgens Beckman
bijvoorbeeld sprake als een accountant bekend is met een aan-
wezig specifiek of redelijkerwijs voorzienbaar gebruik zoals in
het kader van een overname.21 A-G De Bock komt in de
conclusie vóór een (met toepassing van art. 81 Wet RO afge-
daan) arrest van de Hoge Raad van 16 december 2016 tot
eenzelfde conclusie.22 Bij de uitvoering van niet-wettelijke
taken door de accountant, aldus De Bock, is in beginsel slechts
sprake van een zorgplicht jegens de opdrachtgever.23 Dit
onderscheid wordt volgens De Bock gerechtvaardigd doordat
niet-wettelijke taken niet reeds ‘uit hun aard’ op derden
betrokken zijn.24 Hetgeen een accountant ten behoeve van
zijn cliënt opstelt, dient – zoals de rechtbank Rotterdam dat
in een uitspraak van 15 oktober 2008 formuleert – als intern

17. Vgl. art. 1 lid 1 sub p Wta, waarin een wettelijke controle wordt gedefi-
nieerd als een controle van een financiële verantwoording van een
onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer,
die verplicht is gesteld bij of krachtens de in de bijlage bij de Wta
genoemde wettelijke bepalingen.

18. Denk naast de controle van een jaarrekening ex art. 2:393 BW aan het
afgeven van een verklaring in het kader van kapitaalbeschermingsregels
(art. 2:94a- 94c en 2:72 BW) en het afgeven van een accountantsverkla-
ring in het kader van een juridische fusie of splitsing (art. 2:328 en
2:334aa BW).

19. Zoals nader uitgewerkt in NV COS Standaard 2400 en 4410.
20. Brink-van der Meer 2018, p. 81.
21. H. Beckman, Persoonlijke aansprakelijkheid van de openbaar accoun-

tant, in: J.M.M. Maeijer e.a. (red.), Aansprakelijkheid en draagplicht van
bestuurders, commissarissen en accountants; verzekeringsaspecten,
Deventer: Kluwer 1991, p. 45; H. Beckman, Accountantsaansprakelijk-
heid, in: S.C.J.J. Kortmann & F.J.P. van den Ingh (red.), 10 jaar JOR.
Alsnog geannoteerd, Den Haag: Sdu Uitgevers 2006, p. 16.

22. HR 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2876.
23. Parket HR 14 oktober 2016, ECLI:NL:PHR:2016:1021, randnr. 3.4.

Zie nadien Parket HR 1 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:339, randnr.
3.5. Vgl. Van den Akker 2001, p. 74-75.

24. Parket HR 14 oktober 2016, ECLI:NL:PHR:2016:1021, randnr. 3.4.

document te worden beschouwd en regeert slechts de relatie
tussen de accountant en zijn opdrachtgever.25 Derden kunnen
hier in beginsel geen rechten aan ontlenen. Is echter voor de
accountant voorzienbaar dat een van hem afkomstige rappor-
tage een derde onder ogen zal komen of zelfs juist met dit doel
wordt opgesteld, dan ligt dat volgens De Bock anders. De
accountant kan dan niet voorbijgaan aan de maatschappelijke
realiteit dat derden geneigd zijn groot belang te hechten aan
zijn rapportage, óók als die buiten de uitvoering van wettelijke
taken is opgemaakt.26 Dat zowel de hoedanigheid van een
accountant in het maatschappelijk verkeer als het voorzien-
baarheidscriterium bij aansprakelijkheid jegens derden een rol
speelt, volgt uit een (in een arrest van 17 mei 2019 resulteren-
de) Caribische zaak, waarin door een accountantskantoor een
persoonsgericht onderzoek was verricht naar mogelijke
onregelmatigheden door directieleden van een stichting.27 De
Hoge Raad overwoog in voornoemd arrest dat het voor het
accountantskantoor duidelijk moet zijn geweest (voorzienbaar
was) dat haar onderzoek nadelige gevolgen voor deze directie-
leden zou kunnen hebben. Bij het uitvoeren van haar werk-
zaamheden diende de accountant jegens deze directieleden
daarom de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldig-
heid in acht te nemen.28 Voor de beoordeling van de vraag of
een accountant jegens een derde onrechtmatig heeft gehan-
deld, zo benadrukt de Hoge Raad ook nog in het arrest van
17 mei 2019, komt het aan op een beoordeling van alle
omstandigheden van het geval (waarbij, zo zal niet verbazen,
acht kan worden geslagen op gedrags- en beroepsregels).29

Noch uit het 81 RO-arrest van de Hoge Raad van 16 decem-
ber 2016, noch uit zijn arrest van 17 mei 2019 blijkt of het
voorzienbaarheidscriterium ziet op iedere derde, of op een spe-
cifieke (groep) derde(n). Anders gezegd: kan een accountant
reeds aansprakelijk zijn als hij weet dát derden de beschikking
kunnen krijgen over zijn bevindingen, ongeacht de vraag wie
die derden zijn? In de hiervoor reeds besproken conclusie vóór
HR 16 december 2016 (alsmede haar conclusie vóór HR
17 mei 201930) lijkt De Bock die vraag ontkennend te beant-
woorden. De Bock sluit daarbij aan bij het door Van den
Akker verdedigde uitgangspunt, die een zorgplicht bij niet-
wettelijke taken gerechtvaardigd acht als de accountant uiter-
lijk ten tijde van het uit handen geven van de rapportage weet
of behoort te weten dat deze ter beschikking van een derde zal
komen én de accountant weet of behoort te weten dat deze
betreffende derde (zeer) waarschijnlijk op de rapportage zal ver-
trouwen bij het nemen van een beslissing over een bepaalde

25. Rb. Rotterdam 15 oktober 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BG2530, r.o.
5.5.

26. Parket HR 14 oktober 2016, ECLI:NL:PHR:2016:1021, randnr. 3.4.
27. HR 17 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:744.
28. HR 17 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:744, r.o. 3.4.4.
29. HR 17 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:744, r.o. 3.4.4.
30. HR 17 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:744.
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transactie of een transactie van een bepaalde soort.31 Zie in
vergelijkbare zin Bisschop, die aansprakelijkheid verdedigbaar
acht als een accountant weet of behoort te weten dat zijn
werkzaamheden door een specifieke derde voor een specifieke
transactie worden gebruikt.32 Zo ook het gerechtshof Arn-
hem-Leeuwarden, dat in het tussenarrest van 20 januari 2015
(welk uiteindelijke eindarrest leidde tot het 81 RO-arrest van
de Hoge Raad van 16 december 2016) overweegt dat indien
een accountant ‘er rekening mee dient te houden dat derden
zullen kennis nemen van zijn rapport en daar hun gedrag
(mede) door zullen laten bepalen en hij geen zorgplicht jegens
deze derden wenst te aanvaarden’, het op zijn weg ligt om
waarborgen te treffen ‘teneinde te voorkomen dat die derden
ten onrechte (dan wel een onjuiste) betekenis toekennen aan
een door hem opgesteld rapport’ (cursiveringen auteur).33

5 Het Jachthavencomplex-arrest
In zijn arrest van 29 januari 2021 biedt de Hoge Raad
duidelijkheid.34 Achtergrond van het arrest is de overname
van een in een jachthaven gevestigde bouwer van luxe motor-
sloepen (hierna: de Onderneming). Op verzoek van de Onder-
neming en in het kader van de voorziene overname stellen
twee accountants (hierna: Accountants) in de zomer van 2002
een tweetal jaarrekeningen samen en halfjaarcijfers op. Rond
dezelfde tijd nemen twee eisers tot cassatie de Onderneming
over (hierna: Kopers). Eind 2002 besluiten twee andere eisers
tot cassatie (hierna: Eisers) eveneens in de Onderneming te
participeren, in welk kader zij de beschikking krijgen over de
door de Accountants opgestelde rapportages. De Onder-
neming failleert in september 2008. Volgend op het tucht-
rechtelijk oordeel van het CBb dat een deugdelijke grondslag
ontbrak voor de jaarstukken en de halfjaarcijfers (resulterend
in een schriftelijke berisping aan het adres van de Accoun-
tants) initiëren onder andere Eisers een procedure jegens het
accountantskantoor waaraan de Accountants verbonden
waren (hierna: het Accountantskantoor) houdende vergoe-
ding van schade die zij zouden hebben geleden als gevolg van
door de Accountants begane beroepsfouten. Zowel de recht-
bank Midden-Nederland als het gerechtshof Arnhem-Leeu-

31. Van den Akker 2001, p. 75-76. Parket HR 14 oktober 2016,
ECLI:NL:PHR:2016:1021, randnr. 3.4. Van een ‘vertrouwen op’ hoeft
volgens Van den Akker geen sprake te zijn (p. 82-83) in die gevallen
waarin voor een accountant voorzienbaar is dat een derde schade zal lij-
den indien een opgesteld rapport onjuist is. Van den Akker wijst daarbij
specifiek op onderhandelingen of geschillen tussen partijen waar een
accountantsrapportage wordt ingebracht. De maatschappelijke positie
van een accountant en diens veronderstelde objectieve en onpartijdige
deskundigheid rechtvaardigen dan een bijzondere zorgplicht jegens der-
den, aangenomen dat een accountant zich door een partijbelang laat
leiden en dit niet vooraf kenbaar maakt. In haar conclusie vóór HR
17 mei 2019 lijkt De Bock deze nuancering te volgen, Parket HR
1 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:339, randnr. 3.11.

32. K.A.J. Bisschop, De buitencontractuele aansprakelijkheid van de
accountant, NTBR 1994, afl. 2, p. 27.

33. Hof Arnhem-Leeuwarden 20 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:
2015:348, r.o. 3.10.

34. HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:149.

warden wijst de vordering af.35 Het hof overweegt daartoe in
lijn met de hiervoor besproken opvatting van Van den Akker
dat onder omstandigheden sprake kan zijn van een jegens der-
den (zoals Eisers) geschonden zorgplicht, maar dat een
accountant dan wel uiterlijk ten tijde van het uit handen geven
van de rapportage (1) weet of behoort te weten dat deze ter
beschikking van een derde zal komen, en dat (2) de desbe-
treffende derde (zeer) waarschijnlijk op de rapportage zal ver-
trouwen bij het nemen van de beslissing over een bepaalde
transactie of een transactie van een bepaalde soort. Eisers, zo
overweegt het hof, kwamen pas in het laatste kwartaal van
2002 in beeld en golden dus niet als ‘de desbetreffende derde’
aan wie een rapportage in handen zou komen. Deze door het
hof aangehouden toetsingsmaatstaf wordt in cassatie aangeval-
len. Volgens Eisers is het niet relevant of de accountant exact
weet of behoort te weten welke derden (zeer) waarschijnlijk
op zijn rapportage zullen vertrouwen. De zorgplicht van een
accountant, zo verdedigen Eisers, geldt immers jegens iedere
derde, en dus ongeacht of de accountant bij het uit handen
geven van zijn rapportage met het bestaan of de identiteit van
één specifieke derde (reeds) bekend is of behoort te zijn. Voor
het ontstaan van de zorgplicht is dan slechts vereist dat de
accountant ermee bekend is dat er een derde (zoals hier de
Kopers) op de rapportage zal gaan vertrouwen.

A-G Hartlief is het met Eisers eens.36 Bij de vraag of sprake is
van een normschending, zo meent Hartlief, kan niet beslis-
send zijn of het Accountantskantoor wist of behoorde te
weten welke derde(n) precies (zeer) waarschijnlijk op de rap-
portages zou(den) vertrouwen bij het nemen van zijn (hun)
investeringsbeslissing. In de gegeven omstandigheden had het
Accountantskantoor op het moment dat het de stukken uit
handen gaf namelijk rekening moeten houden met de moge-
lijkheid dat anderen dan de Kopers op deze cijfers zouden
vertrouwen.37 Dat derden zoals Eisers evenals Kopers in het
bezit van de rapportages van het Accountantskantoor zouden
komen en deze, net als Kopers, serieus zouden nemen, moet
voor het Accountantskantoor immers ‘geen denkbeeldig sce-
nario zijn geweest’.38 Verder was voor het Accountantskan-
toor duidelijk dat de Onderneming mogelijk voorwerp van
investering of een overname zou worden, en evenzeer was
duidelijk dat de Accountants met het oog daarop stukken
moesten opmaken. Het is in een dergelijke setting dan ‘niet
denkbeeldig dat aanvankelijke belangstellenden (...) worden
ingeruild voor of aangevuld met andere belangstellenden’ die
eveneens belang hebben bij adequate financiële informatie.
Deze belanghebbenden (Eisers) hebben de cijfers van het
Accountantskantoor ook gebruikt voor het doel waarvoor de
cijfers waren opgesteld (namelijk voor hun investeringsbeslis-
sing in de Onderneming), en zij deden dit betrekkelijk kort na

35. Rb. Midden-Nederland 23 december 2015, ECLI:NL:RBMNE:
2015:8666; Hof Arnhem-Leeuwarden 25 juni 2019,
ECLI:NL:GHARL:2019:5245.

36. Parket HR 28 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:746.
37. Parket HR 28 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:746, randnr. 3.88.
38. Parket HR 28 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:746, randnr. 3.89.

281      M v O  2 0 2 1 ,  n u m m e r  7  &  8       d o i :  1 0 . 5 5 5 3 / M v O / 2 4 5 2 - 3 1 3 5 _ 2 0 2 1 _ 0 0 7 _ 7 0 8 _ 0 1 1       

Dit artikel uit Maandblad voor Ondernemingsrecht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor NautaDutilh



  

het opstellen daarvan (zodat ook niet werd vertrouwd op ken-
baar verouderde gegevens). Van een derde met wie het
Accountantskantoor geen rekening heeft kunnen houden, was
dus geen sprake.39 Had het Accountantskantoor geen
aansprakelijkheid jegens (voor hem in de zomer van 2002 nog
onbekende) Eisers willen accepteren, zo concludeert Hartlief,
dan had het op zijn weg gelegen ‘duidelijk te vermelden voor
wie het rapport (alleen) is bestemd, dat het niet aan anderen
(derden) beschikbaar mag worden gesteld en dat die derden
geen betekenis kunnen toekennen aan het rapport, alsmede
door nauwkeurig te omschrijven wat precies het doel is van
het rapport en dat het niet voor andere doeleinden kan en mag
worden gebruikt’.40 Het als criterium voor een normschen-
ding hanteren van het moment waarop de accountant de stuk-
ken uit handen geeft, zo concludeert Hartlief, is te rigoureus.
Het brengt weliswaar een zekere duidelijkheid, maar leidt tot
een (te) willekeurige begrenzing van de zorgplicht van de
accountant. Niet het tijdstip van het uit handen geven als
zodanig, maar de vraag met het oog waarop de accountant
stukken opstelt en vervolgens uit handen geeft, zou volgens
Hartlief bepalend moeten zijn. Al met al meent Hartlief dan
dat in de situatie die zich in casu voortdeed, zijnde (1) de pre-
sentatie van cijfers met het oog op een mogelijke overname
door derden (2) waarbij de accountant geen advies aan een
specifieke opdrachtgever geeft, de toetsingsmaatstaf bij andere
derden dan Kopers niet anders zou mogen luiden.41

De Hoge Raad volgt Hartlief niet. Bij een zorgplicht in geval
van niet-wettelijke taken dienen alle omstandigheden van het
geval te worden meegenomen.42 Voor het aannemen van een
‘afgeleide’ zorgplicht jegens Eisers volstaat voor de Hoge Raad
dan niet dat het Accountantskantoor jegens Kopers een zorg-
plicht had (welke zorgplicht in cassatie veronderstellenderwijs
werd aangenomen) reeds omdat het wist of behoorde te weten
dat de door de Accountants opgestelde rapportages ter
beschikking van Kopers zouden komen en dat Kopers daarop
zouden vertrouwen om een beslissing over een transactie te
nemen.43 Evenmin is sprake van een opzichzelfstaande
bijzondere zorgplicht jegens Eisers. Het oordeel van het hof
komt er volgens de Hoge Raad immers op neer dat het
Accountantskantoor niet jegens Eisers een zorgplicht heeft
geschonden die bestaat in het nalaten maatregelen te treffen
om te voorkomen dat derden zoals Eisers aan de jaarrekenin-
gen en halfjaarcijfers ten onrechte of onjuiste betekenis
zouden toekennen. Het Accountantskantoor behoefde er ten
tijde van het verstrekken van de cijfers aan de Onderneming
namelijk geen rekening mee te houden dat deze enige tijd
nadien aan Eisers (als opvolgende kopers) zouden toekomen
en dat laatstgenoemden hun gedrag mede door die cijfers
zouden laten bepalen.44 De Hoge Raad laat het arrest van het

39. Parket HR 28 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:746, randnr. 3.90.
40. Parket HR 28 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:746, randnrs. 3.86

en 3.89.
41. Parket HR 28 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:746, randnr. 3.92.
42. HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:149, r.o. 3.2.1.
43. HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:149, r.o. 3.2.2.
44. HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:149, r.o. 3.2.3.

hof in stand: het Accountantskantoor heeft jegens Eisers geen
norm geschonden.

6 Observaties en gedachten
Mede afgezet tegen de bevindingen en conclusies van Hartlief
mag het Jachthavencomplex-arrest gerust opvallend worden
genoemd. Ik deel een aantal observaties en gedachten.

Het door Eisers in hun cassatiemiddel aangevoerde argument
(‘voor het ontstaan van de zorgplicht is slechts vereist dat de
accountant ermee bekend is dat er een derde op de rapportage
zal vertrouwen en het exact bekend zijn of behoren te zijn met
de identiteit is dus niet noodzakelijk’) faalt. Dat er een derde
op een rapportage zal vertrouwen (en dat de accountant daar-
mee bekend is), is voor het stellen en bewijzen van een norm-
schending dus onvoldoende. Ook geldt de zorgplicht van een
accountant dus niet ongeacht of de accountant bij het uit han-
den geven van zijn rapportage met het bestaan of de identiteit
van één specifieke derde (reeds) bekend is of behoort te zijn.
Voor een ‘zorgplicht in algemene zin’ of een ‘afgeleide’ zorg-
plicht is dan ook geen plaats. Dat oordeel sluit goed aan bij
enerzijds de in de literatuur verdedigde terughoudende lijn bij
niet-wettelijke verplichtingen (die kan worden samengevat als
‘nee, tenzij’) en anderzijds de nadruk die de Hoge Raad ook in
dit arrest weer legt op ‘alle omstandigheden van het geval’.

Indien de accountant, gezien het belang dat een derde aan zijn
rapportage zal hechten, ermee rekening moet houden dat die
derde zijn gedrag mede door de inhoud van die rapportage laat
bepalen, kan het nalaten maatregelen te treffen om te voor-
komen dat die derde aan die rapportage ten onrechte of
onjuiste betekenis toekent in strijd zijn met hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, zo
vat de Hoge Raad eerdere rechtspraak in het arrest samen.
Uitgangspunt is dan, zo maak ik op uit r.o. 3.2.3 van het arrest,
dat een accountant bij de uitoefening van niet-wettelijke taken
slechts een aansprakelijkheidsrisico loopt jegens die derden die
zich op het moment van terbeschikkingstelling van zijn werk-
zaamheden in zijn ‘blikveld’ bevinden (een vereiste van subjec-
tieve wetenschap). Onduidelijk is of ook een ten tijde van het
uit handen geven bewust behoren te zijn van iemands moge-
lijke bestaan (geobjectiveerde wetenschap) tot accountant-
saansprakelijkheid kan leiden. Enerzijds overweegt de Hoge
Raad in r.o. 3.2.3: ‘Het oordeel van het hof komt erop neer dat
(...) [het Accountantskantoor] (...) geen rekening ermee
[behoefde] te houden (...) Dit oordeel getuigt niet van een
onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk’ (cursivering
auteur), hetgeen een bevestigend antwoord zou ondersteunen.
Anderzijds verwerpt de Hoge Raad in r.o. 3.2.2 de door Eisers
verdedigde rechtsopvatting dat het Accountantskantoor een
zorgplicht had omdat het ‘wist of behoorde te weten dat haar
rapportage ter beschikking van die anderen zou komen en dat
die anderen daarop zouden vertrouwen om een beslissing over
een transactie te nemen’ (cursivering auteur). Deze rechtsop-
vatting is volgens de Hoge Raad ‘in haar algemeenheid
onjuist’. Het is hoe dan ook de vraag of een derde snel in staat
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zal zijn concrete feiten en omstandigheden aan te voeren die
de conclusie rechtvaardigen dat de accountant er rekening mee
moest houden dat zijn rapportage(s) ter beschikking van deze
derde zou(den) komen. Het arrest is in die zin illustratief. De
opmerking van Hartlief dat bij de overname van een onder-
neming voor een accountant geen denkbeeldig scenario moet
zijn dat derden (zoals in casu Eisers) ook in het bezit van tegen
die achtergrond opgestelde accountantsrapportages kunnen
komen, had immers door de Hoge Raad in redelijkheid over-
genomen kunnen worden. De Hoge Raad beslist anders. Het-
zelfde geldt voor de stelling van Hartlief dat niet denkbeeldig
is dat aanvankelijke belangstellenden door andere belangstel-
lenden worden vervangen of dat zich lopende een overname-
traject andere geïnteresseerden melden. Door in r.o. 3.2.3
desondanks het oordeel van het hof weer te geven (‘Het oor-
deel van het hof komt erop neer dat (...)’) en vervolgens te
sanctioneren (‘Dit oordeel getuigt niet van een onjuiste rechts-
opvatting en is niet onbegrijpelijk’) lijkt de Hoge Raad dan
ook duidelijk te maken dat voor aansprakelijkheid bij de uit-
oefening van niet-wettelijke taken meer vereist is dan enkel
een weten of behoren te weten.

Tot slot: met het arrest is bij de uitoefening van niet-wettelijke
taken de groep van potentiële claimanten ingeperkt. Voordat
een procedure wordt gestart, heeft een claimant dus na te gaan
of het Jachthavencomplex-arrest niet op voorhand in de weg
staat aan toewijzing van een vordering. Dat ligt anders bij
wettelijke taken. In het Vie d’Or-arrest spreekt de Hoge Raad
in de meest algemene zin over verplichtingen van controlerend
accountants jegens ‘derden’. Bij een onjuiste controle van een
jaarrekening is de groep van potentiële claimanten dus op het
eerste gezicht aanzienlijk (en op voorhand moeilijk tot niet in
te schatten).45 Aangenomen dat deze derden bewijzen dat de
externe controlerende accountant niet heeft gehandeld in
overeenstemming met de van hem in het concrete geval te
vergen mate van zorg (en de normschending dus vast komt te
staan), dient een claimant nog wel het bestaan van causaal ver-
band en toerekening van schade ex artikel 6:98 BW aan te
tonen. Conditio sine qua non en toerekeningen kunnen
daarbij een ‘correctiemechanisme’ vormen bij het uitgangs-
punt van aansprakelijkheid jegens een op het eerste gezicht
zeer grote groep onbekende gelaedeerden en het daarmee
gepaard gaande vooraf eveneens moeilijk in te schatten

45. Waarover instemmend Van Dam in zijn NJ-annotatie bij Vie d’Or, zie
NJ 2008/529. Zie eveneens Van den Akker 2001, p. 72. Zie anders J.B.S.
Hijink, Aansprakelijkheid van controlerend accountants, in: D. Busch,
C.J.M. Klaassen & T.M.C. Arons (red.), Aansprakelijkheid in de finan-
ciële sector (O&R nr. 78), Deventer: Kluwer 2013, p. 858 e.v.

aansprakelijkheidsrisico.46 Anders gezegd: is aannemelijk dat
deze derde gezien zijn relatie tot de controlecliënt schade heeft
geleden als gevolg van de normschending en is die schade aan
de controlerend accountant toerekenbaar?

7 Conclusie
Meer dan achttien jaar na de verkoop van een bouwer van luxe
motorsloepen gevestigd in een niet bij naam genoemde jacht-
haven wijst de Hoge Raad een voor de beroepsaansprakelijk-
heidspraktijk in het algemeen en de aansprakelijkheid van
accountants in het bijzonder relevant arrest. De kring van
partijen die accountants voor misslagen in de uitoefening van
niet-wettelijke taken kunnen aanspreken, wordt hierin door
de Hoge Raad aanzienlijk beperkt. Claimanten die een
accountant aansprakelijk wensen te houden voor (al dan niet
vermeende) beroepsfouten doen er goed aan zich af te vragen
of de accountant wel met hun bestaan rekening diende te
houden.

46. Vgl. E.C.A. Nass & H. Beckman, Beperking van accountantsaansprake-
lijkheid binnen de EU, in: F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (red.),
‘Opgelegde bescherming’ in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dyna-
miek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in
het bedrijfsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 160.
Vgl. ook Hof Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681;
Rb. Utrecht 12 december 2007, ECLI:NL:RBUTR:2007:BB9709. Vgl.
ook Steeg-Tijms, die erop wijst dat causaal verband in zaken waarin een
derde stelt schade te hebben geleden voor een claimant nogal eens een
hobbel blijkt te zijn; Y. Steeg-Tijms, Annotatie: zorgplicht van de
accountant jegens derden bij de uitoefening van een niet-wettelijke taak.
Noot bij de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 17 mei 2019
(ECLI:NL:HR:2019:744), TvJ 2019, afl. 4, alinea 6.
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