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1. Inleiding

1.

In de onderhavige zaak staat de vraag centraal of een accountant jegens eiser civielrechtelijk aansprakelijk is voor een
beroepsfout, waarvoor de Accountantskamer de accountant een waarschuwing heeft opgelegd. Eiser was de bestuurder en
aandeelhouder van een vennootschap die na fraude van een financieel adviseur failleerde. Volgens de Accountantskamer
heeft de accountant zich weliswaar onvoldoende kritisch opgesteld tegenover de desbetreffende adviseur, maar leidt dit ook
tot civielrechtelijke aansprakelijkheid van de accountant jegens eiser?

2.

De volgende drie relevante onderwerpen die in dit arrest aan de orde komen, worden hierna besproken:
(i) de invloed van het oordeel van de tuchtrechter op (de motivering van) het oordeel van de civiele rechter;
(ii) de aansprakelijkheid van de accountant; en
(iii) de causaliteit en vaststelling van de omvang van de schade.[2]

3.

Voordat wordt ingegaan op deze onderwerpen, volgt eerst een korte weergave van de feiten van de zaak.

2. Feiten
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4.

Eiser is (indirect) bestuurder en aandeelhouder van een vennootschap, een bloemenimporteur. De vennootschap richt
samen met Keniaanse partners een joint venture op. De accountant (Verweerder 2 in de procedure), werkzaam bij het
accountantskantoor PKF Wallast (Verweerder 1 in de procedure), is betrokken bij de oprichting en financiering van die joint
venture. Als adviseur van de vennootschap is de accountant vervolgens nauw betrokken als er onenigheid ontstaat tussen
de joint venture partijen. Daarbij adviseert de accountant de vennootschap onder andere ten aanzien van een
overnameovereenkomst, waarmee beoogd wordt dat de vennootschap de aandelen van zijn Keniaanse partners in de joint
venture overneemt. Ten behoeve van deze overname zocht de vennootschap naar een financier. Op enig moment draagt
eiser een financieel adviseur aan om financiers te zoeken voor die aandelenovername. De adviseur die de vennootschap
moet helpen aan de benodigde financiering blijkt echter een oplichter: de door hem voorgestelde financiers hebben in
werkelijkheid geen voornemen tot financiering van de vennootschap en een aantal van hen is überhaupt niet op de hoogte
van de acties van de adviseur. De financiering voor de overname komt dan ook niet rond en de aanbetaling door eiser van
€ 240.000 wordt door de Keniaanse partners niet terugbetaald. Op 22 november 2011 wordt de vennootschap failliet
verklaard.

5.

Eiser dient vervolgens een klacht in bij de Accountantskamer. Die klacht houdt als belangrijkste verwijt in dat de accountant
in zijn rol als adviseur onvoldoende kritisch en deskundig was door geen nader onderzoek te doen naar de financieel
adviseur van de vennootschap en de door deze voorgestelde (niet bestaande) financiers.[3] De Accountskamer oordeelt dat
de accountant artikel A-100.4 onder c. van de Verordening Gedragscode RA’s niet in acht heeft genomen. Voornoemd
artikel luidt: “ de registeraccountant handelt bij het verlenen van een professionele dienst zorgvuldig en in overeenstemming
met de van toepassing zijnde vaktechnische en overige beroepsvoorschriften”. De Accountantskamer verklaart de klacht in
zoverre dan ook gegrond en legt de accountant een waarschuwing op.

6.

Van belang bij haar beslissing acht de Accountantskamer dat de accountant op geen enkel moment aanleiding heeft gezien
vraagtekens te plaatsen bij de handelswijze van de adviseur, waar dat wel op diens weg had gelegen. De
Accountantskamer wijst daarbij op het – kennelijk – dubieuze zakelijke verleden van de adviseur, waarvan de accountant op
de hoogte was. Ook wijst de Accountantskamer op het feit dat de accountant geen aanleiding zag tot nader onderzoek na
het onprofessionele en onbetamelijke taalgebruik van de adviseur naar aanleiding van een verzoek van ING Bank in het
kader van identificatie van een potentiele financier. Ten slotte komt een aantal duidelijk gemanipuleerde e-mails,
zogenaamd afkomstig van FMO, aan de orde.

7.

Ondanks de tuchtrechtelijke veroordeling door de Accountantskamer, worden de vorderingen van eiser in de civiele
procedure zowel door de rechtbank als het hof afgewezen. Het hof overweegt daartoe dat het oordeel van de
Accountantskamer dat de accountant zich onvoldoende kritisch heeft opgesteld, nog niet meebrengt dat door de eiser
geleden schade in redelijkheid moet worden toegerekend aan die – veronderstellenderwijs aangenomen – onvoldoende
kritische houding.[4] Het hof acht daarbij van belang dat: (i) eiser de adviseur zelf heeft geïntroduceerd bij de vennootschap;
(ii) deze een management fee van € 10.000 per maand ontving; (iii) de adviseur kennelijk erg overtuigend overkwam en –
naar achteraf is gebleken – gebruik heeft gemaakt van listige kunstgrepen om de waarheid te verbloemen; (iv) dat niemand,
ook eiser als ervaren zakenman niet, ooit enig argwaan jegens de adviseur koesterde; (v) dat niet is vast komen te staan
dat alle door de adviseur voorgestelde potentiele financiers zonder uitzondering verzonnen waren; en (vi) de accountant
geen bijzondere expertise had op het gebied van de beoordeling van de betrouwbaarheid van potentiële financiers. Voor
zover er schade is aan de zijde van eiser, ligt de oorzaak daarvan volgens het hof bij het onrechtmatig handelen van de
adviseur. Als dit tijdig was ontdekt, was deze schade mogelijk deels voorkomen, maar dat dit niet is gebeurd, is volgens het
hof niet aan de accountant te wijten. Volgens het hof valt dan ook niet in te zien dat van de accountant als redelijk bekwaam
en redelijk handelend accountant anders mocht worden verwacht.

8.

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof en overweegt dat het oordeel van het hof niet voldoende begrijpelijk is in het
licht van de uitspraak van de Accountantskamer.[5] Hoewel het hof tot uitgangspunt heeft genomen dat de accountant
onvoldoende kritisch is geweest tegenover de adviseur van eiser en de door hem voorgestelde financiers, heeft het hof
desondanks geoordeeld dat de daardoor geleden schade in redelijkheid niet kan worden toegerekend aan de accountant.
De gronden die het hof daarvoor heeft gegeven, kunnen dat oordeel zonder nadere motivering niet dragen, aldus de Hoge
Raad.
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9.

De Hoge Raad overweegt daarbij dat aan een tuchtrechtelijk oordeel dat is gehandeld in strijd met de voor het
desbetreffende beroep geldende normen en regels, niet zonder meer de gevolgtrekking kan worden verbonden dat de
betrokkene civielrechtelijk aansprakelijk is wegens schending van een zorgvuldigheidsnorm. Indien de rechter echter afwijkt
van het oordeel van de tuchtrechter, dient hij zijn oordeel zodanig te motiveren dat het, ook in het licht van de beoordeling
door de tuchtrechter, voldoende begrijpelijk is. Dat heeft het hof volgens de Hoge Raad nagelaten.

10.

De door het hof genoemde omstandigheden (hiervoor in alinea 7, (i) tot en met (iv)) maken voor de Hoge Raad niet
begrijpelijk waarom de schade in de verhouding tussen de eiser en de accountant volgens het hof in het geheel niet aan de
accountant zijn toe te rekenen. Of de schade (deels) aan de accountant is toe te rekenen hangt volgens de Hoge Raad
immers in het bijzonder ervan af of van de accountant in concrete omstandigheden van het geval had mogen worden
verwacht dat hij eiser voor het (mogelijk) onrechtmatig handelen van de adviseur waarschuwde en wat de gevolgen van die
waarschuwing dan (vermoedelijk) zouden zijn geweest. Het hof heeft daarover niets vastgesteld, terwijl eiser erop heeft
gewezen dat (i) de accountant op de hoogte was van het dubieuze zakelijke verleden van de adviseur; en (ii) het hof heeft
overwogen dat de gemaakte kosten mogelijk (deels) zouden zijn voorkomen als tijdig zou zijn ontdekt dat de adviseur niet
deugde.

11.

Het oordeel van het hof dat de accountant geen verwijt treft omdat geen van de betrokkenen argwaan had en de accountant
zelf geen bijzondere expertise heeft op dit terrein, acht de Hoge Raad evenmin toereikend gemotiveerd. Het hof heeft
immers niet inzichtelijk gemaakt hoe die overwegingen zich verhouden tot de door het hof tot uitgangspunt genomen
oordeel van de Accountantskamer dat de accountant onvoldoende kritisch is geweest.

12.

De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar het Hof Amsterdam. De Hoge Raad volgt hiermee A-G Hartlief die concludeert
dat van de verschillende klachten en (sub)onderdelen – die hier verder overigens buiten beschouwing worden gelaten –
enkel de motiveringsklachten doel treffen.[6]

13.

Interessant daarbij is dat A-G Hartlief opmerkt dat de (hiervoor besproken) bestreden rechtsoverweging van het hof ook in
die zin kan worden gelezen dat de schade in causale zin (ex artikel 6:98 BW) in redelijkheid niet aan de accountant kan
worden toegerekend.[7] Ook in dat geval acht de A-G het arrest van het hof ontoereikend gemotiveerd. Daarbij doet A-G
Hartlief de suggestie om – indien na cassatie en verwijzing wordt geoordeeld dat de accountant onzorgvuldig heeft
gehandeld jegens eiser door zich onvoldoende kritisch op te stellen jegens de adviseur en de door hem voorgestelde
financiers – de schade te begroten op basis van een (eventuele) verloren kans op een betere uitkomst. [8]

14.

Voordat wij nader op dit punt ingaan, bespreken wij eerst twee andere punten (i) de invloed van het oordeel van de
tuchtrechter op het oordeel van de civiele rechter en de motivering daarvan; en (ii) de aansprakelijkheid van de accountant
(in geval van fraude).

3. Invloed oordeel tuchtrechter op motivering civielrechtelijk oordeel

15.

Kern van het arrest is dat aan een tuchtrechtelijk oordeel dat is gehandeld in strijd met de voor het desbetreffende beroep
geldende normen en regels niet zonder meer de gevolgtrekking kan worden verbonden dat de betrokkene civielrechtelijk
aansprakelijk is wegens schending van een zorgvuldigheidsnorm. Indien de rechter echter afwijkt van het oordeel van de
tuchtrechter, dient hij zijn oordeel wel zodanig te motiveren dat het, ook in het licht van de beoordeling door de tuchtrechter,
voldoende begrijpelijk is. De Hoge Raad verwijst hierbij naar de standaarduitspraken Novitaris[9] en Telfout.[10]

16.

De door het hof genoemde omstandigheden maken volgens de Hoge Raad echter niet begrijpelijk waarom de schade in de
verhouding tussen eiser en accountant volgens het hof in het geheel niet aan de accountant is toe te rekenen. Verder heeft
het hof in lijn met het oordeel van de Accountantskamer tot uitgangspunt genomen dat de accountant onvoldoende kritisch
is geweest, maar heeft het hof niet inzichtelijk gemaakt hoe zich dit verhoudt tot zijn oordeel dat er geen grond is voor
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verwijtbaarheid. Kortom: de motivering van het Hof voldoet niet volgens de Hoge Raad.

17.

Ten aanzien van de vereiste motivering, overwoog de Hoge Raad in het arrest Telfout dat daarbij in het bijzonder valt te
denken aan een motivering met behulp van verklaringen van een of meer deskundigen. Opvallend in die zaak was
overigens dat de tuchtrechtelijke klacht tegen de arts ongegrond werd bevonden, terwijl de civielrechtelijke
aansprakelijkheid vervolgens wel werd aangenomen. De spiegelbeeldige situatie dat de tuchtrechtelijke klacht gegrond
wordt verklaard, terwijl civiele aansprakelijkheid wordt afgewezen, doet zich aanmerkelijk vaker voor.

18.

In de arresten Telfout en Novitaris ging het – net als in het onderhavige arrest – om gevallen waarin het oordeel van de
civiele rechter zag op de beoordeling van een vermeende fout van de beroepsbeoefenaar, terwijl de tuchtrechter daarover
reeds had geoordeeld. Het zou de rechtseenheid geweld aandoen indien de civiele rechter, zonder zijn oordeel afdoende te
motiveren, tot een ander oordeel zou komen ten aanzien van het handelen van de beroepsbeoefenaar. Het is namelijk de
tuchtrechter die op dit vlak over deskundigheid beschikt. Dit geldt te meer nu de tuchtrechter steeds vaker meent te moeten
toetsen aan de hand van de norm van de ‘redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot’, welke aansluit bij de
civielrechtelijke beroepsaansprakelijkheidsnorm die door de Hoge Raad aanvaard is in het arrest Speeckaert/Gradener.[11]

19.

In zijn bijdrage in het NJB besteedde Mooibroek in 2015 aandacht aan deze ontwikkeling en signaleerde dat er sprake is
van een gelijkstelling van de tuchtnorm met de civielrechtelijke aansprakelijkheidsnorm.[12] Als gevolg van toepassing van
deze norm toetst de tuchtrechter bij toepassing van deze norm het gewraakte handelen, bestaande uit de core-
dienstverlening van de beroepsbeoefenaar, in volle omvang. Doordat de door de tuchtrechter en civiele rechter gehanteerde
normen op hetzelfde neerkomen, gaat het tuchtrechtelijk oordeel volgens Mooibroek de facto als een soort
deskundigenrapport fungeren.

20.

Ten aanzien van de waardering van deskundigenbewijs door de rechter geldt in het algemeen dat deze daarbij niet is
gebonden aan conclusies van deskundigen.[13] Voor zover het deskundigenbericht bewijs bevat, is de waardering daarvan
aan de rechter overgelaten, waarbij hij een grote mate van vrijheid heeft. In beginsel is de motiveringsplicht van de rechter
beperkt wat betreft zijn beslissing om het oordeel van de deskundige al dan niet te volgen. Echter, indien de rechter de
zienswijze van de door hem benoemde deskundige niet volgt, dient hij in beginsel zijn oordeel van een zodanige motivering
te voorzien, dat deze voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtegang om deze zowel voor
partijen als voor derden, daaronder begrepen de hogere rechter, controleerbaar en aanvaardbaar te maken.[14]

21.

Hoewel er bij deze motiveringsmaatstaf met betrekking tot deskundigenbewijs voorop wordt gesteld dat deze beperkt is,[15]

zien wij weinig verschil tussen de vereiste controleerbaar- en aanvaardbaarheid van het oordeel van de civiele rechter
indien hij van een zienswijze van een deskundige afwijkt en de voldoende begrijpelijk motivering indien de civiele rechter
afwijkt van het oordeel van de tuchtrechter. En dat is wellicht ook niet vreemd: net als de tuchtrechter heeft de benoemde
deskundige bijzondere expertise op het vlak waarop deze zich een oordeel heeft moeten vormen.

22.

Los van die motiveringsplicht, hoeft een tuchtrechtelijke veroordeling er dus niet in te resulteren dat de civiele rechter tot het
oordeel komt dat er sprake is van een onrechtmatige daad van deze beroepsbeoefenaar. Zoals A-G Hartlief terecht
opmerkt, streeft het tuchtrecht immers andere doelen na dan het civiele aansprakelijkheidsrecht en is de in het tuchtrecht
gehanteerde norm niet (zonder meer) gelijk te stellen met de in het civiele aansprakelijkheidsrecht aangelegde norm, ook al
komen beide normen qua formulering soms (min of meer) overeen. De civielrechtelijke onrechtmatigheid van het handelen
van de beroepsbeoefenaar is dan ook geen automatisch gevolg van tuchtrechtelijk laakbaar handelen of nalaten van deze
persoon. De rechter moet derhalve steeds aan alle elementen van artikel 6:162 en 6:163 BW toetsen voordat hij tot het
oordeel kan komen dat er al dan niet sprake is van een onrechtmatige daad van een beroepsbeoefenaar.

4. De aansprakelijkheid van de accountant (in geval van fraude)

23.

Wij noemen hiervoor artikel 6:162 BW omdat eiser zijn vordering jegens de accountant baseert op het leerstuk van
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onrechtmatige daad. Eiser was immers bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap die een contactuele relatie had
met de accountant, maar van een contractuele relatie tussen eiser en accountant was geen sprake.

24.

In het veelbesproken arrest Vie d’Or  heeft de Hoge Raad de zorgplicht van de accountant jegens derden aangenomen.[16]

De Hoge Raad oordeelde daarbij dat voor de vraag of de accountant onrechtmatig heeft gehandeld en daarvan
aansprakelijk kan zijn, moet worden onderzocht wat van de accountant als redelijk handelende en redelijke bekwame
externe controlerende registeraccountant moest worden gevergd in het kader van een zorgvuldige taakuitoefening met het
oog op de belangen derden.[17] Daarbij stelt de Hoge Raad in algemene zin voorop dat de taakuitoefening niet beperkt is tot
de belangen van de desbetreffende rechtspersoon.[18] Bij de beantwoording van de vraag of de accountant in
overeenstemming heeft gehandeld met de in het concrete geval vereiste mate van zorg, komt het volgens de Hoge Raad
aan op een beoordeling van alle omstandigheden van het geval aan de hand van de voor de beoordeling relevante factoren
of gezichtspunten.[19]

25.

Bij de beoordeling wat van de accountant als redelijk handelende en redelijke bekwame accountant kon worden gevergd,
speelt in de onderhavige kwestie de geconstateerde oplichting ook een rol. De door eiser ingeschakelde adviseur bleek
achteraf immers een oplichter. Uit de praktijk blijkt dat bij fraude – met name in geval van faillissement, waarin een
vennootschap veelal geen of nauwelijks verhaal biedt aan concurrente schuldeisers – de pijlen al snel op de accountant
worden gericht. Denk aan de tuchtrechtelijke- en civielrechtelijke procedures tegen accountants die volgden nadat fraude
werd ontdekt bij Ahold, Imtech en Ballast Nedam om maar enkele voorbeelden te noemen.

26.

Bij de beoordeling van het handelen van de accountant in geval van fraude moeten echter twee beperkingen in het
achterhoofd worden gehouden: de zogenoemde “ hindsight bias” en het zogenoemde “axiomatisch voorbehoud”. Met het
begrip hindsight bias wordt het fenomeen aangeduid dat mensen de voorspelbaarheid van gebeurtenissen in het verleden
overschatten. Door Fischhoff wordt dit omschreven als:“In hindsight, people consistently exaggerate what could have been
anticipated in foresight. They not only tend to view what has happened as having been inevitable but also to view it as
having appeared ‘relatively inevitable’ before it happened. People believe that others should have been able to anticipate
events much better than was actually the case. They even misremember their own predictions so as to exaggerate in
hindsight what they knew in foresight.” [20]

27.

Zo zou het gevaar van de hindsight bias in de onderhavige zaak kunnen zijn dat met de kennis van nu – de ontdekte
oplichting – wordt geoordeeld dat als de accountant zich wel voldoende kritisch had opgesteld, de oplichting ontdekt zou
zijn, waardoor eiser de aanbetaling niet zou hebben gedaan en diens schade niet zou zijn ontstaan. Het risico bestaat dat
het causaal verband tussen de kritische houding van de accountant en de geleden schade niet vereist wordt, althans te snel
wordt aangenomen. Zoals Vriesendorp het verwoordt, moet eerst worden “ vastgesteld wat er gebeurd is en waarom
(feitelijke vraag/onderzoeksvraag) bezien vanuit de context. De oorzaak mag niet uit het gevolg worden afgeleid maar moet
in relatie tot het gevolg worden vastgesteld (…).” [21] Daarbij is contra feitelijk onderzoek nodig: wat zou er gebeurd zijn als de
oorzaak afwezig was (stel dat de accountant zich wel voldoende kritisch had opgesteld)?

“Zouden andere oorzaken dan tot hetzelfde gevolg (schade) hebben geleid? Of zou dezelfde oorzaak ook tot andere –
minder negatieve – gevolgen hebben kunnen leiden (‘whatif’)?”

28.

Het axiomatisch voorbehoud heeft betrekking op de beperkingen die inherent zijn aan de mogelijkheden van de
accountantscontrole. Zo is de accountant verantwoordelijk voor het niet-ontdekken van onjuistheden van materieel belang,
tenzij deze vallen onder het axiomatisch voorbehoud. Daarmee wordt geduid op het feit dat de accountant bijvoorbeeld
samenspanning bij een fraude niet of niet gemakkelijk zal ontdekken. Populair gezegd: tegen samenspanning valt niet te
controleren.

29.

In het onderhavige geval oordeelde de Accountantskamer echter dat er, op grond van de omstandigheden (geschetst in
alinea 6 hiervoor) voldoende aanleiding was voor de accountant was om vraagtekens te plaatsen bij de handelswijze van de
adviseur. Het hof neemt de conclusie van de Accountantskamer ten aanzien van de onvoldoende kritische houding
weliswaar over, maar komt tot het oordeel dat de daardoor geleden schade in redelijkheid niet aan de accountant kan
worden toegerekend. Zoals A-G Hartlief opmerkt, kan dit oordeel ook worden gelezen in de sleutel van de causaliteit (ex
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artikel 6:98 BW).[22] Het gaat daarbij om de vraag of de schade van eiser (i.e. de aanbetaling door eiser van € 240.000) als
gevolg van de onvoldoende kritische opstelling van de accountant aan de accountant kan worden toegekend.

5. Causaliteit en vaststelling van de omvang van de schade

30.

In dit verband is relevant wat eiser zou hebben gedaan als de accountant hem beter zou hebben geïnformeerd en
gewaarschuwd voor de adviseur en de door hem voorgestelde (niet bestaande) financiers. Voor de beantwoording van een
dergelijke hypothetische vraag bestaan volgens A-G Hartlief verschillende benaderingswijzen; benadering als
causaliteitskwestie of als schadekwestie.[23] In de causaliteitssfeer noemt Hartlief de ‘alles-of-niets’-oplossing van de
toepassing van de omkeringsregel, maar serveert deze af omdat het veronachtzamen van een algemene- of
waarschuwingsplicht in beginsel niet voldoende is voor de toepassing van deze regel. Hartlief benoemt vervolgens twee
minder vergaande oplossingen “ die de lasten van de onzekerheid over wat er ‘zonder de fout’ zou zijn gebeurd over de
eiser en gedaagde verdeelt”, namelijk die van de proportionele aansprakelijkheid en de kansschade. Deze laatste oplossing
acht hij het best passend.

31.

Proportionele aansprakelijkheid kan worden geplaatst in de sleutel van de causaliteit. Dit leerstuk kan een uitweg bieden bij
onzekerheid over het condicio sine qua non-verband tussen de normschending en de schade, met name ingeval de
opgelopen schade kan zijn veroorzaakt door twee (of meer) oorzaken of een combinatie van deze oorzaken.[24] Bij
toepassing van dit leerstuk wordt de aansprakelijkheid vastgesteld in evenredigheid met de hoegrootheid van de kans dat
de onrechtmatige daad of de toerekenbare tekortkoming de schade heeft veroorzaakt.[25] Dit geval doet zich hier echter niet
voor: de oorzaak van de schade is zonder meer gelegen in de oplichting door de adviseur. De enige vraag is of het ontstaan
van die schade was voorkomen als de accountant zich wel voldoende kritisch had opgesteld.

32.

Het leerstuk van de kansschade (ook wel: verlies van een kans) wordt toegepast in gevallen waarin het causaal verband
tussen de fout en de schade niet (direct) aanwijsbaar is, maar wel geconstateerd kan worden dat door de fout een bepaalde
kans op een gunstiger resultaat verloren is gegaan.[26] Dit leerstuk is door de Hoge Raad aanvaard in gevallen waarin een
advocaat had verzuimd om tijdig hoger beroep in te stellen[27] of tijdig een rechtsvordering in te stellen.[28] De tekortkoming
van de advocaat stond in die gevallen in principe vast, maar onzeker was of instelling van het hoger beroep of de
rechtsvordering tot succes voor de cliënt zou hebben geleid. In dergelijke gevallen kan de rechter het toewijsbare bedrag
aan schadevergoeding schatten aan de hand van de goede en kwade kansen die de cliënt in hoger beroep zou hebben
gehad. In 2012 heeft de Hoge Raad de kansschade – die tot dan toe enkel was toegepast bij beroepsfouten van advocaten
– ook toegepast op een geval van beroepsaansprakelijkheid van een belastingadviseur.[29] Overigens overwoog de Hoge
Raad daarbij dat er alleen ruimte is voor toepassing van dit leerstuk indien het gaat om een reële, dus niet zeer kleine, kans
op succes.

33.

In het onderhavige geval zal het Hof Amsterdam volgens Hartlief al snel stuiten op de onzekerheid over wat er “zonder
fout” zou zijn gebeurd. [30] De gemiste kans zou er dan in gelegen zijn dat de eiser dankzij de kritische houding van de
accountant tot de conclusie had kunnen komen dat er sprake was van fraude aan de zijde van de adviseur. Het Hof
Amsterdam moet in dat geval beoordelen hoe groot de kans is dat eiser tot deze conclusie, en dus de beslissing om geen
aanbetaling te doen, was gekomen. De omvang van die kans is dan beslissend voor de schade die door de accountant
moet worden vergoed.

34.

Gezien de vaststaande onvoldoende kritische houding van de accountant en de door de Accountantskamer genoemde red
flags, vragen wij ons af of de causaliteit daadwerkelijk een obstakel zal vormen en of het Hof Amsterdam de causaliteit niet
al zal aannemen op basis van de “gewone” regels van Afdeling 10 van Titel 1van Boek 6 BW. Daarbij merken wij op dat als
de door eiser gestelde schade inderdaad voor vergoeding in aanmerking komt, de omvang van de schade – in de later te
voeren schadestaatprocedure – kan worden beperkt op grond van het leerstuk eigen schuld of het matigingsrecht.[31]

 
Voetnoten

[1]

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0AC18&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 23-11-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 6/8

https://www.navigator.nl/document/openCitation/%20idec8bccbc1b6763a34831898b76700e2e
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0AC18&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


Gelieve dit artikel aan te halen als: M-H.S. Berghuijs en S.S.J.P. Roestenberg, ‘De civielrechtelijke aansprakelijkheid van een accountant en de

vereiste motivering bij afwijking van een tuchtrechtelijk oordeel. Noot bij HR 22 september 2017’, TvI2018/25. M-H.S. Berghuijs en S.S.J.P.

Roestenberg zijn advocaat bij Rutgers & Posch.

[2]

Verwezen wordt ook naar de annotatie van mr. R.G.J. de Haan onder dit arrest in Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR2018/30).

[3]

Accountantskamer 21 december 2012, ECLI:NL:TACAKN:2012:YH0338, r.o. 3.1.

[4]

Hof Den Haag 29 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:725, r.o. 8.

[5]

R.o. 3.3.2 en 3.3.3.

[6]

Parket bij de Hoge Raad, 22 september 2017, ECLI:NL:PHR:2017:430 (A-G Hartlief).

[7]

Conclusie A-G Hartlief, sub 3.33 e.v.

[8]

Conclusie A-G Hartlief, sub 3.36 en 3.38.

[9]

HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:831, NJ 2015/479 (Novitaris).

[10]

HR 12 juli 2012, ECLI:NL:HR:2002:AE1532, NJ 2003/151 (Telfout).

[11]

HR 9 november 1990, NJ 1991/26.

[12]

M.F. Mooibroek, ‘De ‘redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsbeoefenaar’ in het tuchtrecht’, NJB 2015/3.

[13]

D.J. Beenders, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, Inleidende opmerkingen bij paragraaf 6 Deskundigen.

[14]

HR 5 december 2000, NJ 2004/74 (Nieuw Vredenburg/NHL).

[15]

D.J. Beenders, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, Inleidende opmerkingen bij paragraaf 6 Deskundigen.

[16]

HR 13 oktober 2006, NJ 2008/529 (Vie d’Or ), m.nt. Beckman.

[17]

R.o. 5.3.

[18]

R.o. 5.4.1.

[19]

R.o. 5.4.2.

[20]

Fischhoff, Debiasing, in Tversky, Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge University Press 1982, p. 341. Fischhoff was de

eerste die de hindsight bias experimenteel heeft aangetoond. Zie hierover bijv. Hermas, Het onderzoek in de enqueteprocedure (Serie van der Heijden

Instituut, nr. 145), paragraaf 8.3 Hindsight bias; Asser Procesrecht/Giesen 1 2015/484.

[21]

Vriesendorp, ‘[**]it happens; then and now’, TvI 2017/23 (paragraaf 10).

[22]

Conclusie A-G Hartlief, sub 3.33 e.v.

[23]

Conclusie A-G Hartlief, sub 3.36 e.v.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0AC18&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 23-11-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 7/8

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0AC18&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


[24]

Zie HR 31 maart 2006, NJ 2011/250 (Nefalit/Keramus).

[25]

Zie Giesen en Maes, ‘Omgaan met bewijsnood bij de vaststelling van het causaal verband in geval van verzuimde informatieplichten’, NTBR 2014/27

(paragraaf 4.3).

[26]

Zie Giesen en Maes, ‘Omgaan met bewijsnood bij de vaststelling van het causaal verband in geval van verzuimde informatieplichten’, NTBR 2014/27

(paragraaf 4.5).

[27]

HR 24 oktober 1997, NJ 1998/257 (Baijings) en HR 16 februari 2007, NJ 2007/256 (Tuin Beheer).

[28]

HR 19 januari 2007, NJ 2007/63 (Kranendonk Holding).

[29]

HR 21 december 2012, NJ 2012/237 (Deloitte/Hassink).

[30]

Conclusie A-G Hartlief, sub 3.38.

[31]

Respectievelijk artikel 6:101 en 6:109 BW.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0AC18&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 23-11-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 8/8

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0AC18&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl

