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De grondslag en reikwijdte
van de civielrechtelijke
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De accountant ligt sinds het begin van dit millennium
onder vuur en lijkt steeds vaker doelwit te zijn van
schadeclaims. In dit boek staat de vraag centraal wan-
neer een accountant naar Nederlands recht aansprake-
lijk is voor (fouten in) de wettelijke controle.

In het eerste deel van dit boek wordt ingegaan op de
belangrijkste wet- en regelgeving voor de accountant
bij de uitoefening van zijn beroep, meer in het bijzon-
der bij het uitvoeren van de wettelijke controle. 

Het tweede deel van dit boek werkt de aansprakelijk-
heid van de accountant nader uit. In dit verband wordt
aandacht besteed aan thema’s zoals: civielrechtelijke
aspecten van aansprakelijkheid jegens opdrachtgever
dan wel derden, de zorgplicht van de accountant, toe-
rekenbaarheid, schade, causaliteit, bewijs, schikkingen,
beperking van aansprakelijkheid en toezicht door de
AFM. Voorts wordt stilgestaan bij Europese ontwikke-
lingen en de relatie tussen civielrechtelijke aansprake-
lijkheid en tuchtrecht.

Dit boek is geschreven voor twee verschillende doel-
groepen, juristen en accountants. Het boek bestrijkt
een breed terrein van het accountantsaansprakelijk-
heidsrecht. Daarbij passeren vele voor de praktijk rele-
vante voorbeelden de revue.
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