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Inleiding

‘Het is de roeping van den accountant,
het zoeklicht te werpen op administraties
van de meest uiteenlopende ondernemingen;
het goede op te merken en
het kwade aan te toonen,
het kromme recht te maken
en het duistere op te helderen.
Hij is de kampioen der goede trouw
en de vijand van het bedrog.1 ’
Achtergrond van het onderzoek
In 1962 is C. Boertien aan de Vrije Universiteit gepromoveerd op ‘De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de openbare accountant naar Engels en Nederlands
recht’.2 De eerste twee alinea’s van zijn proefschrift luidden: ‘Het accountantsberoep is, en daarmede zeggen wij niets nieuws, een betrekkelijk jong beroep. Het
ontstond in de vorige eeuw uit een behoefte, enerzijds bij de leiders van groeiende
bedrijven, anderzijds (o.a. door de groei van de figuur van de naamloze vennootschap en het daarmee gepaard gaande verschijnsel van de scheiding tussen leiding
en kapitaalverschaffers) bij aandeelhouders en andere belanghebbenden bij de
gang van zaken in ondernemingen, aan een onafhankelijk en deskundig oordeel
omtrent de betrouwbaarheid van de hun verstrekte financiële gegevens. De functie
van accountant heeft in de twintigste eeuw een grote groei doorgemaakt. Wat thans
als de karakteristieke functie van de accountant geldt stond in het begin van deze
eeuw nog in de kinderschoenen. Thans kan men echter zeggen, dat, hoezeer het
accountantsberoep ook nog in ontwikkeling is, reeds enige tijd vaststaat wat de
accountantsfunctie is’.
Deze schets uit de jaren zestig is een mooi vertrekpunt voor mijn onderzoek naar
de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de externe accountant voor de wettelijke controle. Het accountantsberoep is namelijk tot op de dag van vandaag in
ontwikkeling. Om deze ontwikkeling duidelijk te maken zal ik nu eerst kort
ingaan op de huidige positie van de accountant.

1
2

Citaat uit het eerste accountantsleerboek uit 1906 van Nijst & Reiman. Met dank aan prof. dr. mr. M. Pheijffer
RA, weblog www.accountant.nl d.d. 26 juli 2010.
Boertien (1962), p.1.
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Inleiding

Sinds het begin van dit millennium staan de kranten vol sensationele verhalen over
de neergang van bedrijven als Enron, WorldCom, Parmalat en General Motors.
Ook het Nederlandse bedrijfsleven laat zich niet onbetuigd met de affaires rondom
Ahold, Vie d’Or, Ballast Nedam, Econcern, Landis, Zakenbank Van der Hoop,
Bouwfonds, Vestia, DSB en Weyl Vleesverwerkers. Eén van de hoofdrolspelers
(tegen wil en dank) in deze affaires is de accountant van de bedrijven in kwestie.
De accountant wordt steeds vaker aansprakelijk gesteld. Zo werd begin 2007
bekend dat Deloitte verdere juridische vervolging door Parmalat voor haar rol
in het boekhoudschandaal bij de zuivelproducent voor 115 miljoen euro heeft
afgekocht. In november 2009 werd vervolgens bekend gemaakt dat Deloitte en
Grant Thornton een schikking hebben getroffen met de beleggers in Parmalat voor
een totaalbedrag van 15 miljoen dollar. Andere grote internationale schikkingen
betreffen die van Deloitte in 2005 inzake verzekeringsmaatschappij Fortress voor
250 miljoen dollar en van PwC in 2007 inzake Tyco International voor 225 miljoen
dollar. De Nederlandse accountants ontspringen de dans hierbij niet. Grote
Nederlandse schikkingen zijn de schikkingen van Deloitte inzake InnoConcepts
voor circa 25 miljoen euro, EY inzake Landis voor minimaal 16 miljoen euro en
PwC inzake Econcern voor 25 miljoen euro (zoals nader uitgewerkt in paragraaf
5.7).
Een van de oorzaken van de schadeclaims is dat het objectieve oordeel van de
accountant en met name de waarde die in het maatschappelijk verkeer daaraan
wordt toegekend van groot belang zijn voor het functioneren van de economie.
Het publieke belang van de accountant is onmiskenbaar als hij verklaringen afgeeft
over de getrouwheid van de door ondernemingen of instellingen gepresenteerde
financiële gegevens. Mede gezien het publieke belang van de accountant is sinds
oktober 2006 sprake van onafhankelijk publiek toezicht door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) op accountantsorganisaties die wettelijke
controles verrichten. De AFM heeft als toezichthouder al diverse malen geconstateerd dat de kwaliteit van de accountantscontrole fundamenteel beter moet. De
scherpte van de toonzetting van de AFM in de media bij berichtgeving over
de kwaliteit van de accountantscontrole genereert veel negatieve aandacht voor
de sector. Kortom: de accountant ligt onder vuur en lijkt steeds vaker doelwit te
zijn van schadeclaims. In het kader van mijn promotie wil ik onderzoeken wanneer
een accountant civielrechtelijk aansprakelijk is voor (fouten in) de wettelijke controle.
Onderzoeksvraag en plan van behandeling
Tegen de hierboven beschreven achtergrond heeft het onderhavige onderzoek ten
doel licht te werpen op de volgende centrale onderzoeksvraag:
Wanneer is een externe accountant naar Nederlands recht aansprakelijk voor
(fouten in) de wettelijke controle?
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Alvorens de centrale onderzoeksvraag in deel II van dit proefschrift te beantwoorden, zal ik in deel I eerst aandacht besteden aan de volgende deelvraag:
Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving voor de accountant bij de uitoefening
van zijn beroep, meer in het bijzonder bij het uitvoeren van de wettelijke
controle?
De door mij in het kader van die onderzoeksvragen te behandelen vraagpunten
kunnen worden gegroepeerd rondom een vijftal thema’s en zullen worden
ingedeeld in 2 delen:
DEEL I
ACCOUNTANT: WIE, WAT, WAAR?
1. Het speelveld van de accountant (hoofdstuk 1);
2. De wet- en regelgeving van belang bij de uitvoering van de taken van de
accountant (hoofdstuk 2);
DEEL II
ACCOUNTANT EN AANSPRAKELIJKHEID
3. De accountant en opdrachtgever vs. de accountant en derden (hoofdstuk 3);
4. Zorgplicht van de accountant (hoofdstuk 4);
5. Overige aspecten van aansprakelijkheid (hoofdstuk 5), te weten: toerekenbaarheid, schade, causaliteit, bewijs, enige bijzondere aspecten van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, schikkingen, beperking van
aansprakelijkheid en toezicht door de AFM.
Bovenstaande thema’s zullen nu nader worden toegelicht.
Kader van het onderzoek
In het eerste deel van mijn proefschrift beantwoord ik de deelvraag: wat is de
belangrijkste wet- en regelgeving voor de accountant bij de uitoefening van zijn
beroep, meer in het bijzonder bij het uitvoeren van de wettelijke controle? Ik heb
in dit kader onderzoek gedaan naar het ‘wie, wat, waar?’ van de accountant.
Daarbij ga ik in hoofdstuk 1 in op de vraag wat het speelveld van de accountant
is. Hier versta ik onder meer onder: welke classificaties van accountants zijn er
en wat zijn de taken van een accountant? Tevens bespreek ik het begrip assurance
en sta ik stil bij het feit dat de accountancy een gereglementeerde beroepsgroep is.
Vervolgens bespreek ik in hoofdstuk 2 de veelheid aan wet- en regelgeving die
relevant is voor de accountant in de uitoefening van zijn beroep. Ik beoog echter
niet een uitputtende opsomming en beschrijving te geven van alle wet- en regelgeving. Ik beperk me tot die wet- en regelgeving die naar mijn mening relevant is
in het licht van mijn onderzoek.
Na dit algemene deel ga ik in het tweede deel van mijn proefschrift in op de aansprakelijkheid van de accountant. Het Nederlands recht kent geen speciaal op de
accountant gerichte wettelijke aansprakelijkheidsregeling. De civielrechtelijke

4

Inleiding

aansprakelijkheid van de accountant is onderdeel van het algemene aansprakelijkheidsrecht. Ik zal me daarom baseren op wat thans bekend is over beroepsaansprakelijkheid in het algemeen en dit projecteren op het accountantsberoep.3
In hoofdstuk 3 zal ik stilstaan bij het feit dat de accountant zowel jegens zijn
opdrachtgever4 als jegens derden aansprakelijk kan zijn voor zijn handelen of
nalaten in verband met zijn wettelijke taak. Ik kom tot de conclusie dat in beide
gevallen de zorgplicht van een ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in vergelijkbare omstandigheden’ van toepassing is. Is deze zorgplicht
geschonden, dan heeft de accountant een beroepsfout gemaakt. Ik zal in dit
hoofdstuk tevens aandacht besteden aan de beroepsopvattingen omtrent de zorgplicht.
In hoofdstuk 4 zal ik de zorgplicht van de accountant uitwerken aan de hand van
een drietal -aan wet- en regelgeving, literatuur en jurisprudentie ontleendezorgverplichtingen: (1) de accountant dient voldoende deskundigheid te hebben,
(2) inzet van deskundigheid door de accountant en (3) informatie- en waarschuwingsplicht van de accountant.
Indien de in hoofdstuk 4 uitgewerkte zorgplicht is geschonden, kan sprake zijn
van een tekortkoming jegens de opdrachtgever (art. 6:74 BW) dan wel van onrechtmatigheid jegens de opdrachtgever of derden (art. 6:162 BW). Van aansprakelijkheid voor de geleden schade is echter pas sprake indien de tekortkoming of
onrechtmatigheid kan worden toegerekend. Voorts dient sprake te zijn van schade
en een causaal verband tussen de fout en de schade. In hoofdstuk 5 zal ik op deze
aspecten ingaan, alsmede op de overige vereisten voor aansprakelijkheid. Ik zal
daarbij tevens aandacht besteden aan de vragen wanneer dit bewijs afdoende is
geleverd alsmede welke schade voor vergoeding in aanmerking komt. Tot slot zal
een aantal bijzondere aspecten van aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en
derden worden besproken.
In aanvulling op de vijf hierboven besproken thema’s doe ik onderzoek naar de
volgende (civielrechtelijke) aspecten:
Europese ontwikkelingen
In Europees verband heeft men het afgelopen decennium niet stilgezeten. Een
belangrijke doelstelling van de Europese Unie is het creëren van een goed functionerende Europese kapitaalmarkt en ‘een transparante en goed functionerende
markt voor accountantsdiensten’ maakt hier onderdeel van uit. Zodoende zijn de
afgelopen jaren een nieuwe verordening en richtlijnen vastgesteld en zijn diverse

3
4

Conform: Boertien (1962), p.111.
Over het algemeen genomen is de rechtspersoon om wiens jaarrekening het gaat de opdrachtgever.
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aanbevelingen gedaan waarin aandacht wordt besteed aan (verschillende deelgebieden van) een transparante en goed functionerende accountantsmarkt. In
paragraaf 2.7 zal ik deze ontwikkelingen nader uitwerken in het licht van mijn
onderzoek.
Relatie civielrechtelijke aansprakelijkheid en tuchtrecht
Aan het oordeel van de tuchtrechter dat in strijd met de voor het desbetreffende
beroep geldende normen en regels is gehandeld kan niet zonder meer de gevolgtrekking worden verbonden dat de betrokkene civielrechtelijk aansprakelijk is
wegens schending van een zorgplicht (vgl. HR 10 januari 2003, NJ 2003, 537). In
paragraaf 3.6 onderzoek ik of een tuchtrechtelijke veroordeling van invloed is op
een procedure wegens civielrechtelijke aansprakelijkheid en zo ja, in hoeverre.
Wet toezicht accountantsorganisaties
Om het vertrouwen in de accountantsverklaring te herstellen is de Wet toezicht
accountantsorganisaties (“Wta”) in het leven geroepen. De Wta wordt op haar
beurt nader uitgewerkt in het Besluit toezicht accountantsorganisaties (“Bta”).
Kort samengevat beogen wet en besluit een onafhankelijk publiek toezicht door
de AFM tot stand te brengen. Ik ga in paragraaf 5.9 onder andere in op de evaluatie
van dit toezicht en de vraag of onafhankelijk publiek toezicht invloed heeft op het
aansprakelijkheidsrisico.
Accountantsorganisaties
De individuele accountant vormt het uitgangspunt van mijn onderzoek. Echter,
in de paragrafen 3.2.4, 5.2, 5.6.3.1, 5.6.2.2 en 5.7 is een belangrijke rol weggelegd
voor de accountantsorganisatie als partij bij de overeenkomst van opdracht. In de
overige paragrafen wordt uitsluitend gerefereerd aan de accountant. Indien sprake
is van een procedure tegen een accountantsorganisatie dient -indien mogelijk en
van toepassing- onder accountant tevens accountantsorganisatie te worden verstaan.
Ten aanzien van de accountantsorganisatie waar de individuele accountant werkzaam is, zal onder andere worden onderzocht wanneer een accountant niet aansprakelijk is maar de organisatie waar hij voor werkt wel en vice versa. Tevens zal
hierbij stil worden gestaan bij de aansprakelijkheid van een accountant voor de
werkzaamheden van ondergeschikten.
Beperking aansprakelijkheid
In paragraaf 5.8 zal aandacht worden besteed aan de (on)wenselijkheid van een
beperking van de aansprakelijkheid van de accountant.
Afbakening
Aansprakelijkheid kan strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of tuchtrechtelijk aan de orde komen. Aan de civielrechtelijke procedure gaat doorgaans
een tuchtrechtelijke procedure vooraf. Strafrechtelijke procedures worden in de
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regel achteraf, of ten tijde van de civiele of tuchtrechtelijke procedure ingesteld.5
Mijn onderzoek ziet hoofdzakelijk op de civielrechtelijke aansprakelijkheid.
Vanwege de nauwe samenhang tussen de civielrechtelijke en tuchtrechtelijke procedure, zal ook ingegaan worden op het tuchtrecht (zie paragraaf 3.6). De strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures maken geen onderdeel uit van mijn
onderzoek.
Mijn onderzoek heeft geen betrekking op de aansprakelijkheid, draagplicht en
regres van de individuele accountant jegens de accountantsorganisatie.
Het onderzoek is afgesloten op 1 mei 2018. Met (concept)wetgeving, jurisprudentie en literatuur die dateert van na die datum is, op een sporadische uitzondering na, geen rekening gehouden.

5

Nass (2008), p. 185-193.

DEEL I

Accountant: wie, wat, waar?

1

Het speelveld van de accountant

1.1

Inleiding

Een accountant is een vrije beroepsbeoefenaar. De term ‘beroep’ heeft in de
breedste zin van het woord betrekking op alle professionele bezigheden van mensen.1 Maar wat betreffen nu de professionele bezigheden van een accountant en
wat is zijn speelveld?
Ik heb jaren met accountants samengewerkt en was er bij aanvang van mijn
onderzoek van overtuigd dat het speelveld van de accountant mij helder was. Dat
viel echter tegen. Zo zijn er alleen al drie (in de regelgeving en praktijk) veel
gehanteerde classificaties, die elkaar weer overlappen. Daarnaast kan een accountant een veelheid van taken op zich nemen. Hoog tijd dus om eerst een duidelijk
afgebakend speelveld van de accountant te schetsen, alvorens aandacht te besteden
aan de eigenlijke onderzoeksvraag.
‘Spoorboekje’
Hierna geef ik allereerst in paragraaf 1.2 een korte beschouwing over de
geschiedenis van het beroep. Daarna ga ik in paragraaf 1.3 in op de vraag wie
de accountant is. In paragraaf 1.4 sta ik stil bij zijn werkzaamheden. Paragraaf 1.5
werkt vervolgens het onderscheid tussen assurance- en non assurance werkzaamheden uit, een onderscheid dat sterk samenhangt met de werkzaamheden besproken in paragraaf 1.4. Het accountantsberoep betreft een gereglementeerd beroep.
Wat dat is en waarom dit belangrijk is voor mijn onderzoek, wordt uitgewekt
in paragraaf 1.6. In de paragrafen 1 tot en met 6 stip ik een aantal uitgangspunten
van dit onderzoek aan, welke ik aan het einde van dit hoofdstuk samenvat.

1

Tjong Tjin Tai (2007), p. 173.
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Korte schets van de geschiedenis van het accountantsberoep2

Het accountantsberoep is in Nederland omstreeks 1880 ontstaan. De Pincoffsaffaire lag hieraan ten grondslag. De heer Pincoffs was een koopman en reder, die
in Rotterdam tot hoog aanzien was gekomen. Daarnaast was hij een bekend
politicus. In een van de ondernemingen van de heer Pincoffs, de N.V. Afrikaansche
Handelsvereeniging, vond grootschalige fraude plaats. Nadat dit bekend was
geworden, faalden reddingspogingen, sloeg Pincoffs op de vlucht en volgde er
een strafproces tot aan de Hoge Raad.3
Lering trekkend uit het gebeurde werd in de N.V. Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap in 1879 een controleur benoemd; in zekere zin de eerste ‘echte’
accountant.4 Hiermee ontstond het moderne accountantsberoep.5 Een accountant
werd indertijd gezien als ‘iemand die zijn beroep maakt van het inrichten, leiden,
nazien, controleren en verbeteren van de boekhoudingen en administraties van
instellingen of bedrijven’.6
In 1883 werd het ‘Bureel van boekhouding Confidentia’ opgericht. Algemeen wordt deze rechtsvoorganger van Ernst & Young gezien als het eerste Nederlandse accountantskantoor.7 Het Bureel
werd opgericht door zes Rotterdamse boekhouders die een gat in de markt zagen na de Pincoffs
affaire. Door het ‘Bureel van boekhouding Confidentia’ kon men in het vervolg vertrouwen op
een onafhankelijke boekhouder. Hierna volgden meer boekhoudbureaus. De boekhouders
werkzaam bij deze boekhoudbureaus ontwikkelden zich later tot de eerste accountants.

De beroepsuitoefening bestond aanvankelijk vooral uit het inrichten en bijhouden van boekhoudingen en administraties en -in een beperkt aantal gevallenhet opmaken van de balans. Eind 19e eeuw was de accountant in Nederland dus
primair een boekhouder.8 De functie van controleur van de administratie en de
economische huishouding van een bedrijf of instelling met als doel het verkrijgen van een betrouwbaar beeld van de financiële situatie was in die beginjaren
een nevenactiviteit.9 In de ruim 130 jaren die volgen tot heden ontwikkelt het
accountantsberoep zich in hoog tempo en is het belang van de controlerende functie toegenomen.10 Naast de boekhoudkundige functie en de controlerende functie
speelt de adviesfunctie ook een rol. Tegenwoordig wordt met betrekking tot werkzaamheden als hoofdlijn een onderscheid gemaakt tussen het samenstellen van

2

Er is slechts sprake van een korte schets, voor een uitvoerige weergave van de geschiedenis van het
accountantsberoep verwijs ik naar: Bindenga (1973), De Vries (1985) en De Hen, Berendsen & Schoonderbeek
(1995).
3 De Vries (1985), p. 35.
4 De Vries (1985), p. 36.
5 Brocheler & Meuwissen (2001), p. 74.
6 Schilder (2002).
7 Bindenga (2002).
8 Bindenga (2002).
9 NIVRA (2009), p. 26.
10 NIVRA (2009), p. 26.
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(verantwoordings)informatie (samenstellingsopdrachten) en het toevoegen van een
bepaalde mate van zekerheid aan door derden gegeven informatie (assurance
opdrachten). Hierover meer in paragraaf 1.4 en 1.5.11
Bij het verrichten van zijn werkzaamheden treedt de accountant volgens de leer
van Limperg op als ‘vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer’.12 In
lijn hiermee wordt de accountantscontrole in de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’) omschreven als ‘een controle van een financiële verantwoording
van een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer.13
De Hoge Raad spreekt in dit verband over: ‘Aldus dient deze taakuitoefening van
de accountant mede een wezenlijk publiek belang.’14
In de memorie van toelichting van de Wta15 wordt hierover het volgende opgemerkt: ‘Voor het
functioneren van de economie is het objectieve oordeel van de accountant en met name de
waarde die in het maatschappelijk verkeer daaraan wordt toegekend van groot belang. Zonder voldoende vertrouwen in de verklaringen van een accountant werkt de kapitaalmarkt
niet optimaal. Ook in bredere context bestaat dan teveel onzekerheid in het maatschappelijk
verkeer over de juistheid van financiële verantwoordingen. Het is van belang dat marktpartijen bij het nemen van financiële, maar ook niet-financiële beslissingen kunnen vertrouwen op het door ondernemingen of instellingen (hierna ook: ondernemingen) gepresenteerde
beeld van de (financiële) positie van die onderneming. Financiële verantwoordingen -waarvoor het ondernemingsbestuur primair verantwoordelijk is- vergezeld van een goedkeurende
accountantsverklaring vormen een bron van informatie waaraan in het maatschappelijk
verkeer een meer dan gemiddelde waarde wordt toegekend.
Waar de kernfunctie van de accountant het toevoegen van zekerheid in het maatschappelijk
verkeer is, verliest deze functie haar waarde door het wegvallen van het in de accountantsverklaring gestelde vertrouwen. Dit is een probleem voor de accountant die zelf in diskrediet zal
raken, voor het vertrouwen in de beroepsgroep als geheel, maar nadrukkelijk ook voor het
maatschappelijk verkeer (bedrijfsleven, overheid, financiële markten) ten behoeve waarvan de
accountant zijn verklaringen afgeeft. Daarmee is het belang van de publieke functie geduid.
Uitstralingseffecten van het handelen van externe accountants op de publieke functie van de
brede groep van accountants, rechtvaardigen een explicietere (meer in detail tredende)
normering vanwege de wetgever’.

Bij de geschiedenis van het accountantsberoep speelt ook een rol dat oorspronkelijk nagenoeg alle wet- en regelgeving betrekking had op de individuele
accountant. In 2006 heeft hier een trendbreuk in plaatsgevonden in de vorm van
de Wta. Door de Wta is een focus op accountantsorganisaties ontstaan in plaats van

11
12
13
14
15

NIVRA (2009), p. 26.
Limperg (1932), p. 17-20 en 151-154, 1933, p. 173-177 en 193-197.
Wta, artikel 1 lid 1 onder p.
HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, r.o. 5.4.1 (Vie d’Or). Zie voorts paragraaf 2.5.2.2 inzake de VGBA.
Kamerstukken 2003/04, 29658, nr. 3, p. 2.
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op de individuele accountant. Mijns inziens omdat de doelstellingen van de Wta
(zie paragraaf 2.4.2) beter en sneller kunnen worden bereikt door verplichtingen
neer te leggen bij de accountantsorganisatie en niet alleen bij de individuele
accountant. Een en ander zal waarschijnlijk ook samenhangen met het feit dat
accountancy in de loop der jaren een zaak van (grote) kantoren is geworden.
Wereldwijd is bijvoorbeeld een grote rol weggelegd voor de ‘big 4’ (Deloitte, EY,
KPMG en PricewaterhouseCoopers).
Tot slot heeft de internationalisering grote invloed gehad. De Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (‘NBA’) is (actief) lid van de International
Federation of Accountants (‘IFAC’). De strategische doelstelling van de IFAC is
om een accountantsberoep te ontwikkelen en te bevorderen dat de accountant in
staat is op uniforme wijze diensten te verlenen van hoge kwaliteit ten behoeve
van het algemeen belang. De NBA onderschrijft deze doelstelling. De invloed
van de IFAC blijkt onder andere uit het feit dat de regels die zijn opgesteld door
de IFAC als referentiekader voor de Wta fungeren.16 Verder zijn de Nadere
voorschriften Controle- en overige standaarden (‘NV COS’) gebaseerd op de
International Standards on Auditing van de IFAC.17

1.3

Dé accountant

Dé accountant bestaat niet. Iedereen kent het onderscheid tussen de RA en de AA,
dit betreft immers een belangrijke en opvallende tweedeling binnen de beroepsgroep. Er bestaan echter meer classificaties. In het hiernavolgende zal ik ingaan op
drie voor mijn onderzoek relevante classificaties, te weten:
(i) voornoemd onderscheid tussen de RA en de AA,
(ii) het onderscheid tussen openbare en interne accountants, overheidsaccountants en accountants in business, en
(iii) de externe accountant in de zin van de Wta en de overige accountants.
De drie classificaties zijn afkomstig uit de voor de accountant van toepassing
zijnde regelgeving.
1.3.1

De RA en de AA

Accountants kunnen registeraccountant zijn of accountant-administratieconsulent. De geschiedenis van deze tweedeling wordt besproken in paragraaf 2.2.

16 Homan (2007), p. 11.
17 NIVRA (2010), p 4.
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RA
De beroepsaanduiding registeraccountant, afgekort RA, is wettelijk beschermd. De
registeraccountant is universitair opgeleid18 en staat ingeschreven in het accountantsregister van de NBA. De RA is onder andere bevoegd tot het in artikel 2:393
eerste lid BW bedoelde onderzoek van een jaarrekening (‘wettelijke controle’)
(zie paragraaf 1.4.2). Wettelijke controles bij een organisatie van openbaar belang
(‘OOB’) mogen vanaf 1 januari 2018 alleen worden verricht onder de verantwoordelijkheid van een RA (artikel 27 lid 2 jo artikel 86a Wta, zie paragraaf
2.4.2.3). Naast wettelijke controles kan de RA de onder 1.4.3 te bespreken verklaringen afgeven. Tot slot kan de RA uiteraard andere diensten verlenen, waarover
later meer.
De Wet op het accountantsberoep (‘Wab’) is sinds 1 januari 201319 van toepassing
op RA’s. Er zijn circa 15.200 RA’s in het accountantsregister van de NBA ingeschreven.20 De RA titel is beschermd, waarover later meer.
Tot 1 januari 2013 was de Wet op de Registeraccountants (‘Wet RA’) van toepassing op RA’s.
De RA’s stonden destijds ingeschreven in het accountantsregister van de publiekrechtelijke
beroepsorganisatie van de RA’s, het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants
(‘NIVRA’). Alle RA’s die in het accountantsregister van het NIVRA stonden ingeschreven, waren
op grond van de Wet RA lid van het NIVRA.
Met ingang van 1 januari 2013 is de Wab in werking getreden en is de Wet RA ingetrokken
(artikel 58 Wab). Het NIVRA is met de NOvAA gefuseerd tot de NBA. Deze fusie is vastgelegd
in de Wab. Per datum inwerkingtreding van de Wab hielden het NIVRA en de NOvAA van
rechtswege op te bestaan en werden de taken van deze organisaties voortgezet door de NBA.21
De NBA is de rechtsopvolger onder algemene titel van het NIVRA en de NOvAA (artikel 70
Wab).

AA
De accountant-administratieconsulent, afgekort AA, is op HBO-niveau opgeleid
en staat tevens ingeschreven in het accountantsregister van de NBA. De AA’s
richten zich op dienstverlening aan middelgrote en kleine organisaties (de ‘mkb
praktijk’). Hierbij kan gedacht worden aan: (i) het geven van fiscaal en fiscaaljuridisch advies, (ii) het inrichten van de administratie, (iii) het samenstellen,
beoordelen en controleren van de financiële verslaggeving en (iv) het afgeven
van verklaringen,22 waaronder controleverklaringen.

18 Sinds 2005 dient iedere RA universitair te zijn opgeleid. In het verleden gold deze eis niet om welke reden er
nog sprake is van niet-universitaire RA’s. Vanwege de nieuwe eis groeit deze groep echter niet meer.
19 Besluit inwerkingtreding Wab.
20 Stand van zaken op 31 december 2017. Bron: www.accountant.nl, feiten en cijfers, 17 januari 2018,
ledenaantallen NBA en NBA-leden naar geslacht en leeftijdscategorie per ledengroep op 31 december 2017.
21 Bron: www.nba.nl/Voor-leden/Lidmaatschap/Ledenvergadering.
22 Aldus de website van de NOvAA destijds over het beroep AA-accountant.
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Indien men de RA en de AA vergelijkt, zou men kunnen stellen dat RA’s zich (meer) richten
op grote bedrijven en zich (meer) bezighouden met wettelijke controles. De AA’s richten zich
daarentegen (meer) op middelgrote en kleine organisaties (de ‘mkb praktijk’) en houden zich
(meer) bezig met andere diensten dan wettelijke controles. Er wordt in dit verband ook wel
gesproken over een klassiek onderscheid tussen de AA als accountant van het mkb en de RA
als accountant voor het grootbedrijf. Dit onderscheid wordt bevestigd door het per 1 januari
2018 in werking getreden artikel 27 lid 2 Wta, op grond waarvan alleen RA’s wettelijke controles mogen verrichten bij organisaties van openbaar belang (artikel 86 a Wta). Beckman
merkt over dit klassieke onderscheid op dat het grootste deel van de RA’s altijd actief is geweest
in het mkb, zowel in de controlefunctie als in de adviesfunctie. Na erkenning van de AA’s
kwamen de AA’s er in het mkb bij, zowel in de controle als in de adviesfunctie.23 Zijns inziens
is dit klassieke onderscheid dan ook een fabeltje. Naar verluidt speelde hier echter ook een rol
dat de rechtsvoorgangers van het NIVRA feitelijk een monopolie hadden op de controle van
grote ondernemingen, ook al deden veel leden alleen mkb-werk.
Er zijn ongeveer 6200 AA’s ingeschreven in het accountantsregister van de NBA.24 De Wet op
de Accountants-Administratieconsulenten (‘Wet AA’) was tot 1 januari 2013 van toepassing op
AA’s. Alle AA’s die in het register van de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van AA’s, de
Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (‘NOvAA’), stonden ingeschreven,
waren op grond van de wet lid van de NOvAA. Alleen leden mochten gebruik maken van de
beschermde titel AA. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wab in werking getreden en is de Wet
AA ingetrokken (artikel 58 Wab). De NOvAA is met het NIVRA gefuseerd tot de NBA.

In het burgerlijk wetboek (artikel 2:393 BW) wordt de AA als volgt aangeduid:
‘een Accountant-Administratieconsulent ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid,
onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep’. De betreffende aantekening
ziet op de certificeringsbevoegdheid van de AA. Alle AA’s die tegenwoordig
worden ingeschreven in het register van de NBA hebben certificeringsbevoegdheid. AA’s met certificeringsbevoegdheid mogen wettelijke controles verrichten
conform artikel 2:393 BW en de Wta. Zoals hiervoor al opgemerkt, mogen
wettelijke controles bij een OOB sinds 1 januari 2018 slechts worden verricht
door een RA (artikel 27 lid 2 jo. artikel 86 a Wta). Met de invoering van de Wab
heeft men het in de praktijk ervaren onderscheid tussen AA’s en RA’s beter
willen markeren. Het onderscheid tussen beide titels wordt met ingang van 2018
juridisch uitgedrukt. Voor de invoering van de Wab bestond een dergelijk
onderscheid tussen de bevoegdheden van de RA en de AA niet (artikel 68
onderdeel C Wab).

23 Beckman (2010), p. 550-553.
24 Stand van zaken op 31 december 2017. Bron: www.accountant.nl, feiten en cijfers, 17 januari 2018,
ledenaantallen NBA en NBA-leden naar geslacht en leeftijdscategorie per ledengroep op 31 december 2017.
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Sinds de wijziging van de Wet AA in 1993 (zie paragraaf 2.2 – geschiedenis wetgeving) zijn
AA’s in beginsel certificeringsbevoegd. AA’s die na de wetswijziging zijn afgestudeerd zijn
allemaal certificeringsbevoegd omdat de opleidingsvoorwaarden destijds zijn aangepast. Voor
in 1993 reeds afgestudeerde AA’s was er een overgangsregeling op basis waarvan zij de
certificerende bevoegdheid konden verkrijgen. Niet alle in 1993 reeds ingeschreven AA’s hebben gebruik gemaakt van de overgangsregeling en zodoende bestaan er nog AA’s zonder
certificeringsbevoegdheid, ook al is dit een ‘uitstervend ras’.

Accountantsregister RA’s en AA’s
De Wab geeft weer wanneer een accountant in aanmerking komt voor inschrijving in het accountantsregister voor RA’s en AA’s (artikel 38 e.v. Wab). Inschrijving in het accountantsregister is slechts mogelijk indien voldaan is aan de
opleidingseisen zoals weergegeven in de Wab en bij AMvB en een verklaring
van goed gedrag kan worden overgelegd (artikel 38 e.v. Wab). Na inschrijving in
het accountantsregister is men gerechtigd tot het voeren van de titel registeraccountant respectievelijk accountant-administratieconsulent. De titel wordt bij
besluit tot inschrijving verleend (artikel 41 Wab). In 2017 waren er ongeveer
21.000 accountants (RA en AA) ingeschreven in het accountantsregister, waarvan
circa 19.500 actieve accountants.25
Beschermde titel
De beroepsaanduidingen RA en AA zijn wettelijk beschermd en mogen alleen
worden gebruikt door degenen die ingeschreven staan in het accountantsregister.
Tevens mogen benamingen zoals accountant,26 accountancy,27 accounting,28
afkortingen hiervan en/of samenstellingen uitsluitend in het openbaar worden
gebruikt, indien men ingeschreven staat in het accountantsregister. Voorts mag
men zich niet zodanig gedragen dat daardoor bij het publiek redelijkerwijs de
indruk kan zijn gewekt dat men tot het voeren van die benaming gerechtigd is
(artikel 41 lid 2 Wab). Een uitzondering op bovenstaande vormt het gebruik in
besloten kring. In dit proefschrift zal ‘de accountant’ zien op zowel de RA als de
AA, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Sinds 27 juni 2008 is sprake van nog een beroepsorganisatie, OvRAN (Orde van Register
Adviseurs Nederland).29 Oorspronkelijk was de naam van deze organisatie NOvRA, maar dit
werd door de rechter ontoelaatbaar geacht.30 De OvRAN is opgericht ten behoeve van (ex)-leden
van de NBA die zich bezighouden met vakgebieden buiten het enge begrip accountancy als
controle.31

25 Stand van zaken op 31 december 2017. Bron: www.accountant.nl, feiten en cijfers, 17 januari 2018,
ledenaantallen NBA en NBA-leden naar geslacht en leeftijdscategorie per ledengroep op 31 december 2017.
Vergelijkbaar met 2014: Werkgroep toekomst accountantsberoep, In het publiek belang, Voorstel maatregelen
voor de borging van kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole, 25 september 2014, p. 20.
26 HR 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2910.
27 HR 25 januari 2000, LJN AA4576.
28 RB Breda 25 maart 2011, niet gepubliceerd.
29 Persbericht 22 augustus 2008 ter zake oprichting, bron: www.ovran.nl/nieuws.
30 RB Amsterdam 9 oktober 2008, LJN BF7459 (NIVRA, NOvAA/SWA, NOvRA).
31 Bron: www.ovran.nl.
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Leden van de OvRAN hebben een academische graad en zijn ingeschreven (geweest) bij de
NBA of een van haar rechtsvoorgangers. Leden dragen de titel Register Management
Consultant (“RMC”) voor (ex) RA’s en Register Consulent en Adviseur (“RCA”) voor (ex)
AA’s.32 Er is een beroepscode en permanente educatie voorzien naast toetsing en tuchtrecht.
De OvRAN komt tijdens mijn onderzoek verder niet aan de orde, mede omdat zij zich
hoofdzakelijk richt op interne-, overheidsaccountants en accountants in business en niet op
de accountant die controle werkzaamheden verricht, terwijl ik mij juist richt op de externe
accountant.

1.3.2

Openbare en interne accountants, overheidsaccountants en
accountants in business

De tweede classificatie die relevant is voor mijn onderzoek betreft het onderscheid tussen openbare en interne accountants, overheidsaccountants en accountants in business.33 Een RA of AA is (tevens) openbaar of intern accountant,
overheidsaccountant of accountant in business. Boertien34 werkte in 1962 reeds
met een onderscheid tussen openbare accountants en interne/overheidsaccountants. Hij gaf dit onderscheid als volgt weer: ‘Het accountantsberoep wordt [..]
uitgeoefend enerzijds door openbare accountants, dus door hen die, hetzij voor
eigen rekening, hetzij in [..] maatschap de accountantspraktijk uitoefenen (en
door hen die, als gekwalificeerde accountants, in dienst zijn van collega’s),
anderzijds door accountants in dienst van overheid en van particuliere ondernemingen en instellingen. Aangezien de accountant in dienst van overheid of
bedrijfsleven geen voor anderen dan zijn werkgever bestemde accountantsverklaringen mag afgeven en juist daar waar de openbare accountant verklaringen
afgeeft, die een functie vervullen in de financiële wereld, de vraag van zijn
aansprakelijkheid interessant is, hebben we ons met de aansprakelijkheid van de
openbare accountant beziggehouden’. Wat nu de openbare accountants aangaat, zijn functie kan men omschrijven als: het optreden als vertrouwensman
van het maatschappelijk verkeer om te voorzien in de behoefte aan een
onafhankelijk deskundig oordeel met betrekking tot een financiële verantwoording. De deskundigheid van de accountant (niet alleen van de openbare
accountant) strekt zich uit tot de gebieden van controle, de administratieve
organisatie en de bedrijfseconomie’. Het onderscheid is thans meeromvattend
en naar mijn mening een stuk minder helder. De omschrijving van Boertien is
mijns inziens echter nog steeds bruikbaar en deze biedt verduidelijking ten
opzichte van het huidige onderscheid, om welke reden ik zijn omschrijving heb
opgenomen als startpunt voor het hierna te bespreken huidige onderscheid. Bij
het huidige onderscheid is naast openbare accountants en interne/overheidsaccountants ook sprake van accountants in business.

32 Persbericht 22 augustus 2008 ter zake oprichting, bron: www.ovran.nl/nieuws.
33 Artikel 1 Verordening op de ledengroepen.
34 Boertien (1962), p. 10.
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Voornoemde vierdeling heeft een internationale basis. De ‘Code of Ethics for Professional
Accountants’ (CoE) van de ‘International Ethics Standards Board for Accountants’ (IESBA)35
maakt een onderscheid tussen professional accountants in public practice36 en professional
accountants in business.37 De ‘professional accountant in public practice’ ziet hierbij op de
openbare accountant en de ‘professional accountant in business’ op de niet-openbare accountant.

Wat voor een soort accountant iemand is, hangt hoofdzakelijk af van de soort
werkzaamheden die de accountant in kwestie uitvoert.38
Openbaar accountant
Een openbaar accountant is een accountant ‘die werkzaam is bij of verbonden
is aan een accountantspraktijk’.39
Kern van deze definitie zijn de elementen ‘accountantspraktijk’ en ‘werkzaam bij of verbonden
aan’.
Accountantspraktijk
Onder accountantspraktijk wordt in dit verband verstaan: een organisatie waar RA’s of AA’s
voor cliënten bedrijfsmatig assurance- of aan assurance verwante opdrachten uitvoeren40 (zie
paragraaf 1.5 voor een uitwerking van deze ‘assurance’ begrippen). De formele definitie van
accountantspraktijk 41 luidt: het accountantskantoor en de accountantsorganisatie. Zie
paragraaf 2.3 voor een nadere uitwerking van deze begrippen.
Werkzaam bij of verbonden aan
Onder ‘werkzaam bij’ wordt verstaan: accountants in loondienst.42 Onder ‘verbonden aan’ wordt
verstaan:43 accountants die controles verrichten op basis van een andere overeenkomst dan een
arbeidsovereenkomst.44 Er dient sprake te zijn van een schriftelijke overeenkomst waarin de
wederzijdse rechten en verplichtingen van de betreffende persoon en de accountantspraktijk

35 Een onafhankelijk lichaam van de ‘International Federation of Accountants’ (IFAC).
36 CoE/Definitions/ professional accountant in public practice: ‘A professional accountant, irrespective of
functional classification (e.g., audit, tax or consulting) in a firm that provides professional services. This term
is also used to refer to a firm of professional accountants in public practice’.
37 CoE/Definitions/ professional accountant in business: ‘A professional accountant employed or engaged in an
executive or non- executive capacity in such areas as commerce, industry, service, the public sector,
education, the not for profit sector, regulatory bodies or professional bodies, or a professional accountant
contracted by such entities’.
38 Westra (2009a), p. 8 e.v. en Westra (2009b), p. 24 e.v.
39 Artikel 1 Verordening op de ledengroepen.
40 Westra (2009a), p. 12 e.v. en Westra (2009b), p. 20 e.v.
41 Artikel 1 Verordening op de ledengroepen.
42 Voor het begrip ‘accountant werkzaam bij’ is aansluiting gezocht bij de Wta (HRA, toelichting, Deel 1 De
Accountant, Hoofdstuk 4.1.1 Openbaar accountant). Kamerstukken II 2003/04, 29658, nr. 3 (mvt), artikel 5,
p. 47.
43 Voor het begrip ‘accountant verbonden aan’ is aansluiting gezocht bij de Wta.(HRA, toelichting, Deel 1 De
Accountant, Hoofdstuk 4.1.1 Openbaar accountant).
44 Kamerstukken 2003/04, 29658, nr. 3 (mvt), p. 47.
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zijn vastgelegd.45 Verbondenheid kan bijvoorbeeld de vennoten in een personenvennootschap betreffen46 of de (indirecte) aandeelhouders via een holding B.V.47 Andere voorbeelden
zijn: de freelancers of uitzendkrachten die controleopdrachten verrichten.48

Wie zijn openbaar accountant?
Bij een openbaar accountant denk ik als eerste aan de partners en senior managers bij de grote en middelgrote accountantskantoren. In de praktijk zijn openbaar
accountants echter alle tot het controleteam49 behorende RA’s en AA’s, inclusief
medewerkers van het vaktechnisch bureau en de compliance officer. In de toelichting op de tot 1 januari 2014 geldende Verordening Gedragscode worden de
volgende voorbeelden genoemd: de accountant die werkzaam is bij of verbonden
is aan een accountantspraktijk en die assurance-opdrachten of aan assurance
verwante opdrachten en eventueel overige opdrachten uitvoert, de accountant
die in een accountantspraktijk betrokken is bij de uitvoering van controleopdrachten of bij advies- of samenstelwerkzaamheden, de accountant die tijdelijk wordt
ingehuurd door een accountantspraktijk, de medewerker bij het vaktechnische
bureau van een accountantspraktijk, de controller bij een accountantspraktijk, de
voorzitter van de Raad van Bestuur van een accountantspraktijk.50
De externe accountant, bedoeld in artikel 1, onderdeel f van de Wta (zie paragraaf
1.3.3) is tevens openbaar accountant. Van de ongeveer 19.500 actieve accountants
(RA en AA) die zijn ingeschreven in het accountantsregister zijn iets minder dan
9.000 accountants werkzaam als openbaar accountant.51
Intern accountant
Een intern accountant is de persoon die werkzaam is bij een organisatorische
eenheid van een organisatie en professionele diensten verricht, zoals assuranceen non-assurancediensten.52 Interne accountants werken meestal bij een grote
organisatie, waar zij verantwoordelijk zijn voor controle van interne financiële
verantwoordingen (financial audit) en toezicht op de interne organisatie (operational audit). Voorbeelden van een intern accountant zijn de medewerker of het
hoofd van een interne accountantsdienst. Zij zijn vaak betrokken bij de totstandkoming van de interne jaarrekening. De openbare accountant maakt vaak gebruik
van de rapportages van de interne accountant om tot zijn oordeel te komen.53

45
46
47
48
49
50
51
52
53

HRA, toelichting, Deel 1 De Accountant, Hoofdstuk 4.1.1 Openbaar accountant.
Dieleman (2007), p. 59.
AFM, Vergunningwijzer, hoofdstuk 5: Externe accountants, p. 6-11.
Dieleman (2007), p. 59.
Dit betekent in concreto gevorderde assistenten die reeds RA zijn en de ‘hogere’ functies zoals controleleider,
relatiebeheerder, accountantmedewerker en vennoot/partner.
HRA, toelichting, Deel 1 De Accountant, Hoofdstuk 3.3.4 Contributies.
Stand van zaken op 31 december 2017. Bron: www.accountant.nl, feiten en cijfers, 17 januari 2018,
ledenaantallen NBA en NBA-leden naar geslacht en leeftijdscategorie per ledengroep op 31 december 2017.
De Bruijn (2010), p. 219.
NIVRA (2006), p. 9 en www.nivra.nl/home/het NIVRA/Over het beroep (d.d. 8 december 2008).
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De Verordening op de ledengroepen definieert een intern accountant als een accountant, niet
zijnde een overheidsaccountant, die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsafdeling.54 De Bruijn hanteert in zijn proefschrift het begrip ‘internal auditor’. Hij definieert
een internal auditor als volgt: ‘‘een natuurlijk persoon, veelal lid van de beroepsorganisaties
IIA Nederland, NIVRA en/of NOREA, die werkzaam is bij de internal auditfunctie van een
organisatie en ten behoeve van deze organisatie onafhankelijke, objectieve ‘assurance’(geven van zekerheid) en ‘consulting’- (geven van advies) diensten verleent’.55

Overheidsaccountant
Overheidsaccountant is de accountant ‘die werkzaam is bij of verbonden is aan
een accountantsafdeling behorende tot de overheid of daarmee gelijk te stellen dienst’.56 Overheidsaccountants zijn daarmee naar mijn mening interne
accountants, met als enig onderscheidende kenmerk dat zij voor een (semi) overheidsorgaan werken.57 Echter, niet alle interne accountants zijn overheidsaccountants.
Tot een overheidsaccountant wordt eveneens gerekend de accountant ‘die werkzaam is bij de belastingdienst en belast is met de controle van door belastingplichtigen ingeleverde aangiften en de accountant die aan deze controle direct
leiding geeft.’58
Van de ongeveer 19.500 actieve accountants (RA en AA) die zijn ingeschreven
in het accountantsregister zijn circa 1.500 accountants werkzaam als intern of
overheidsaccountant.59
Accountant in business
In de Verordening op de ledengroepen wordt een accountant in business gedefinieerd als: ‘de accountant die werkzaamheden verricht, maar niet als openbaar
accountant, intern accountant of overheidsaccountant’. De accountants in business vormen daarmee een restcategorie. Zij zijn veelal werkzaam in het financieel

54 De Verordening op de ledengroepen definieert een accountantsafdeling als volgt: ‘de organisatorische
eenheid, die behoort tot een onderneming, een instelling of de overheid en de daarmee gelijk te stellen dienst,
waarbij één of meer accountants werkzaam zijn die: - binnen die onderneming, instelling of overheid en
daarmee gelijk te stellen dienst verbijzonderde toetsende activiteiten verrichten, waaronder begrepen
het onderzoek naar en de evaluatie en bewaking van de toereikendheid en effectiviteit van de administratieve
organisatie en interne beheersing; of - binnen die onderneming, instelling of overheid en daarmee gelijk
te stellen dienst dan wel bij derden verbijzonderde toetsende activiteiten verrichten ter zake van een door die
onderneming, instelling of de overheid en de daarmee gelijk te stellen dienst, dan wel genoemde derden af te
leggen financiële verantwoording en daarover verslag uitbrengt aan de onderneming, instelling, overheid en
de daarmee gelijk te stellen dienst waartoe de accountantsafdeling behoort’. Artikel 1 Verordening op de
ledengroepen.
55 De Bruijn (2010), p. 219.
56 Artikel 1 Verordening op de ledengroepen. Voor de definitie van accountantsafdeling, zie twee voetnoten
terug.
57 Dit sluit aan bij de MvT van de Wta, waarin staat opgenomen: ‘tot de interne accountants rekent men ook de
overheidsaccountant’.
58 Artikel 1 Verordening op de ledengroepen.
59 Stand van zaken op 31 december 2017. Bron: www.accountant.nl, feiten en cijfers, 17 januari 2018,
ledenaantallen NBA en NBA-leden naar geslacht en leeftijdscategorie per ledengroep op 31 december 2017.
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of algemeen management van organisaties (profit en not for profit).60 Zodra een
accountant maar enigszins -ongeacht de omvang en ongeacht de bezoldigingeen functie vervult, valt hij onder de categorie ‘accountant in business’.61
Dieleman gaat er vanuit dat sprake moet zijn van een functie waarbij betrokkene wordt gevraagd (mede) om zijn deskundigheid op het terrein van accountancy.62
Volgens de tot 1 januari 2014 geldende Verordening Gedragscode wordt tot de
accountant in business ten minste gerekend de accountant die werkzaam is als:
a. directeur, chief financial officer of controller van een andere organisatie dan
een accountantspraktijk of een accountantsafdeling;
b. interim-manager. De interim-manager vervult een tijdelijke functie binnen de
organisatie van zijn opdrachtgever en presenteert de resultaten van zijn werkzaamheden onder de naam van de entiteit van zijn opdrachtgever;
c. uitvoerder van uitsluitend overige opdrachten, die niet werkzaam is bij of
verbonden is aan een accountantspraktijk;
d. toezichthouder of controleur van het Rijk en de daarmee verbonden organen
bij onder meer de algemene, provinciale of gemeentelijke rekenkamer, de
Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank, De Nederlandse
Mededingingsautoriteit, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, de Nederlandse Zorgautoriteit of een andere door de overheid ingestelde
toezichthouder;
e. opsporingsmedewerker bij het Korps landelijke politiediensten of een daarmee vergelijkbare overheidsinstantie;
f. docent in het onderwijs.63
Volgens Dieleman worden ook als accountant in business aangemerkt: de penningmeester van
de beleggingsclub en de voorzitter van de schoolvereniging die om reden van zijn deskundigheid
op het terrein van accountancy wordt gevraagd.64

Van de ongeveer 19.500 actieve accountants (RA en AA) die zijn ingeschreven
in het accountantsregister zijn iets meer dan 9.000 accountants werkzaam als
accountant in business.65

60
61
62
63
64
65

HRA, toelichting, deel 1 De Accountant, 4.1.4 accountant in business.
Dieleman (2007), p. 61.
Dieleman (2007), p. 61.
VGC artikel C-300.1.
Dieleman (2007), p. 61.
Stand van zaken op 31 december 2017. Bron: www.accountant.nl, feiten en cijfers, 17 januari 2018,
ledenaantallen NBA en NBA-leden naar geslacht en leeftijdscategorie per ledengroep op 31 december 2017.
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Externe accountant in de zin van de Wta

Externe accountants zijn de enige RA’s en AA’s die wettelijke controles mogen
uitvoeren,66 waarbij van belang is dat vanaf 1 januari 2018 alleen RA’s wettelijke
controles kunnen uitvoeren bij OOB’s (artikel 27 jo artikel 86a Wta, zie verder
paragraaf 4.4.2 omtrent deskundigheid). Een externe accountant in de zin van
de Wta is ‘een natuurlijk persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan een
accountantsorganisatie en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een
wettelijke controle’ (artikel 1 lid 1 sub f Wta).
Kern van deze definitie zijn de elementen ‘verantwoordelijk voor de uitvoering van een wettelijke controle’, ‘accountantsorganisatie’ en ‘werkzaam bij of verbonden aan’ Met betrekking tot
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een wettelijke controle is van belang dat de
externe accountant namens de accountantsorganisatie ‘vaktechnisch verantwoordelijk’ is voor
de gehele uitvoering van de controle. Dit houdt in dat de externe accountant verantwoordelijk is
voor het controleplan, ‘voor de uitvoering van de werkzaamheden, voor de bevindingen, voor de
uit de bevindingen getrokken conclusies en voor het oordeel dat blijkt uit de verklaring’.67
De verantwoordelijkheid blijkt ook uit het feit dat de externe accountant de verklaring met zijn
eigen naam ondertekent. In paragraaf 1.4.2 zal nader worden ingegaan op de wettelijke controle.
De Wta definieert een accountantsorganisatie als volgt: ‘een onderneming of instelling die
bedrijfsmatig wettelijke controles verricht dan wel een organisatie waarin zodanige ondernemingen of instellingen met elkaar zijn verbonden’.68 Het begrip accountantsorganisatie is
rechtsvormneutraal. Een accountantsorganisatie in de zin van de Wta kan in theorie bijvoorbeeld een eenmanszaak betreffen, ware het niet dat dit niet vaak zal voorkomen omdat aan veel
eisen moet worden voldaan alvorens een vergunning om wettelijke controles te mogen verrichten op grond van de Wta wordt toegewezen (zie paragraaf 2.4.2 omtrent de Wta en de
daarmee verband houdende vergunning en eisen). Zie paragraaf 2.3 met betrekking tot de
begrippen ‘werkzaam bij’ en ‘verbonden aan’. Met betrekking tot deze begrippen is namelijk
aansluiting gezocht bij de Wta.69

Een externe accountant is ingeschreven in het openbaar register van de AFM
(artikel 11 lid 1 Wta). De accountantsorganisatie moet bij de AFM opgeven welke
personen namens haar kunnen optreden als externe accountant. Deze personen
worden in het register vermeld bij de gegevens van de accountantsorganisatie70
(zie tevens paragraaf 4.4.2 omtrent deskundigheid).

66 In de praktijk is er echter ook sprake van teamleden die werken aan wettelijke controleopdrachten, maar niet
als externe accountant staan geregistreerd.
67 AFM, Vergunningwijzer Wta, Hoofdstuk 5: Externe Accountants, p. 3-11.
68 Artikel 1 lid 1 sub a Wta.
69 HRA, toelichting, Deel 1 De Accountant, Hoofdstuk 4.1.1 Openbaar accountant, Kamerstukken 2003/2004,
29 658, nr. 3, p. 47 en Dieleman (2007), p. 59.
70 AFM, Vergunningwijzer Wta, Hoofdstuk 5: Externe Accountants, p. 3-11.
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Het vermeld zijn in het register maakt niet dat een persoon externe accountant is. Iemand is pas
externe accountant als hij als zodanig optreedt. De term ‘externe accountant’ is dan ook geen
titel, maar een aanduiding van de functie die iemand vervult bij de uitvoering van een opdracht
tot wettelijke controle. Het register vermeldt dus de personen die namens de accountantsorganisatie kunnen optreden als externe accountant.71

Onder de definitie van openbaar accountant (zie paragraaf 1.3.2) is tevens
begrepen de externe accountant, bedoeld in artikel 1 van de Wta.72 Openbare
accountants zijn daarmee naar mijn mening in te delen in externe en overige
openbare accountants. Hierbij is relevant dat alle externe accountants openbaar
accountant zijn, maar niet alle openbare accountants zijn extern accountant.73 De
externe accountant verricht onder andere wettelijke controles, zoals nader uitgewerkt in paragraaf 1.4.2 (‘de openbare externe accountant’). De overige openbare
accountants zijn de in het openbaar accountantsberoep werkzame accountants die
niet als externe accountant in de zin van de Wta staan geregistreerd en dus geen
wettelijke controles mogen verrichten,74 maar wel andere assurance opdrachten
(zoals vrijwillige controles), aan assurance verwante opdrachten en non-assurance
opdrachten (zie paragraaf 1.5). Van de circa 9.000 openbare accountants waren er
in 2009 circa 2.000 extern accountant.75
Ik merk over het onderscheid tussen openbare en externe accountants nog twee dingen op:
(i) een externe accountant in de zin van de Wta kan tevens de werkzaamheden verrichten die de
overige openbare accountants verrichten, doch een overige openbare accountant die niet
tevens externe accountant in de zin van de Wta is, kan geen wettelijke controle uitvoeren.
(ii) een AA zonder certificeringbevoegdheid kan wel openbaar accountant zijn, maar geen
externe accountant in de zin van de Wta omdat hij geen wettelijke controles mag verrichten.

1.3.4

Tussentijdse samenvatting

Mijn onderzoek zal uitsluitend zien op de externe accountant, zijnde een RA of
een AA, die geregistreerd staat in de zin van de Wta. In het hiernavolgende
bestaat ‘dé accountant’ dus wel, waarvoor ik de term ‘externe accountant’ zal
hanteren.

71
72
73
74
75

AFM, Vergunningwijzer Wta, Hoofdstuk 5: Externe Accountants, p. 3-11.
Artikel 1 Verordening op de ledengroepen.
Westra (2009a), p. 12 e.v. en Westra (2009b), p. 20 e.v.
Zij mogen echter wel aan wettelijke controleopdrachten werken.
Westra (2009a), p. 12 e.v. en Westra (2009b), p. 20 e.v.
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1.4

Werkzaamheden accountant

1.4.1

Inleiding

Zoals in het voorgaande reeds is opgemerkt, is de externe accountant (onder
andere) verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke controles. Dit betreft
de kerntaak van de externe accountant. Andere werkzaamheden van de accountant betreffen het verstrekken van door boek 2 BW voorgeschreven verklaringen
en advies.
In paragraaf 1.4.2 zal ik allereerst stilstaan bij de vraag wat onder het begrip
wettelijke controle wordt verstaan, waarna ik deze taak nader zal definiëren in
het kader van mijn onderzoek. Mijn onderzoek zal uitsluitend op de controlewerkzaamheden zien. In paragraaf 1.4.3 en 1.4.4 zal ik kort stilstaan bij de overige
werkzaamheden die door een externe accountant kunnen worden verricht, te weten
in paragraaf 1.4.3 het verstrekken van door boek 2 BW voorgeschreven verklaringen en in paragraaf 1.4.4 advieswerkzaamheden. Mijn onderzoek zal zich echter verder niet op deze werkzaamheden richten.
1.4.2

Werkzaamheden gericht op een wettelijke controle in de zin van
artikel 2:393 BW

De werkzaamheden gericht op een wettelijke controle zullen slechts op hoofdlijnen worden behandeld. Ik beoog niet een uitputtende opsomming en beschrijving te geven van alle werkzaamheden. Ik beperk me tot die werkzaamheden die
naar mijn mening relevant zijn in het licht van mijn onderzoek. Deze keuze is tot
op zekere hoogte arbitrair.
1.4.2.1

DEFINITIE

WETTELIJKE CONTROLE

De Wta definieert een wettelijke controle 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
deze wet genoemde wettelijke bepalingen’ (artikel 1 lid 1 sub p Wta).
De Wta maakt overigens een onderscheid tussen een ‘vrijwillige controle’ (artikel 1 lid 1 sub o Wta)
en een ‘wettelijke controle’ (artikel 1 lid 1 sub p Wta). Onder een ‘vrijwillige controle’ wordt
verstaan ‘een niet bij of krachtens de [Wta] verplichte controle van financiële verantwoordingen van ondernemingen of instellingen die inhoudelijk overeenkomt met een wettelijke controle’.

De definitie van de Wta betreft alle in bijlage 1 bij deze wet opgesomde wettelijke
controles, waarbij -naast de controle op grond van 2:393 BW- gedacht kan worden aan wettelijke controles in de zin van de Gemeentewet (artikel 213 lid 2),
Provinciewet (artikel 217 lid 2), Mediawet (artikelen 12 lid 2 en 109 e lid 1) en
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Rijksoctrooiwet 1995 (artikel 23 j lid 2).76 Bij algemene maatregel van bestuur
kunnen vrijwillige controles worden aangewezen waarop deze wet eveneens van
toepassing is (artikel 3 Wta). Hier is tot op heden echter geen sprake van.
Een jaarrekening is een financiële verantwoording van een onderneming.77 Onder jaarrekening
wordt verstaan: ‘de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en
verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon
een geconsolideerde jaarrekening opstelt’ (artikel 2:361 lid 1 BW). De (vastgestelde) jaarrekening maakt onderdeel uit van de financiële verslaggeving van een rechtspersoon. Hier wordt
voorts onder verstaan: het bestuursverslag en de daaraan toe te voegen gegevens als bedoeld
in titel 9 van Boek 2 BW.78
In artikel 42 a lid 1 WvK van 1929 was oorspronkelijk een tweeledige taak van de accountant
opgenomen: ‘Door de algemene vergadering van aandeelhouders kan, en, voor zoover zulks
door de akte van oprichting is voorgeschreven, zal een deskundige worden benoemd, teneinde
op de boekhouding regelmatig toezicht te houden, alsmede om aan de algemene vergadering
verslag uit te brengen omtrent de door het bestuur ontworpen balans en winst- en verliesrekening met toelichting’. Mede op aandringen van het NIVRA is de tweeledige taakomschrijving
van regelmatige controle op de boekhouding en onderzoek jaarrekening in 1971 uit de wet
verdwenen.79 De minister gaf daarbij de volgende motivering: ‘Voor het geven van een
onafhankelijk oordeel over de jaarrekening is deze controle veelal niet nodig. De beroepsregelen voor de accountants geven aan op welke wijze de accountant tot zijn oordeel mag
komen, en daarin kan, beter dan in de onderhavige bepalingen, rekening worden gehouden met
moderne ontwikkelingen op administratief gebied’.80

Voor mijn onderzoek zal ik een engere definitie van wettelijke controle hanteren
dan de definitie van de Wta. Een wettelijke controle in de zin van mijn onderzoek
betreft een controle van een financiële verantwoording van een onderneming (of
instelling) ten behoeve van het maatschappelijk verkeer op grond van artikel 2:393
BW. Ik zal me dus uitsluitend richten op de controle op grond van 2:393 BW, en
niet op specifieke aspecten van wettelijke controles in de zin van andere wetten.
Hierna wordt deze kerntaak van de externe accountant genoemd: ‘werkzaamheden
gericht op een wettelijke controle in de zin van artikel 2:393 BW’. De reden voor
het hanteren van deze engere definitie is tweeledig. Allereerst ziet dit proefschrift
op de privaatrechtelijke rechtspersonen zoals opgesomd in artikel 2:3 BW, waar
het merendeel van de jurisprudentie ook op ziet. Ten tweede zijn de in de bijzondere wetten opgenomen wettelijke controles te beschouwen als species van het
genus van artikel 2:393 BW.

76
77
78
79

Zie Beckman (2013), p. 556 e.v. en p. 595 e.v. voor een meer uitvoerig overzicht.
Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 9.
Kamerstukken 2005/2006, 30 336, nr. 3, p. 1.
NIVRA (1994), p. 91. Wet van 6 mei 1971 (regeling van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid), Stb. 1971, 289.
80 NIVRA (1994), p. 92.
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Er dient met betrekking tot de werkzaamheden gericht op een wettelijke controle
in de zin van artikel 2:393 BW een onderscheid te worden gemaakt tussen het
door de accountant verrichte onderzoek (artikel 2:393 lid 3 BW), het door de
accountant uit te brengen verslag aan de raad van commissarissen en het bestuur
omtrent zijn onderzoek (artikel 2:393 lid 4 BW) en de uitslag van het onderzoek,
die de accountant weergeeft in een verklaring over de getrouwheid van de
jaarrekening, de controleverklaring (artikel 2:393 lid 5 BW). Zowel het onderzoek als het verslag als de controleverklaring maken onderdeel uit van de
wettelijke controle in de zin van dit proefschrift.
1.4.2.2

WANNEER IS EEN
BW VERPLICHT?

WETTELIJKE CONTROLE IN DE ZIN VAN ARTIKEL

2:393

De wet maakt voor wat betreft het jaarrekeningenrecht een onderscheid tussen
micro, kleine, middelgrote en grote rechtspersonen. Een wettelijke controle van
de financiële verslaggeving in de zin van artikel 2:393 BW is alleen verplicht
voor middelgrote en grote rechtspersonen (welke onder Titel 9 Boek 2 vallen).81
Het micro jaarrekeningregime is van toepassing indien de waarde van de activa volgens de
balans met toelichting, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer
dan EUR 350.000 bedraagt, de netto-omzet over het boekjaar niet meer dan EUR 700.000
bedraagt en het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar minder dan 10 bedraagt. Er is
sprake van een ‘kleine’ rechtspersoon indien de waarde van de activa volgens de balans met
toelichting niet meer dan EUR 6.000.000 bedraagt, de netto-omzet over het boekjaar niet meer
dan EUR 12.000.000 bedraagt en het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar minder dan 50 bedraagt. Van een ‘middelgrote’ rechtspersoon is sprake indien de waarde van de
activa volgens de balans met toelichting niet meer dan EUR 20.000.000 bedraagt, de netto
omzet niet meer dan EUR 40.000.000 bedraagt en het gemiddeld aantal werknemers over het
boekjaar minder dan 250 bedraagt. Een ‘grote’ rechtspersoon is een rechtspersoon waarop
de vrijstellingen van artikel 2:395a, 2:396 en 2:397 BW niet van toepassing zijn. Voor de
vaststelling welk jaarrekeningregime van toepassing is, dient een rechtspersoon op twee
opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata,
te hebben voldaan aan twee of drie van de hierboven genoemde vereisten (artikel 2:395a,
2:396 en 2:397 BW). Uit de Nota naar aanleiding van het verslag bij de wet tot wijziging van
boek 2 BW in verband met de invoering van de mogelijkheid de jaarrekening van kleine
rechtspersonen op te stellen volgens fiscale grondslagen blijkt dat er 7.700 middelgrote
rechtspersonen op 565.000 kleine rechtspersonen zijn.82 Huizink veronderstelt in dit verband
dat meer dan 98% van alle rechtspersonen ‘klein’ is, ervan uitgaande dat het aantal middelgrote
en grote rechtspersonen grofweg 10.000 bedraagt.83 Er zijn nog geen aantallen van micro
rechtspersonen bekend.

81 Zie artikel 2:360 BW voor de betreffende rechtspersonen.
82 Kamerstukken 2007/2008, 31 136, nr. 5, p. 3.
83 Huizink (2008), p. 128-133. Uiteraard kunnen kleine rechtspersonen zich vrijwillig laten controleren, hier is
geen rekening mee gehouden bij de bepaling van dit percentage.
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Alleen een externe accountant die ingeschreven is in het openbaar register van de
AFM84 mag de wettelijke controle in de zin van artikel 2:393 BW uitvoeren (zie
tevens paragraaf 4.4.2 omtrent deskundigheid). Dit volgt uit de Wta, doch staat
niet nadrukkelijk vermeld in artikel 2:393 BW. Indien een controleplichtige
rechtspersoon haar jaarrekening laat controleren door een kantoor zonder Wta
vergunning of een accountant die niet is ingeschreven in het openbare register
van de AFM, dan voldoet de rechtspersoon formeel aan artikel 2:393 BW. De
rechtspersoon kan dan geen boete opgelegd worden door de AFM, de accountantsorganisatie echter wel.85
Indien een controleplichtige rechtspersoon ten onrechte geen controle laat uitvoeren, kan dat de volgende consequenties hebben:
(i) Iedere belanghebbende kan naleving van de wettelijke controleplicht
vorderen bij de rechtbank (artikel 2:393 lid 8 BW);
(ii) De jaarrekening kan niet worden vastgesteld (artikel 2:393 lid 7 BW);
(iii) Er is sprake van een economisch delict (artikel 1 sub 4 WED).
1.4.2.3

WAT

IS HET DOEL VAN DE WETTELIJKE CONTROLE VAN

2:393 BW?

Het doel van een wettelijke controle in de zin van artikel 2:393 BW is het
versterken van het vertrouwen van gebruikers in de financiële overzichten. De
accountant tracht dit te bereiken door te oordelen of de financiële overzichten in
alle van materieel belang zijnde opzichten zijn opgesteld volgens het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. Bij Dutch GAAP of EU
IFRS (zie paragraaf 1.4.2.4.1 voor een uitwerking van deze stelsels) is hiervan
sprake indien de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn weergegeven, dat wil zeggen een getrouw beeld geven
in overeenstemming met dat stelsel.86 Het doel kan daarmee ook worden omschreven als: ‘te komen tot een verklaring omtrent de getrouwheid’ 87 van de financiële
overzichten.
In het voorgaande vallen de begrippen ‘materieel belang’ en ‘getrouw beeld’ op.
Dit zijn belangrijke beginselen bij de wettelijke controle, om welke reden ik daar
nu eerst bij stil zal staan. Een afwijking is van materieel belang indien de weglating of onjuiste weergave, afzonderlijk of samen met andere afwijkingen, invloed
heeft op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de financiële
overzichten nemen.88 Materialiteit, of materieel belang, is afhankelijk van de

84 Artikel 11 lid 1 Wta.
85 Westra (2009a), p. 73.
86 NV COS Standaard 200 Algemene doelstellingen
van een controle overeenkomstig de Standaarden,
87 Beckman (2013), p. 551.
88 NV COS Standaard 200 Algemene doelstellingen
van een controle overeenkomstig de Standaarden,

van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren
paragraaf 3.
van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren
paragraaf 6.
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omvang en aard van de afwijking en wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. De inschatting wat van materieel belang is, is altijd een
aangelegenheid van professionele oordeelsvorming. Het begrip professionele oordeelsvorming wordt nader uitgewerkt in paragraaf 4.4.3.4.
‘Oordeelsvormingen met betrekking tot de materialiteit worden gemaakt in het licht van de
gegeven omstandigheden en worden beïnvloed door de perceptie die de accountant heeft van de
behoeften aan financiële informatie die de gebruikers van de financiële overzichten hebben,
alsmede door de omvang en de aard van een afwijking, of door een combinatie van beide. Het
oordeel van de accountant heeft betrekking op de financiële overzichten als geheel, en daarom
is de accountant niet verantwoordelijk voor het ontdekken van afwijkingen die niet van
materieel belang zijn voor de financiële overzichten als geheel’.89

Ten aanzien van het begrip ‘getrouw beeld’ is het volgende van belang. De
financiële verslaggeving moet een getrouw beeld geven van de financiële positie,
de financiële prestaties en de kasstromen van een entiteit. Een getrouw beeld
vereist een getrouwe weergave van de gevolgen van transacties, andere gebeurtenissen en omstandigheden, opgenomen overeenkomstig het geldende jaarverslaggevingsstelsel.90 Het begrip getrouw beeld representeert een samenvatting van
de aspecten aanvaardbaarheid, toereikendheid, rechtmatigheid en betrouwbaarheid.91 Indien sprake is van een getrouw beeld, is de financiële verslaggeving in
alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming met het van
toepassing zijnde jaarverslaggevingsstelsel opgemaakt. De formulering ‘getrouw
beeld’ komt als zodanig niet terug in de Nederlandse wetgeving.
Het begrip komt wel terug in de controleverklaring, alwaar onder andere de
volgende zinsnede is opgenomen: “Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X (of bij een
gebroken boekjaar: 30 juni 201X) en van het resultaat over 201X in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW’.92
Het begrip ‘getrouw beeld’ stamt oorspronkelijk uit de vierde93 en zevende94 EEG
Richtlijn, waarin werd gesproken over een getrouw beeld van het vermogen, de
financiële positie en het resultaat van de vennootschap.95 Nederland is het enige

89 NV COS Standaard 200 Algemene doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren
van een controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf 6. In lijn met: International Standards on
Auditing 200.6 (ISA 200.6).
90 Ontleend aan: A. Dieleman (2011a), nr. 3 en IAS 1.13.
91 Braam en Damen (1996), p. 139-140.
92 www.NBA.nl, HRA, voorbeeldteksten, versie oktober 2017, 0.1.1 Goedkeurende controleverklaring, 0.1.1.1
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geengeconsolideerde jaarrekening opgesteld).
93 Artikel 2 lid 3 van de Vierde EEG-richtlijn.
94 Artikel 16 lid 3 van de Zevende EEG-richtlijn.
95 Richtlijn 78/660/EEG (PbEG 1978, L 222), artikel 2 lid 3 en 4. ‘Getrouw beeld’ betreft de Nederlandse
vertaling van het Engelse begrip ‘true and fair view’. Thans: Richtlijn 2013/34/EU, artikel 4 lid 3 en 4 ‘een
getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst of het verlies van de onderneming’
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land binnen de EU dat dit doel op eigen wijze – zo men wil ‘eigenwijze’96 – heeft
weergegeven in de vorm van het inzichtvereiste van artikel 2:362 lid 1 BW.97 Het
inzichtvereiste luidt: ‘De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een
verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat,
alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon’ (artikel 2:362 lid 1 BW). Volgens
Beckman moet aangenomen worden ‘dat hiermee hetzelfde wordt bedoeld als in
de Europese jaarrekeningrichtlijnen’.98 Ik ben het met hem eens dat dat de
bedoeling lijkt te zijn geweest.
Beckman merkt over het inzichtvereiste op dat de formulering ‘in Nederland wereldberoemd’
is. Zijns inziens denken velen dat deze formulering aan communautaire wetgeving is ontleend, waaronder leden van de Staten-Generaal.99

Weliswaar komt de formulering ‘getrouw beeld’ niet terug in de Nederlandse
wetgeving en wordt in plaats daarvan het inzichtvereiste gehanteerd, er wordt
wel gebruik gemaakt van het begrip ‘getrouw’. Zo dient ‘getrouw, duidelijk en
stelselmatig’ de grootte van het resultaat en het vermogen alsmede de afleiding
uit posten respectievelijk de samenstelling ervan te worden weergegeven (artikel
2:362 lid 2 en 3 BW). Voorts dient de accountant de uitslag van zijn onderzoek
weer te geven in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening
(artikel 2:393 lid 5 BW). Daarnaast komt, zoals hierboven opgemerkt, het begrip
terug in de controleverklaring.
Aan de begrippen ‘inzicht’ en ‘getrouw beeld’ in de Nederlandse wetgeving gaat een lange
geschiedenis vooraf. Zie voor een uitvoerig en helder overzicht het artikel ‘True and fair’ in the
Netherlands: inzicht or getrouw beeld’ van Zeff, Buijink en Camfferman.100 De conclusie van
het artikel luidt: ‘In the Dutch situation, while one can accept that there is no obvious basis to
decide between inzicht and getrouw beeld as the overriding criterion, one can question the
necessity of the two concepts existing side by side. As our historical survey has shown, the
concepts have been closely related, were often used interchangeably and are currently, strictly
speaking, formally defined in terms of each other in the Rules of Conduct and Professional
Practice of the audit profession’.

96

Beckman en Krens, 4.1.1 begripsomschrijving. Er is veel kritiek op het inzichtvereiste, zie -naast Beckmanonder meer: Hijink (2010), p. 390, Ploeger (2004), p. 618-621, Bras 2006, p. 73-86.
97 In tegenstelling tot alle andere landen van de EU, waar de doelbepaling wel gelijkelijk is geformuleerd
(Beckman (2013), p. 103/104).
98 Beckman (2013), p. 103/104. Zie ook: Zeff, Buijink & Camfferman (1999), p. 523-548.
99 Beckman (2009), p. 21.
100 Zeff, Buijink & Camfferman (1999), p. 523-548.
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In hetzelfde artikel wordt tevens opgemerkt dat voor de Nederlandse regering de begrippen
als gelijkwaardig worden beschouwd, hetgeen volgt uit het feit dat de begrippen onderling
uitgewisseld worden in de memorie van toelichting bij de ‘Aanpassing van de wetgeving aan
de vierde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht’.101 Aldaar is in de toelichting bij artikel 2:362 BW (voorheen artikel 2:308 BW)
opgenomen: ‘Lid 1 is gelijk aan het huidige artikel 308 (thans: artikel 2:362 BW) en is tevens
een weergave van artikel 2 lid 3 van de richtlijn; aan het daar genoemde vereiste inzake de
financiële positie wordt voldaan door het voorschrift betreffende het inzicht in de solvabiliteit
en liquiditeit, alsmede door het voorschrift, in de leden 2 en 3, betreffende de weergave van de
samenstelling van vermogen en resultaat’.102
Beckman103 merkt echter op dat er wel degelijk een verschil is tussen beide begrippen en dit
hangt samen met de toepassing in de praktijk.104 Bij de vaststelling of sprake is van een getrouw
beeld, wordt volgens de communautaire jaarrekeningrichtlijnen gebruik gemaakt van een
‘downtop’ benadering, hetgeen inhoudt dat het wettelijk minimum wordt geacht een getrouw
beeld te geven.105 Indien dit niet het geval mocht zijn, dan is aanvullende informatie vereist en
in een uiterst geval moet afgeweken worden van de wettelijke bepaling, onder opgave van
redenen. Het Nederlandse inzichtvereiste daarentegen wordt als een soort hoger doel gezien. Dit
wordt ook wel de ‘topdown’ benadering genoemd of het ‘overall vereiste’. In dat geval wordt aan
de hand van dit vereiste nagegaan of aanvullende informatie nodig is dan wel of van de wetsvoorschriften moet worden afgeweken.106

1.4.2.4

WAT

DIENT DE ACCOUNTANT TE ONDERZOEKEN IN HET KADER VAN EEN

WETTELIJKE CONTROLE?

De financiële verslaggeving vormt de basis voor de door het bestuur en de raad
van commissarissen af te leggen rekening en verantwoording.107 De accountant
controleert of deze rekening en verantwoording juist is.
Met betrekking tot de begrippen rekening en verantwoording nog het volgende: ‘rekening’
betreft het cijfermatige informeren en ‘verantwoording’ betreft het informeren over de effectiviteit en onderliggende redenen van het gevoerde ondernemingsbeleid.108

101
102
103
104
105

Kamerstukken 1979/1980, 16 326, nr. 3.
Kamerstukken 1979/1980, 16 326, nr. 3, p. 5.
Beckman (2009), p. 21.
Hijink (2010), p. 391.
Dit vormt het uitgangspunt van de Vierde EEG richtlijn, maar tevens van IAS 1.15, zie Hijink (2010),
p. 391.
106 Zie tevens: Hijink (2010), p. 391.
107 Kamerstukken 2005/2006, 30336, nr. 3, p.1.
108 Hijink (2010), p. 111, met verwijzing naar Beckman (2007), p. 5.

30

1. Het speelveld van de accountant

Bij de controle door de accountant zijn twee aspecten van belang:
(1) De accountant wordt geacht te onderzoeken of sprake is van afwijkingen van
materieel belang in de jaarrekening die het gevolg zijn van fraude of van
fouten. Hij dient aldus de onzekerheid over het feitenmateriaal dat aan de
jaarrekening ten grondslag ligt te verminderen;
(2) De accountant moet controleren of de door het bestuur gemaakte keuzes bij
het opstellen van de jaarrekening voldoen aan de bij en krachtens de wet
gestelde voorschriften en het vereiste inzicht geven.
Hierbij is relevant of het beeld dat het management in de jaarrekening
construeert op basis van het materiaal getrouw is.
Met betrekking tot deze twee aspecten, maak ik eerst de kanttekening dat de rol
van de jaarrekening bij het afleggen van rekening en verantwoording niet moet
worden overschat, aldus ook Hijink en Beckman.109 In lijn met Beckman
betoogt Hijink dat de jaarrekening ‘slechts de financiële uitkomsten van gevoerd
beleid en daarop uitgeoefend toezicht geeft’, waarbij de jaarrekening een
‘momentopname’ betreft, ‘die kan worden gezien als resultante van keuzes en
afwegingen van degenen die de jaarrekening opmaken”. Hierdoor is de jaarrekening hooguit ‘het slotstuk van het afleggen van rekening.110 Voor wat betreft
de verantwoording merkt Hijink op dat de jaarrekening ‘als document dat de
financiële uitkomsten van het gevoerde beleid weergeeft weinig geschikt [is] om
verantwoording af te leggen’. Het bestuursverslag is hier meer geschikt voor.111
Ten aanzien van het eerste aspect, is het volgende van belang voor wat betreft
het feitenmateriaal. Uit het voorgaande volgt dat de jaarrekening een weergave
betreft van de gevolgen van de activiteiten van de rechtspersoon. Deze onderliggende activiteiten worden ook wel bedrijfsprocessen genoemd.112 Om een oordeel
te kunnen geven over de jaarrekening zal de accountant zich ook een oordeel
moeten vormen omtrent de interne organisatie rondom de bedrijfsprocessen.
Immers, elk bedrijfsproces beïnvloedt een aantal posten in de jaarrekening.
Wanneer de accountant zich een oordeel wil vormen omtrent bepaalde posten in
de jaarrekening dan zal hij dus dienen na te gaan door welke bedrijfsprocessen
deze specifieke post in de jaarrekening wordt beïnvloed.113 In dit verband zijn de
risico-inschattingswerkzaamheden zoals besproken in paragraaf 1.4.2.8 relevant.

109 Hijink (2010), p. 111.
110 Hijink (2010), p. 111, met verwijzing naar onder andere Beckman (2007), p. 8 e.v. en Beckman (2005),
p. 139-141.
111 Hijink (2010), p. 112, met verwijzing naar onder andere Beckman (2007), p. 29.
112 Deckers en Van Kollenburg (2002), p. 244.
113 Deckers en Van Kollenburg (2002), p. 245.
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De hierboven beschreven twee aspecten van de wettelijke controle komen terug
in artikel 2:393 BW. Op grond van dit artikel dient de externe accountant bij een
wettelijke controle te onderzoeken of:
(1) de jaarrekening het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht geeft;
(2) de jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften
voldoet;
(3) het bestuursverslag overeenkomstig titel 9 Boek 2 BW is opgesteld en met
de jaarrekening verenigbaar is, en of het bestuursverslag in het licht van de
tijdens het onderzoek van de jaarrekening verkregen kennis en begrip
omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële onjuistheden bevat; en
(4) de in artikel 2:392 lid 1, onderdelen b tot en met g BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd.114
Er zal in de praktijk bij een wettelijke controle niet begonnen worden met
het vereiste inzicht van (1). Een mogelijkheid is dat eerst (2) (voorschriften) wordt
onderzocht, waarna (1) (inzicht) pas aan de orde komt. Vervolgens wordt onderzocht of (3) (bestuursverslag) en (4) (overige gegevens) in lijn zijn met de bevindingen onder (1). Een andere mogelijkheid is dat eerst wordt onderzocht of aan de
vragen van (2) (voorschriften), (3) (bestuursverslag) en (4) (overige gegevens) is
voldaan, alvorens antwoord te geven op (1) (inzicht). Zulks omdat de beantwoording van de vragen (2), (3) en (4) een rol speelt bij het antwoord op de vraag of
sprake is van het vereiste inzicht. Ik heb er voor gekozen om in het hiernavolgende
eerst in te gaan op de vragen van (2) (voorschriften), (3) (bestuursverslag) en
(4) (overige gegevens), waarna (1) (inzicht) aan de orde komt.
1.4.2.4.1

De bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voor de
jaarrekening

De externe accountant dient te onderzoeken of de jaarrekening en de daarin door
het bestuur gemaakte keuzes ten aanzien van bijvoorbeeld waardering en inrichting voldoen aan de bij en krachtens wet gestelde voorschriften. Met betrekking
tot de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voor de jaarrekening, speelt
het onderscheid tussen ‘Dutch GAAP’ en IFRS een rol.
Dutch GAAP
Dutch GAAP staat voor Dutch Generally Accepted Accounting Principles. Dutch
GAAP heeft betrekking op de Nederlandse wettelijke voorschriften (titel 9 Boek 2
BW) en jurisprudentie inzake verslaggeving in combinatie met de Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving (RJ). Titel 9 Boek 2 BW is van toepassing op naamloze en
besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, alsmede op de in

114 Artikel 2:393 lid 3 BW.
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artikel 2:360 BW opgesomde rechtspersonen en vennootschappen. Titel 9 Boek 2
BW wordt ook wel de grondwet voor de jaarrekening genoemd.115 In Titel 9 Boek
2 BW zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de externe financiële
verslaggeving. Titel 9 bevat ten aanzien van de financiële verslaggeving voorschriften inzake:
i) de inrichting;
ii) de openbaarmaking;
iii) de accountantscontrole.
Ad i) de inrichting
Voor wat betreft de inrichting dient een onderscheid te worden gemaakt tussen
algemene bepalingen, presentatie, consolidatie en waardering.116
Algemene bepalingen
Artikel 2:362 BW inzake de algemene vereisten voor de jaarrekening is de belangrijkste algemene bepaling. Dit artikel bevat onder andere het zogenaamde
‘inzichtvereiste’, inhoudende dat de jaarrekening een zodanig inzicht dient te
geven van het vermogen en resultaat117 van de rechtspersoon dat daaromtrent een
verantwoord oordeel kan worden gevormd. Artikel 2:362 BW wordt ook wel het
‘kapstokartikel’118 genoemd, omdat alle andere voorschriften van titel 9 Boek 2
BW er aan zijn opgehangen.
Voorts vereist artikel 2:362 BW dat de balans met de toelichting getrouw, duidelijk en stelselmatig
de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op het einde van het
boekjaar weergeeft. De winst- en verliesrekening met de toelichting dient vervolgens getrouw,
duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar en zijn afleiding uit de
posten van baten en lasten weer te geven.

Indien dat noodzakelijk is voor het verschaffen van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht, wijkt de rechtspersoon van de in titel 9 genoemde voorschriften
af. De reden van deze afwijking wordt in de toelichting uiteengezet, voor zover
nodig onder opgaaf van de invloed ervan op vermogen en resultaat (artikel 2:362
lid 4 BW). Uit de mogelijkheid om af te wijken van de overige voorschriften
van titel 9 Boek 2 BW blijkt de relevantie van het inzichtvereiste. Het inzichtvereiste komt aan het einde van deze paragraaf aan de orde.

115 Westra (2009b), p. 38.
116 Conform de indeling gehanteerd door Beckman (2013).
117 Alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de
rechtspersoon.
118 Schoonderbeek (1995), p. 163.
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Presentatie
Bij de presentatie zijn de indelingsvoorschriften van belang. Dit betreft materiële
kenmerken voor de rubricering in de balans en winst- en verliesrekening. In
dit verband is het Besluit modellen jaarrekening relevant, een krachtens titel 9
Boek 2 BW genomen AMvB. Hierin zijn algemene eisen voor de indeling van en
toelichting op de jaarrekening opgenomen.
Consolidatie
Een rechtspersoon die hoofd van een groep is, is in beginsel consolidatieplichtig
(artikel 2:406 lid 1 BW). Dit betekent dat de rechtspersoon verplicht is in zijn
jaarrekening -naast een enkelvoudige jaarrekening- een geconsolideerde jaarrekening op te nemen. Een geconsolideerde jaarrekening is een ‘jaarrekening
waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen, als één geheel worden opgenomen’
(artikel 2:405 lid 1 BW). Omdat de geconsolideerde jaarrekening onder het
begrip ‘jaarrekening’ van artikel 2:361 BW valt, is alle regelgeving die betrekking heeft op ‘de jaarrekening’ onveranderd ook op de geconsolideerde jaarrekening van toepassing. Daaruit volgt dat de enkelvoudige jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening gelijktijdig moeten worden opgemaakt (en vastgesteld). Titel 9 Boek 2 BW bepaalt ten aanzien van de consolidatie onder
andere wanneer:
– een rechtspersoon moet consolideren,
– sprake is van een omvangafhankelijke vrijstelling, en
– een uitzondering voor tussenhoudstermaatschappijen van toepassing is.
Voorts bevat titel 9 Boek 2 BW voorschriften omtrent de consolidatiekring en de
inrichting van de geconsolideerde jaarrekening.
Waardering
Het belangrijkste artikel met betrekking tot de waardering is artikel 2:384 BW.
Kort samengevat volgt hieruit: als grondslag voor de waardering van een actief
en een passief komen in aanmerking de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en
de actuele waarde. In dit verband is het besluit actuele waarde relevant, een
krachtens titel 9 Boek 2 BW genomen AMvB. Het voorzichtigheidbeginsel is
van toepassing bij de toepassing van de waarderingsgrondslagen (artikel 2:384
lid 2 BW). Zo worden winsten slechts opgenomen, voor zover zij op de
balansdatum zijn verwezenlijkt. Het uitgangspunt bij de waardering is continuïteit
(artikel 2:384 lid 3 BW). Hierbij wordt de rechtspersoon geacht haar activiteiten in
de voorzienbare toekomst te kunnen voortzetten zonder noodzaak of intentie tot
liquidatie dan wel staking van alle bedrijfsactiviteiten.119

119 RJ 170.101.
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De bestuurder dient de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming te beoordelen bij het opmaken van de jaarrekening. De continuïteitsveronderstelling is dus de verantwoordelijkheid van het bestuur. Van de accountant wordt vervolgens in het kader van de wettelijke
controle verwacht dat hij voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgt om de door het
bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling te evalueren/controleren (NV COS 570,120
paragraaf 6). In paragraaf 4.4.3.1 wordt stilgestaan bij de rol van de accountant met betrekking tot de evaluatie/controle van de continuïteitsveronderstelling.

Ad ii) Openbaarmaking
Uiterlijk 12 maanden na afloop van een boekjaar dient een vennootschap haar
financiële verslaggeving (artikel 2:394 jo. 2:392 BW)121 openbaar te maken
door deze stukken (elektronisch) te deponeren bij het handelsregister van de
Kamer van Koophandel. De termijn van 12 maanden is opgenomen in artikel
2:394 lid 3 BW. Voor beursvennootschappen is sprake van een termijn van 4
maanden (artikel 2:101 BW jo. 5:25 c Wft). Voor BV’s die gebruik maken van
de door artikel 2:210 lid 5 BW geboden optie, geldt een termijn van 10 maanden
en 8 dagen.
Ad iii) de accountantscontrole
Een wettelijke controle van de financiële verslaggeving in de zin van artikel
2:393 BW is verplicht voor middelgrote en grote rechtspersonen welke onder
Titel 9 Boek 2 vallen122 (zie paragraaf 1.4.2.2).
RJ
De RJ worden opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving en zijn van
belang met betrekking tot het hiervoor reeds aangehaalde inzichtvereiste. Het
inzicht in vermogen en resultaat dient namelijk te worden gegeven volgens
‘normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd’
(artikel 2:362 lid 1 BW). De RJ geven invulling aan deze normen. Voor wat betreft
de behandelde onderwerpen in de RJ wordt uitgegaan van de wettelijke regeling
voor jaarrekening en jaarverslag. Verder worden de uitspraken van de ondernemingskamer en de Hoge Raad in de richtlijnen verwerkt, voor zover deze een
algemeen karakter hebben.
De RJ worden door Beckman123 omschreven als: ‘Algemene tot ondernemers en accountants
gerichte, niet tot enige bevoegdheid te herleiden, regels die binnen het raamwerk en met
inachtneming van de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften dienen ter normering van
de inhoud van de jaarlijkse financiele verslaggeving zowel in het kader van het afleggen van
rekening en verantwoording over het gevoerde beleid en de financiele weerslag ervan, als in het
kader van publieke voorlichting’.

120 NV COS Standaard 570 Continuïteit.
121 Tenzij deze gezien de omvang van de vennootschap slechts beperkt openbaar gemaakt behoeven te worden
(artikel 2:395a, 396 en 397 BW) of sprake is van een ontheffing (artikel 2:210 lid 7 BW) of toepassing van
artikel 2:403 BW.
122 Zie artikel 2:360 BW voor de betreffende rechtspersonen.
123 Beckman (1995), p. 148.
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Ten aanzien van de RJ kan een onderscheid worden gemaakt tussen richtlijnen die stellige uitspraken betreffen en aanbevelingen. Aan stellige uitspraken is
een extra gewicht toe te kennen. Verwacht mag worden dat van stellige uitspraken
slechts zal worden afgeweken, indien daarvoor goede gronden zijn.124 De richtlijnen hebben echter geen kracht van wet en mogen daarom ook niet in strijd zijn
met wettelijke bepalingen.
Een voorbeeld van een RJ met betrekking tot de inrichting van het eigen vermogen- 240.215:
Indien eigen aandelen die de rechtspersoon of een dochtermaatschappij houdt of doet houden, worden overgedragen aan derden, dienen de opbrengsten hiervan rechtstreeks ten gunste
van het eigen vermogen te worden gebracht. Hiervoor komen in aanmerking de overige
reserves, of andere reserves in het eigen vermogen, mits de statuten dit toestaan. De opbrengst
dient ten gunste te worden gebracht van die reserve waarop eerder de inkoop van deze eigen
aandelen in mindering is gebracht. De onderstreepte tekst betreft een ‘stellige uitspraak’.

Volgens de Hoge Raad spelen de RJ een belangrijke rol bij de beantwoording
van de ‘inzichtvraag’: ‘De voorschriften van deze Richtlijnen kunnen immers een
belangrijk oriëntatiepunt en gezaghebbende kenbron vormen voor wat in het
concrete geval als aanvaardbaar heeft te gelden. Ingeval de rechtspersoon bij
het vaststellen van de jaarrekening is gekomen tot waarderingen die met deze
voorschriften stroken, kan zulks een belangrijke aanwijzing vormen dat het
vereiste inzicht is verschaft en dat de ruimte die in redelijkheid aan de
rechtspersoon moet worden gelaten bij haar keuze voor de waardering van
bepaalde posten niet is overschreden’.125
Status Dutch GAAP
Voor beantwoording van de vraag wat de status is van Dutch GAAP is relevant
dat er twee tegenpolen zijn als basis voor systemen van wet- en regelgeving:
rule-based versus principle-based wet- en regelgeving. De eerste tracht door
zoveel mogelijk regels het gewenste gedrag te bevorderen, de laatste juist door
weinig regels maar met focus op relevante principes. 126 Bij principle-based weten regelgeving is sprake van een niet al te grote mate van detail in combinatie
met een derogatie- of suppletieverplichting.127 Een voorbeeld van rule-based
regelgeving in corporate governance is de Sarbanes-Oxley-Act. Een voorbeeld
van principle-based regelgeving is de Nederlandse Corporate Governance Code.
De vraag of het systeem van de Dutch GAAP principle-based of rule-based is, is
niet eenvoudig te beantwoorden. Ik volsta met op te merken dat het systeem van
de Dutch GAAP meer principle-based is dan rule-based, maar het is ook weer

124 Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (grote en middelgrote rechtspersonen) 2017, voorwoord. Tevens de
heersende mening in de literatuur: Hoogendoorn (1994), p. 113-134 en Hoogendoorn (2006), p. 225-236.
Anders: Dieleman (2003), p. 424 en Berk, Lodewijk & Veerman (2005), p. 10-16.
125 HR 10 februari 2006, JOR 2006, 94 (SOBI/KPN), r.o. 5.5.
126 Schilder (2008), p. 178.
127 Ter Hoeven (2005), p. 475-485.
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niet volledig principle-based. Dit betekent dat er van regels kan worden afgeweken, maar dat dit alleen kan indien er gegronde redenen hiervoor zijn. Voor de
wettelijke bepalingen is een afwijking zelfs alleen mogelijk indien dit noodzakelijk is voor het inzicht, en dergelijke afwijkingen moeten dan ook worden
toegelicht en onderbouwd (artikel 2:362 lid 4 BW). Afwijking van de RJ is
daarentegen mogelijk indien daar goede redenen voor zijn. Dit biedt derhalve
meer mogelijkheid voor afwijking. Een afwijking van de RJ hoeft niet in de
jaarrekening te worden toegelicht.128
IFRS
IFRS ziet op internationale verslaggevingsstandaarden zoals door de Europese
Commissie bij verordening (de IAS verordening) goedgekeurd en bekend gemaakt
in het Publicatieblad van de Europese Unie, ook wel EU IFRS129 genoemd.
In mijn onderzoek spreek ik meestal over IFRS, soms echter over IAS. Dat laat zich als volgt
verklaren: IAS zijn de internationale standaarden voor de financiële verslaggeving uitgevaardigd door de IASC. De IASC is in 2000 opgevolgd door de IASB. De IASB heeft in april
2001 alle IAS overgenomen die door de IASC zijn uitgevaardigd. De sindsdien door de
IASB vastgestelde standaarden noemt men echter IFRS.130
Ten aanzien van de hiervoor aangehaalde IAS verordening is het volgende relevant: dit betreft
Verordening (EG) nr. 1606/2002 van 19 juli 2002. In de verordening is een mechanisme opgenomen op basis waarvan door de Europese Commissie geaccepteerde IFRS rechtstreeks door
Europese beursvennootschappen in hun geconsolideerde jaarrekening dienen te worden toegepast.131

EU IFRS moeten door Europese beursvennootschappen met consolidatieplicht
verplicht worden toegepast op hun geconsolideerde jaarrekening. Europese
beursvennootschappen met consolidatieplicht mogen er daarnaast voor kiezen
hun enkelvoudige jaarrekeningen in te richten volgens het EU IFRS regime. Dit
laatste geldt tevens voor Europese beursvennootschappen zonder consolidatieplicht.132 Rechtspersonen waarvan aandelen niet op de beurs zijn genoteerd,
mogen EU IFRS vrijwillig toepassen op zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening (artikel 2:362 lid 8 BW). Het uitgangspunt is echter dat
zij de Dutch GAAP toepassen. Een rechtspersoon met consolidatieplicht kan
de enkelvoudige jaarrekening slechts volgens EU IFRS opstellen indien de
geconsolideerde jaarrekening ook volgens EU IFRS is opgesteld (artikel 2:362
lid 8 BW).133

128 Ernst & Young Handboek jaarrekening, Toepassing van de Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS, 2011,
p. 122.
129 Beckman spreekt in dit verband over het EU IFRS Regime, Beckman (2013).
130 De Jong (2002), p. 363.
131 Hijink (2010), p. 22.
132 Beckman (2013), p. 365/366.
133 Van Geffen (2010), p. 18.
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Europese beursvennootschappen moeten de EU IFRS toepassen met ingang van
boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2005. Door de IAS-verordening
is sinds 2005 sprake van uniformering van de inrichtingsvoorschriften voor
geconsolideerde jaarrekeningen van Europese beursvennootschappen.134
Inrichting
EU IFRS bevatten voorschriften met betrekking tot de inrichting. Hierbij dient
een onderscheid te worden gemaakt tussen algemene bepalingen, presentatie,
consolidatie en waardering.
Algemene bepalingen
EU IFRS bevatten zowel standaarden over specifieke onderwerpen als algemene
bepalingen die nader definiëren wanneer voldaan wordt aan EU IFRS. In IAS 1
wordt in dit verband het criterium ‘getrouw beeld’ (‘fair presentation’, IAS 1.15)
geïntroduceerd. De toepassing van EU IFRS, met waar nodig aanvullende
informatie, wordt geacht te leiden tot een jaarrekening die een getrouw beeld
geeft. Indien dus wordt voldaan aan alle individuele voorschriften levert dit in
de regel een ‘getrouw beeld’ op.135 Dit betreft een ‘getrouw beeld’ in de zin van
de EU IFRS, afdeling 1 en 2 van titel 9 Boek 2 BW komen hier niet aan te pas.136
Hierbij wordt nog opgemerkt dat de EU IFRS voorschriften veel gedetailleerder
zijn (ze beslaan circa 2700 pagina’s) dan de voorschriften van de Dutch GAAP.
Volgens Camfferman wekt bovenstaande de indruk dat sprake is van een wat
mechanische kijk op het begrip ‘getrouw beeld’, maar dit wordt zijns inziens
genuanceerd door het feit dat het toepassen van IFRS geen eenduidige zaak is.
Dit volgt bijvoorbeeld ook uit IAS 1, waar onder andere een toelichting wordt
gevraagd op de oordelen die het management zich heeft gevormd bij het
toepassen van IFRS (IAS 1.125).137
Presentatie
In het EU IFRS regime is vooral IAS 1 van belang voor de presentatie. Hierin
zijn inrichtingsvereisten opgenomen, maar ook het doel van de jaarrekening
alsmede voorschriften omtrent de samenstellende delen van de jaarrekening
(IAS 1.10).
Consolidatie
EU IFRS 10138 kent een eigen regeling omtrent de consolidatieplicht. De regeling
komt er op neer dat indien een vennootschap (investor) de zeggenschap over een
andere vennootschap (investee) heeft (oftewel: investee kan beheersen) de investor

134
135
136
137
138

Hijink (2010), p. 23.
Camfferman (2008), p. 55/56.
Camfferman (2008), p. 57.
Camfferman (2008), p. 55/56.
Verordening (eu) nr. 1174/2013.
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consolidatieplichtig is. Doordat andere begrippen worden gehanteerd onder Dutch
GAAP en EU IFRS met betrekking tot de vraag welke vennootschap consolidatieplichtig is, kan een andere consolidatiekring onder beide regelingen ontstaan.
(i)

De investor heeft het vermogen om met bestaande rechten de relevante activiteiten van
de investee te bepalen.
(ii) De investor wordt blootgesteld aan – of heeft aanspraken op – de variabele (netto)
opbrengsten (zowel positief als negatief) uit de betrokkenheid bĳ de investee.
(iii) De investor kan de bestaande rechten daadwerkelĳk uitoefenen om de (netto)opbrengsten
te realiseren.

De IASB beschouwt de geconsolideerde jaarrekening als ‘primaire’ jaarstukken,
die een andere strekking en ander doel hebben dan de enkelvoudige jaarrekening.
Waardering
Als grondslag voor waardering van vaste activa komt in aanmerking de verkrijging- of de vervaardigingprijs. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan,
mogen vaste activa ook worden gewaardeerd tegen reële waarde (fair value)
(IAS 16 en 38). De jaarrekening wordt opgesteld op basis van het toerekeningsbeginsel (‘accrual basis’)(IAS 1.27). Bij hantering van dit beginsel worden de
gevolgen van de transacties en andere gebeurtenissen opgenomen wanneer zij zich
voordoen (en niet wanneer geldmiddelen worden ontvangen of betaald), rekening houdend met de periode waarop zij betrekking hebben.139 Er wordt -net als
onder Dutch GAAP- uitgegaan van continuïteit (IAS 1.25).
Openbaarmaking en accountantscontrole
Indien EU IFRS worden toegepast, dient Titel 9 Boek 2 nog steeds te worden
nageleefd met betrekking tot de (enkelvoudige) jaarrekening voor zover het de
openbaarmaking (artikel 2:394 e.v. BW), accountantscontrole (artikel 2:393 BW),
bestuursverslag en Nederlandse Corporate Governance Code (afdeling 7) en
overige gegevens (afdeling 8) betreft (artikel 2:362 lid 9 BW).140
Status EU IFRS
Er is discussie over de vraag of het systeem van de EU IFRS ‘rule-based’ of
‘principle- based’ is.141 Vast staat dat afwijkingen van specifieke regels niet of
nauwelijks mogelijk zijn, alleen in geval van zeer uitzonderlijke omstandigheden

139 Ooghe & Van Wymeersch, p. 411.
140 Voorts dienen bij toepassing van IFRS de volgende artikelen uit Titel 9 Boek 2 BW te worden nageleefd
(artikel 2:362 lid 9 BW): ‘De rechtspersoon die de jaarrekening opstelt volgens de in lid 8 bedoelde
standaarden, past van deze titel slechts de afdelingen 7 tot en met 10 en de artikelen 362, lid 6, een na laatste
volzin, lid 7, laatste volzin en lid 10, 365 lid 2, 373, 379 leden 1 en 2, 380b, onderdeel d, 382, 382a, 383,
383b tot en met 383e, 389 leden 8 en 10, en 390 toe. Banken passen tevens artikel 421 lid 5 toe. Verzekeraars
passen tevens artikel 441 lid 10 toe’.
141 Zie onder andere Van der Tas (2007), p. 586.
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die ervoor zorgen dat de jaarrekening in ernstige mate misleidend is (onder
voorwaarden van uitgebreide aanvullende informatie IAS 1.19-24).142 Er is binnen
de -zeer uitvoerige- voorschriften echter veel ruimte voor interpretatie door de
ondernemingsleiding. Door de interpretatiemogelijkheden is mijns inziens meer
sprake van een ‘principle-based’ benadering dan van een ‘rule-based’ benadering.
Volgens Ernst en Young zijn de EU IFRS meer ‘rule-based’143 dan ‘principle based’. Camfferman144 daarentegen is van mening dat de EU IFRS meer ‘principle based’ dan ‘rule-based’ zijn,
vanwege de interpretatiemogelijkheden. Zoals hiervoor opgenomen, deel ik zijn mening.
De Spyker beschikking145 is een mooi voorbeeld van de interpretatiemogelijkheden. In deze zaak
is een verzoek van de AFM tot herinrichting van de jaarrekening afgewezen omdat een
redelijke uitleg van de IFRS en een redelijke toepassing daarvan, ertoe kunnen leiden dat de
jaarrekening het vereiste inzicht verschaft en een getrouw beeld geeft van het vermogen en van
het resultaat, ook als op enkele punten (van ondergeschikt belang) niet (geheel) aan IFRS is
voldaan.
Onder andere Hijink heeft zich kritisch uitgelaten over deze beschikking. Ten eerste betwijfelt hij of de IFRS wel de door de OK “aangenomen beoordelingsvrijheid bieden”. Voorts is
hij van mening dat een onwenselijke “cumulatie” ontstaat van voor de ondernemingsleiding
bestaande “beoordelingvrijheid” met “beleidsvrijheid” voor de OK om een bevel te geven. De
uitkomst is zijns inziens dan ook “al met al teleurstellend”.146

1.4.2.4.2

Het bestuursverslag

De externe accountant dient te onderzoeken of het bestuursverslag overeenkomstig titel 9 Boek 2 BW is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is. Voorts
dient de externe accountant vast te stellen of het bestuursverslag in het licht
van de tijdens het onderzoek van de jaarrekening verkregen kennis en begrip
omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving materiële onjuistheden bevat (artikel
2:393 lid 3 BW).
Het bestuursverslag maakt onderdeel uit van de door rechtspersonen147 jaarlijks
te publiceren financiële verslaggeving. Het bestuur legt met het bestuursverslag
in geschrift verantwoording af van het door de rechtspersoon gevoerde beleid en
blikt vooruit. Indien er een raad van commissarissen is, ligt het voor de hand dat
deze ook verslag doet van de wijze waarop hij toezicht heeft gehouden en zijn
overige taken heeft vervuld.

142
143
144
145
146
147

Ernst & Young Handboek jaarrekening, p. 122.
Ernst & Young Handboek jaarrekening, p. 122.
Camfferman (2008), p. 55/56.
HR 24 april 2009, LJN BG8790 (Spyker).
Hijink (2010), p. 460
Waarop titel 9 boek 2 BW van toepassing is.
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Indien sprake is van een beursgenoteerde vennootschap is de raad van commissarissen hiertoe gehouden op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016. Dit volgt
onder andere uit best-practice 1.1.3 Rol raad van commissarissen, 1.3.6 Ontbreken interne audit
dienst, 2.1.2 Personalia en 2.1.10 Verantwoording onafhankelijkheid commissarissen.

Het bestuursverslag dient een getrouw beeld te geven van (i) de toestand op de
balansdatum, (ii) de ontwikkeling gedurende het boekjaar en (iii) de resultaten
van de rechtspersoon (en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële
gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen). Het bestuursverslag bevat een
evenwichtige en volledige analyse van (i), (ii) en (iii), een en ander in overeenstemming met de omvang en de complexiteit van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen (artikel 2:391 lid 1 BW).
Indien noodzakelijk voor een goed begrip van voornoemde posten of de positie
van de rechtspersoon (en groepsmaatschappijen) omvat de analyse zowel
financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en
personeelsaangelegenheden. Tot slot dient het bestuursverslag een beschrijving
te geven van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd (artikel 2:391 lid 1 BW).
Artikel 2:391 lid 2 BW: ‘In het bestuursverslag worden mededelingen gedaan omtrent de
verwachte gang van zaken; daarbij wordt, voor zover gewichtige belangen zich hiertegen niet
verzetten, in het bijzonder aandacht besteed aan de investeringen, de financiering en de
personeelsbezetting en aan de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en van
de rentabiliteit afhankelijk is. Mededelingen worden gedaan omtrent de werkzaamheden op het
gebied van onderzoek en ontwikkeling. Vermeld wordt hoe bijzondere gebeurtenissen waarmee
in de jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden, de verwachtingen hebben
beïnvloed. De naamloze vennootschap waarop artikel 383b van toepassing is, doet voorts
mededeling van het beleid van de vennootschap aangaande de bezoldiging van haar
bestuurders en commissarissen en de wijze waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk
is gebracht’.

De opzet van artikel 2:391 BW is principle-based. Het artikel noemt de in het
bestuursverslag te bespreken onderwerpen, maar niet de precieze inhoud.148 Het
bestuursverslag dient tot een beter begrip van de jaarrekening. Het bestuursverslag en de jaarrekening zijn complementaire onderdelen van de financiële
verslaggeving. De inhoud van beide stukken moet met elkaar in overeenstemming, althans niet-strijdig, zijn (artikel 2:391 lid 4 BW).

148 Oosterhoff & Joling (2008 I), p. 78.
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In het bestuursverslag dient ten minste de volgende informatie te worden opgenomen:149
•

Algemene informatie (RJ 400.108)

•

Financiële informatie (RJ 400.109)

•

Informatie over voornaamste risico‘s en onzekerheden (RJ 400.110a)

•

Informatie over de risicobereidheid (RJ 400.110c)

•

Informatie over financiële instrumenten (RJ 400.111)

•

Toepassing van gedragscodes (RJ 400.112)

•

Bezoldiging bestuurders en commissarissen (artikel 2:391 lid 2 BW)

•

Informatie over maatschappelijke verantwoord ondernemen (RJ 400.113)

•

Informatie over onderzoek en ontwikkeling (RJ 400.123)

•

Bijzondere gebeurtenissen (RJ 160.407)

•

Overige informatie (RJ 400.128)

•

Toekomstparagraaf (RJ 400.130)

Indien sprake is van een beursgenoteerde onderneming,150 dient in het bestuursverslag te
worden vermeld of de Nederlandse Corporate Governance Code wordt nageleefd, en zo niet,
een gemotiveerde opgave van de niet-naleving van die bepalingen (de verklaring inzake corporate governance, artikel 2:391 lid 5 BW en RJ 400.202). De accountant dient na te gaan of
de verklaring inzake corporate governance overeenkomstig het Besluit inhoud bestuursverslag
is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is. Voorts dient de accountant te onderzoeken
of de verklaring inzake corporate governance materiële onjuistheden bevat in het licht van
de tijdens het onderzoek van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving (artikel 3c Besluit inhoud jaarverslag).
Uit de Nederlandse Corporate Governance Code 2016, het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn,151 het Besluit bekendmaking niet financiële informatie en het Besluit bekendmaking
diversiteitsbeleid volgen tevens verplichtingen voor bepaalde bedrijven152 om informatie in het
bestuursverslag op te nemen.153 Voorbeelden van dergelijke informatie zijn: (i) Een toelichting

149 Deze opsomming is niet uitputtend voor zover het bijzondere vennootschappen betreft, zoals beursgenoteerde ondernemingen, structuurvennootschappen en beleggingsinstellingen. Zie voor een uitvoerige
bespreking: Beckman (2013), p. 496 e.v.
150 Alle vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan de aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een daarmee vergelijkbaar systeem en
alle grote vennootschappen met statutaire zetel in Nederland (> € 500 miljoen balanswaarde) waarvan de
aandelen of certificaten zijn toegelaten tot de handel op een multilaterale handelsfaciliteit of een daarmee
vergelijkbaar systeem. Bron: Nederlandse Corporate Governance Code 2016, preambule, reikwijdte.
151 Besluit openbaar overnamebod.
152 De Nederlandse Corporate Governance Code 2016 en het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn zijn van
toepassing op beursgenoteerde ondernemingen (zie voetnoot 150). Het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid is van toepassing op grote beursvennootschappen (een vennootschap waarvan effecten zijn toegelaten
tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht
en die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata,
niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten, bedoeld in artikel 397 lid 1 van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, aldus artikel 1 lid 4 Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud
van het jaarverslag). Het Besluit bekendmaking niet financiële informatie is van toepassing op grote OOB’s
(het gemiddeld aantal werknemers van de rechtspersoon over het boekjaar bedraagt meer dan 500 en de
rechtspersoon heeft op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende
balansdata, niet voldaan aan ten minste een van de vereisten, bedoeld in artikel 397 lid 1, onderdelen a en b,
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aldus artikel 1 Besluit bekendmaking niet financiële informatie).
153 Oosterhoff & Joling (2008 I), p. 78.
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op de visie van het bestuur op lange termijn waardecreatie en op de strategie ter realisatie daarvan en op welke wijze in het afgelopen boekjaar daaraan is bijgedragen (NCGC 2016, best
practice bepaling 1.1.4); (ii) Verantwoording van het bestuur over onder anderen de opzet en
werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen over het afgelopen boekjaar
(NCGC 2016, best practice bepaling 1.4.2); (iii) Het bedrijfsmodel van de rechtspersoon en het
beleid, waaronder de toegepaste zorgvuldigheidsprocedures, alsmede de resultaten van dit beleid,
ten aanzien van: a. milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, b. eerbiediging van mensenrechten, en c. bestrijding van corruptie en omkoping (artikel 3 Besluit bekendmaking niet
financiële informatie); (iv) Het diversiteitsbeleid met betrekking tot de samenstelling van
het bestuur en de raad van commissarissen (Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid). De
accountant dient de niet financiële verklaring op dezelfde wijze in zijn onderzoek te betrekken als de verklaring inzake corporate governance. Tot slot verplicht het besluit rapportage
van betalingen aan overheden bepaalde rechtspersonen om jaarlijks een verslag op te maken van
betalingen aan overheden (artikel 2:392a BW).

1.4.2.4.3

De in artikel 2:392 lid 1, onderdelen b tot en met f BW vereiste
gegevens

De externe accountant dient te onderzoeken of de in artikel 2:392 lid 1, onderdelen
b tot en met f BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.154 De volgens artikel 2:392
BW op te nemen ‘overige gegevens’ worden door het bestuur van de rechtspersoon aan de jaarrekening en het bestuursverslag toegevoegd. De ‘overige
gegevens’ maken geen deel uit van de jaarrekening en het bestuursverslag maar
ze zijn wel een onderdeel van de financiële verslaggeving.155 In de financiële
verslaggeving kan het beste een afzonderlijke rubriek ‘overige gegevens’ worden opgenomen. In deze rubriek mag worden verwezen naar de plaats in de
jaarrekening of het bestuursverslag waar het toe te voegen gegeven al is vermeld (RJ 410.101). De overige gegevens mogen niet in strijd zijn met de
jaarrekening en met het bestuursverslag (artikel 2:392 lid 2 BW). Bij overige
gegevens kan worden gedacht aan: de controleverklaring (artikel 2:392 lid 1
sub a BW), gegevens omtrent de winstbestemming (artikel 2:392 lid 1 sub b
BW) en een opgave van het aantal stemrechtloze aandelen en het aantal aandelen dat geen of slechts een beperkt recht geeft tot deling in de winst of reserves
van de vennootschap, met vermelding van de bevoegdheden die zij geven (artikel
2:392 lid 1 sub e BW).

154 Artikel 2:393 lid 3 BW.
155 Ook wel: het samenstel van bescheiden genoemd in de afdelingen 2, 7 en 8 van Titel 9 Boek 2 BW.
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Het inzichtvereiste

De externe accountant dient te onderzoeken of de jaarrekening het in artikel
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht geeft156 (zie paragraaf 1.4.2.3 voor de definitie
van het inzichtvereiste). Het inzichtvereiste wordt ook wel de ‘hoofdregel’ van
het jaarrekeningenrecht genoemd.157
Tevens moet worden voldaan aan de leden 2 en 3 van artikel 2:362 BW, inhoudende dat de balans
respectievelijk winst- en verliesrekening met toelichting getrouw, duidelijk en stelselmatig
de grootte en samenstelling van het vermogen (activa en passiva) en van het resultaat (baten en
lasten) moet weergeven.
Artikel 2:362 lid 1 BW is niet van toepassing indien EU IFRS worden toegepast.158

Het gaat bij het inzichtvereiste dus om aanvaardbare normen en niet om aanvaarde normen. Het is niet vereist dat de normen reeds worden toegepast, of reeds
zijn getoetst op aanvaardbaarheid. De normen moeten leiden tot een zodanig
inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd. Het vereiste van het
inzicht leidt er toe dat de jaarrekening als geheel aan de normen moet voldoen.159
Tot de aanvaardbare normen behoren wettelijke normen, jurisprudentiële normen
en buitenwettelijke normen. Er is dus sprake van een zekere ‘plus’ boven de
wettelijke normen. Wettelijke normen bestaan onder meer uit de in titel 9 Boek 2
BW weergegeven algemene uitgangspunten en beginselen. Voor de toepassing
ervan is de uitleg in de jurisprudentie van belang, alsmede hetgeen in het
maatschappelijk verkeer is aanvaard.160 De RJ vormen de belangrijkste buitenwettelijke normen. Zoals eerder opgemerkt, worden uitspraken van de Hoge Raad
in de richtlijnen verwerkt, voor zover deze een algemeen karakter hebben.
Uit het voorgaande volgt dat er veel ruimte is voor interpretatie bij het inzichtvereiste. Dit betekent dat er flexibiliteit bestaat met betrekking tot de op te
maken jaarrekening. Denkbaar is dat één onderneming zijn jaarrekening op
verschillende manieren kan inrichten, die allen een voldoende inzicht opleveren.161 Dit betekent dat er een belangrijke toetsende rol is weggelegd voor de
accountant bij de beantwoording van de vraag of is voldaan aan het inzichtvereiste. De toets van het inzichtvereiste betreft geen exacte werkelijkheid. Er is
sprake van professionele oordeelsvorming.162

156 Artikel 2:393 lid 3 BW.
157 Hijink (2010), p. 390, met verwijzing naar: P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, 16e druk, Deventer
2013, en Pitlo/Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Deventer, 2006, p. 539.
158 Camfferman (2008), p. 57, met verwijzing naar Kamerstukken 2004/2005, 29 737, nr. 7, p. 7-8. Indien
sprake is van een ander stelsel, kan het inzichtvereiste wel van toepassing zijn. Artikel 2:362 lid 1 BW
tweede volzin luidt: ‘Indien de internationale vertakking van zijn groep dit rechtvaardigt kan de
rechtspersoon de jaarrekening opstellen naar de normen die in het maatschappelijk verkeer in een van de
andere lidstaten van de Europese Gemeenschappen als aanvaardbaar worden beschouwd en het in de eerste
volzin bedoelde inzicht geven’.
159 Reimers (2006), p. 471.
160 Beckman & Krens, 4.1.2 uitgangspunten en beginselen.
161 De Haan (2009), p. 87.
162 Van Onzenoort (2010), nr. 12. Zie paragraaf 4.4.3.4 voor een nadere uitwerking van dit begrip.
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1.4.2.5

FRAUDE

De kritiek op het functioneren van accountants heeft zich de afgelopen jaren
vaak gericht op het onvermogen van accountants om fraudes te ontdekken bij de
wettelijke controle.163 Ik heb er daarom voor gekozen kort fraude als apart
onderdeel van de wettelijke controle te bespreken.
Fraude wordt in dit verband gedefinieerd als: i) afwijkingen in de financiële overzichten die voortkomen uit frauduleuze financiële verslaggeving en/of ii) afwijkingen die voortkomen uit de oneigenlijke toe-eigening van activa.164 Fraude van
materieel belang betreft een opzettelijk handelen of nalaten waarbij misleiding
wordt gebruikt om een wederrechtelijk voordeel te behalen en waarbij de aard of
de omvang zodanig is dat beslissingen die in het maatschappelijk verkeer worden genomen op grond van de financiële verantwoording van de controlecliënt
zouden kunnen worden beïnvloed door die misleiding (artikel 36 Bta).
Volgens NV COS 240 paragraaf A3 kan frauduleuze financiële verslaggeving tot stand komen
door:
•

de administratieve vastleggingen of de daaraan ten grondslag liggende documenten op
basis waarvan de financiële overzichten worden opgesteld te manipuleren, te vervalsen
(met inbegrip van valsheid in geschrifte) of te wijzigen;

•

gebeurtenissen, transacties of andere significante informatie onjuist weer te geven in of
opzettelijk weg te laten uit de financiële overzichten;

•

verslaggevingsprincipes met betrekking tot bedragen, classificatie, de wijze van presentatie
of de toelichting opzettelijk verkeerd toe te passen.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot fraude
Het bestuur en de raad van commissarissen zijn primair verantwoordelijk voor
het voorkomen en het ontdekken van fraude. Het bestuur dient sterk de nadruk te
leggen op het voorkomen van fraude alsmede op het ontmoedigen daarvan.165
Er dient in dit verband sprake te zijn van een adequaat opgezet en continu werkend
stelsel van maatregelen van administratieve organisatie en interne controle. Desondanks kan fraude nog steeds voorkomen.
De accountant controleert de getrouwheid van de jaarrekening. De accountant
kan deze taak naar behoren hebben uitgevoerd en toch niet hebben ontdekt dat
er sprake is van fraude. Met een controleverklaring wordt immers slechts een
redelijke mate van zekerheid beoogd dat de gecontroleerde jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude of

163 Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014), p. 12.
164 NV COS Standaard 240 De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader
van een controle van financiële overzichten, paragraaf 3.
165 NV COS Standaard 240 De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader
van een controle van financiële overzichten, paragraaf 4.
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van fouten166 (zie paragraaf 1.4.2.6 omtrent de controleverklaring). Er bestaat
een onvermijdelijk risico door de beperkingen die inherent zijn aan een controle,
dat sommige afwijkingen in de financiële overzichten niet zullen worden ontdekt,
zelfs wanneer de controle naar behoren is gepland en uitgevoerd overeenkomstig
de wet- en regelgeving.167
Boekhoudfraude Weyl
Een duidelijk beeld van de verantwoordelijkheden bij fraude geeft de boekhoudfraude bij vleesverwerker Weyl. Bij de Weyl groep van vennootschappen is
in 2010 een grootscheepse boekhoudfraude aan het licht gekomen, waarna de
banken de financiering hebben stopgezet en de vennootschappen in de Weyl groep
failliet zijn gegaan. De AFM, curatoren en een collectief van crediteuren dienen
een klacht in tegen de accountant van Weyl. De accountant wordt onder andere
verweten dat hij frauderisicofactoren heeft genegeerd en geen nadere stappen heeft
gezet, terwijl hij wist van de fraude of die op zijn minst heeft vermoed. De Accountantskamer overweegt allereerst (conform NV COS 240) dat de primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude bij het bestuur en de
raad van commissarissen van de gecontroleerde entiteit ligt.168 Van de accountant
wordt volgens de Accountantskamer verwacht dat hij:
– gedurende de gehele controle een professioneel-kritische instelling handhaaft (onder meer gericht op een risico op een afwijking van materieel
belang als gevolg van fraude);
– met zijn controleteam bespreekt waar de financiële overzichten van de
entiteit vatbaar kunnen zijn voor een afwijking van materieel belang die
het gevolg is van fraude, met inbegrip van de wijze waarop de fraude zou
kunnen worden gepleegd;
– ten aanzien van het frauderisico inlichtingen inwint bij het bestuur van de
controlecliënt en inzicht verkrijgt in het toezicht dat wordt uitgeoefend door
de raad van commissarissen;
– overweegt of de verzamelde informatie een aanwijzing is voor het bestaan
van één of meer frauderisico-factoren.
De Accountantskamer komt tot de slotsom dat de accountant ‘geen oog heeft
gehad voor inherente risico’s of adequate waarborgen in de interne beheersing,
en in het geheel géén frauderisico’s heeft onderkend, wat niet voorstelbaar is’.
Voorts heeft de accountant niet gedaan wat hij zich in de controleaanpak omtrent
het frauderisico had voorgenomen. De accountant is zowel met betrekking tot de

166 NV COS Standaard 200 Algemene doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren
van een controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf 5, van toepassing op de controle van financiële
overzichten over verslagperioden die afsluiten na 15 december 2010.
167 NV COS Standaard 240 De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader
van een controle van financiële overzichten, paragraaf 5.
168 Accountantskamer 18 december 2015, ECLI:NL:TACAKN:2015:154 (klacht curatoren en collectief van
crediteuren), r.o. 4.14.1.
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controle van de jaarrekening 2008 als die van 2009, in zeer ernstige mate tekortgeschoten in wat NV COS Standaard 240 van hem eiste.169 Dit oordeel blijft in
hoger beroep in stand.170
Wet- en regelgeving
In wet- en regelgeving171 zijn de volgende verantwoordelijkheden vastgelegd
met betrekking tot (de constatering van) fraude. Allereerst de wetgeving. Is sprake
van een redelijk vermoeden van fraude van materieel belang bij een wettelijke
controle, niet zijnde een wettelijke controle bij een OOB, dan heeft de accountant
in beginsel een meldingsplicht aan een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel
141 Wetboek van Strafvordering (artikel 26 leden 2 en 3 Wta). De melding kan
achterwege blijven indien de cliënt, na op de risico’s te zijn gewezen, onverwijld
onderzoek doet en een plan opstelt met maatregelen om de fraude, voor zover
mogelijk, ongedaan te maken en om herhaling van zodanige fraude te voorkomen,
inclusief de termijn waarbinnen deze maatregelen zullen worden genomen (artikel
37 lid 1 sub a 1o Bta). De accountant dient vervolgens te beoordelen of het plan
toereikend is en de maatregelen ook daadwerkelijk worden genomen (artikel 37
lid 1 sub b en c Bta). De accountant die een melding heeft gedaan, is niet aansprakelijk voor de schade die een derde dientengevolge lijdt, tenzij aannemelijk
wordt gemaakt dat gelet op alle feiten en omstandigheden in redelijkheid niet tot
melding had mogen worden overgegaan (artikel 26 lid 4 Wta).
Indien sprake is van een wettelijke controle bij een OOB dient artikel 7 van de EU Verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’172 te worden toegepast.
Bij een vermoeden (of redelijke gronden om te vermoeden) van onregelmatigheden, waaronder
fraude, dient de accountant(sorganisatie) de gecontroleerde entiteit in kennis te stellen en deze
te verzoeken de zaak te onderzoeken en passende maatregelen te nemen om deze onregelmatigheden aan te pakken en herhaling ervan te voorkomen. Indien de gecontroleerde entiteit de zaak
niet onderzoekt, geldt een meldingsplicht. Een melding te goeder trouw van een onregelmatigheid vormt geen inbreuk op een op grond van een contract of van een wettelijke bepaling
opgelegde beperking inzake de openbaarmaking van informatie.

169 Accountantskamer 18 december 2015, ECLI:NL:TACAKN:2015:154 (klacht curatoren en collectief van
crediteuren), r.o. 4.14.6.
170 CBb 16 november 2017, ECLI:NL:CBB:2017:359 en ECLI:NL:CBB:2017:360 en Hijink & In ’t Veld
(2018).
171 Gewezen wordt voorts op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en
de AFM-regeling incidentenmelding, welke in het onderhavige niet zullen worden uitgewerkt.
172 EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s.
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Op het gebied van regelgeving zijn onder andere NV COS Standaard 240173 en
250174 relevant. Als gevolg van de grote boekhoudschandalen van enkele jaren
terug zijn de regels met betrekking tot fraude de afgelopen jaren aangescherpt.175 NV COS 240 bespreekt de verantwoordelijkheden van de accountant
met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten.
Daarbij dient gedacht te worden aan: een professioneel-kritische instelling,176 het
vragen van inlichtingen bij bestuur en de raad van commissarissen over mogelijke
fraude risico’s en evaluatie van de verkregen inlichtingen. Indien sprake is van een
verhoogd risico op fraude is de accountant gehouden tot het verrichten van aanvullende werkzaamheden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het controleren van de
handmatig ingevoerde journaalposten en het verifiëren van schattingen die door
het management zijn gemaakt.177
Op 18 januari 2018 is de NBA Werkgroep Fraude van start gegaan. De werkgroep heeft als doel
het verkleinen van de verwachtingskloof inzake de rol van de accountant ten aanzien van fraude
(zie paragraaf 4.4.3.8 inzake de verwachtingskloof).

Tot slot kan een accountantsorganisatie verplicht zijn de overeenkomst te beëindigen, indien er na de aanvaarding of continuering van een opdracht bekend wordt
dat sprake is van fraude (artikel 13 Bta).
1.4.2.6

CONTROLEVERKLARING

De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek naar de in paragraaf
1.4.2.4 besproken onderwerpen weer in een verklaring over de getrouwheid
van de jaarrekening.178 Dit is de controleverklaring.179 Hieruit volgt dat de
wettelijke controle in feite uit twee stappen bestaat: 1) het verrichten van voldoende controlewerkzaamheden, gevolgd door 2) het afgeven van de controleverklaring.180
Deze tweedeling is in lijn met het door de Accountantskamer overwogene in de tuchtrechtzaak
tegen de accountants van Econcern:181 “Niet aannemelijk is geworden dat betrokkenen
betreffende de controle van die jaarrekening 2007 voldoende en geschikte controlewerkzaamheden hebben verricht en dat daaruit volgt dat betrokkenen de controle van de jaarrekening
2007 met onvoldoende diepgang en met een onvoldoende professioneel kritische instelling

173 De verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van fraude in het kader van
de controle van financiële overzichten.
174 Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten. Deze
standaard wordt niet besproken. Ik verwijs naar NBA handreiking 1137 Corruptie, werkzaamheden van
de accountant, d.d. 22 december 2016, voor een uitvoerige toelichting op deze standaard en de samenhang
met standaard 240 (p. 7).
175 Campen (2013), p. 93-95.
176 Zie paragraaf 4.4.3.4 voor een nadere uitwerking van dit begrip.
177 Campen (2013), p. 93-95.
178 Artikel 2: 393 lid 5 BW.
179 Zie ook: Beckman (2013), p. 561 e.v., Hoogendoorn, Klaassen & Krens (2012), Majoor/Heideman (2007),
p. 122 e.v., Westra (2009a), p. 8 e.v. en Westra (2009b), p. 24 e.v.
180 Schilder & Nuijts (2005), p.78 e.v.
181 Accountantskamer 13 oktober 2014, ECLI:NL:TACAKN:2014:78 (Econcern).
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hebben gepland en hebben uitgevoerd. In die zaken is de Accountantskamer voorts tot het
oordeel gekomen dat voor de bij de jaarrekening 2007 afgegeven goedkeurende verklaring
geen voldoende deugdelijke grondslag bestond”.

Voordat de controleverklaring kan worden afgegeven, dienen de procedurele
voorschriften, zoals hierna in paragraaf 1.4.2.8 besproken, te zijn nageleefd
teneinde vast te kunnen stellen of er voldoende controlewerkzaamheden zijn
verricht. In de controleverklaring dient vervolgens het oordeel van de accountant
over de financiële verslaggeving duidelijk tot uitdrukking te worden gebracht.
De controleverklaring ziet op de getrouwheid van de jaarrekening (artikel 2:393
lid 5 BW), niet op de juistheid. Dit houdt in dat het oordeel weliswaar de betrouwbaarheid van de jaarrekening vergroot, maar geen garantie biedt voor de correctheid van de jaarstukken.182
Voorheen werd de controleverklaring ‘accountantsverklaring’ genoemd. Met ingang van
15 december 2010 heet de accountantsverklaring echter ‘controleverklaring’. Volgens de NBA
omdat de term controleverklaring als resultaat van een controleopdracht duidelijker is. Vooral
indien afgezet tegen de andere verklaringen van de accountant, te weten de beoordelingsverklaring en de samenstellingsverklaring.183 Opgemerkt wordt dat Boek 2 BW (artikel 2:393 lid 5 en
6 BW) in dit verband niet is gewijzigd en nog steeds spreekt over de accountantsverklaring. In
het hiernavolgende zal ik desondanks het begrip ‘controleverklaring’ hanteren.

De controleverklaring omvat ten minste (artikel 2:393 lid 5 BW):
a. een vermelding op welke jaarrekening het onderzoek betrekking heeft en
welke wettelijke voorschriften op de jaarrekening toepasselijk zijn;
b. een beschrijving van de reikwijdte van het onderzoek, waarin ten minste wordt
vermeld welke richtlijnen voor de accountantscontrole in acht zijn genomen;
c. een oordeel of de jaarrekening het vereiste inzicht geeft en aan de bij en
krachtens de wet gestelde regels voldoet;
d. een verwijzing naar bepaalde zaken waarop de accountant in het bijzonder
de aandacht vestigt, zonder een verklaring als bedoeld in lid 6, onderdeel b,
af te geven;
e. een vermelding van de gebleken tekortkomingen naar aanleiding van het
onderzoek overeenkomstig lid 3 of het bestuursverslag overeenkomstig titel
9 Boek 2 BW is opgesteld en of de in artikel 392 lid 1, onder b tot en met f,
vereiste gegevens zijn toegevoegd;
f. een oordeel over de verenigbaarheid van het bestuursverslag met de jaarrekening;

182 De Haan (2009), p. 86.
183 NBA (2010).
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g. een oordeel of er, in het licht van de tijdens het onderzoek van de jaarrekening
verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële onjuistheden in het bestuursverslag zijn gebleken onder opgave van de
aard van die onjuistheden;
h. een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband houden met
gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen rijzen of
de rechtspersoon zijn werkzaamheden voort kan zetten;
i. een vermelding van de vestigingsplaats van de accountantsorganisatie.
De controleverklaring naar aanleiding van een wettelijke controle bij een OOB
dient meer informatie te bevatten. Een zeer uitvoerige lijst van onderwerpen die
in deze verklaring dienen te worden besproken, is opgenomen in artikel 10 van
de EU Verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van
OOB’s’.184 Deze onderwerpen betreffen onder meer: (i) informatie over de als
meest significant ingeschatte risico‘s op een afwijking van materieel belang,
(ii) een verklaring over door wie of door welk orgaan de accountantsorganisatie
werd aangesteld, (iii) de vermelding van de datum van de benoeming en de
periode van totale ononderbroken opdracht, met inbegrip van eerdere verlengingen en herbenoemingen van de accountantsorganisatie, (iv) een toelichting
bij de mate waarin de wettelijke controle geacht wordt onregelmatigheden, met
inbegrip van fraude, te kunnen opsporen, en (v) de bevestiging dat het
auditoordeel consistent is met de aanvullende verklaring aan het auditcomité.
Redelijke mate van zekerheid
Met een controleverklaring wordt een redelijke mate van zekerheid beoogd dat
de gecontroleerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat die
het gevolg zijn van fraude of van fouten185 (Zie paragraaf 1.4.2.5 inzake fraude).
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid.186 Een hoge
mate van zekerheid betekent volgens Dieleman een laag niveau van onzekerheid.187 Redelijke mate van zekerheid is echter minder dan absolute zekerheid.
Het is niet realistisch om absolute zekerheid te verschaffen.188 Volgens Eimers
kan een accountant nooit 100% zekerheid garanderen bij een jaarrekening.189 Naar
zijn mening is dat geen excuus maar een feit. Dit komt voort uit de inherente
beperkingen die er zijn aan een accountantscontrole. Door deze inherente beperkingen kan er geen sprake kan zijn van ‘insurance’.190

184 Artikel 10 (Controleverklaring) EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van
OOB’s’.
185 NV COS Standaard 200 Algemene doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren
van een controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf 5.
186 NV COS Standaard 200 Algemene doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren
van een controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf 5.
187 Dieleman (2011b), p. 10 e.v.
188 Majoor/Heideman (2007), p. 90.
189 Eimers (2008a), p. 13.
190 Zie paragraaf 1.5 inzake het verschil tussen assurance en insurance.
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Reimers191 wijst in dit verband op de volgende inherente beperkingen die kleven
aan een accountantscontrole:
(i) een hogere betrouwbaarheid van de uitkomst van de controle leidt tot een
meer dan evenredige toename van de kosten van de controle, waardoor een
kosten-baten afweging gemaakt moet worden, die er in de praktijk toe leidt
dat geen absolute zekerheid wordt nagestreefd.192 Zo wordt bij de controle
veelal gebruik gemaakt van steekproeven en de genomen steekproef kan
een beeld geven dat niet representatief is voor de populatie; 193
(ii) sommige onjuistheden kunnen niet worden ontdekt. Dit speelt bijvoorbeeld
indien interne controlemaatregelen door de leiding van de controlecliënt
worden doorbroken, indien er sprake is van fraude of indien bepaalde feiten
nog niet bekend zijn.
(iii) het boekhoudsysteem en de interne controle kennen beperkingen.
Anders gezegd, beperkingen bij een accountantscontrole vloeien voor uit:
(a) de aard van de beschikbare controle-informatie, er komt immers informatie
voort uit bijvoorbeeld eerdere controles, de administratie van een rechtspersoon of door een deskundige in dienst van de rechtspersoon opgestelde
controle-informatie;
(b) de aard van de controle werkzaamheden, controle werkzaamheden kunnen
niet iedere afwijking ontdekken, ongeacht hoe goed ze zijn opgezet. Hierbij
speelt onder andere het hiervoor onder (ii) en (iii) gesignaleerde een rol. Dit
vertaalt zich in een door de accountant gehanteerde materialiteitsgrens (zie
paragraaf 1.4.2.3);
(c) tijdigheid van de financiële verslaggeving, de relevantie/waarde van financiële informatie neigt met de tijd te verminderen. Daarom moet er een
evenwicht worden gevonden tussen de betrouwbaarheid en de kosten van de
informatie.194 Dit komt terug bij de door de accountant te maken risicoinschatting (zie paragraaf 1.4.2.8).
In aanvulling hierop is ‘de aard van de financiële verslaggeving’ nog relevant.
Hierbij spelen door het management ingenomen standpunten over het toepassen
van het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving een rol.
Voorts liggen subjectieve beslissingen van het management aan de financiële
verslaggeving ten grondslag.
Redelijke mate van zekerheid betekent dat het oordeel van de accountant is dat het getoonde
vermogen en resultaat in overeenstemming is met de werkelijkheid, maar niet noodzakelijkerwijs ook tot op de laatste cent juist en volledig.195

191 Reimers (2006a), p. 73.
192 In dit verband moeten risico-inschattingswerkzaamheden worden uitgevoerd, zie paragraaf 1.4.2.7.
193 Bij het verkrijgen van voldoende en geschikte controle informatie kan gebruik worden. gemaakt van
steekproeven (NV COS Standaard 500 Controle-informatie Paragraaf A52, nader uitgewerkt in NV COS
Standaard 530 Het gebruiken van steekproeven bij een controle).
194 NBA (2011).
195 Harmsen (2006), p. 195.
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Zoals in paragraaf 1.4.2.3 opgemerkt, is het doel van de wettelijke controle het
versterken van het vertrouwen van gebruikers in de financiële overzichten. Een
redelijke mate van zekerheid houdt in dit verband in dat de gebruiker van de
jaarrekening er niet van uit mag gaan dat het oordeel zekerheid verschaft over de
levensvatbaarheid van de huishouding in de toekomst of over de doelmatigheid
en de doeltreffendheid van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsvoering.196
Uit voorgaande volgt dat het feit dat slechts een ‘redelijke’ mate van zekerheid
wordt verwacht van de accountant, samenhangt met het feit dat het normenkader
voor de verslaggeving ondanks detaillering nog steeds belangrijke criteria
openlaat en zodoende ruimte geeft voor interpretatie door de accountant bij de
wettelijke controle. Dit zal ook -noodzakelijkerwijs- zo blijven, het is immers
inherent aan de aard van de jaarrekening dat het nooit dichtgetimmerd kan worden.
Aldus ook NV COS 200: ‘De accountant wordt niet verondersteld en is evenmin in staat
het ontdekkingsrisico tot nihil terug te brengen en hij kan om die reden niet de absolute mate
van zekerheid verkrijgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Dit komt omdat er inherente beperkingen
van een controle zijn, die ertoe leiden dat het grootste deel van de controle-informatie op basis
waarvan de accountant tot conclusies komt en zijn oordeel vormt, eerder overtuigend is dan
dat het sluitend bewijsmateriaal verschaft. De inherente beperkingen van een controle vloeien
voort uit: de aard van financiële verslaggeving; de aard van controlewerkzaamheden; en de
noodzaak om de controle binnen een redelijke tijdspanne en tegen redelijke kosten uit te
voeren’.197

Verschillende soorten oordelen
Er wordt in artikel 2:393 lid 6 BW een onderscheid gemaakt tussen een goedkeurend oordeel, een oordeel met beperking, oordeelonthouding of een afkeurend
oordeel. Dit onderscheid wordt niet nader uitgewerkt in Boek 2 BW, maar in de
nadere voorschriften controle- en overige standaarden (‘NV COS’), een stelsel van
nadere voorschriften vastgesteld door het bestuur van de NBA. Zie paragraaf
2.5.3.2 omtrent de status van de NV COS.
Het gebrek aan uitwerking in de wetgeving hangt mogelijk samen met de wijze waarop de
controleverklaring ooit in de wetgeving terecht is gekomen. Het begrip controleverklaring,
destijds nog accountantsverklaring, is voor het eerst in het WvK geïntroduceerd bij Wet van
3 mei 1971, Stb. 1971, 286 (regeling van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Oorspronkelijk werd alleen aan de accountantsverklaring gerefereerd als publicatiestuk
en werden in de wet geen inhoudelijke eisen aan de verklaring gesteld. Het onderscheid van
artikel 2:393 lid 6 BW is pas in 2005 toegevoegd bij Wet uitvoering IAS-verordening, IAS
39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn.

196 Majoor/Heideman (2007), p. 122.
197 NV COS Standaard 200 Algemene doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren
van een controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf A47.
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Een goedkeurend oordeel is volgens de NV COS: ‘Het door de accountant tot
uitdrukking gebrachte oordeel in het geval de accountant tot de conclusie komt
dat de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten zijn
opgesteld in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake
financiële verslaggeving’.198
Bij een goedkeurende verklaring kan sprake zijn van een toelichtende paragraaf.
Dit wordt wel een goedkeurende verklaring met toelichtende paragraaf of met
een ‘paragraaf ter benadrukking’ genoemd. Deze vorm komt niet voor in de in
de wet opgenomen indeling. Met een dergelijke paragraaf wordt gedoeld op
wat er in de wet staat onder artikel 2:393 lid 5 sub d.199
Bij de ‘toelichtende paragraaf’ kan een onderscheid worden gemaakt tussen:
a. Paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden – Een paragraaf die is
opgenomen in de controleverklaring waarin wordt verwezen naar een aangelegenheid die op passende wijze is weergegeven of toegelicht in de financiële overzichten die, naar het oordeel van de accountant, van zodanig belang
is dat deze fundamenteel is voor het begrip van gebruikers van de financiële
overzichten;
b. Paragraaf inzake overige aangelegenheden – Een paragraaf die is opgenomen in de controleverklaring waarin wordt verwezen naar een andere aangelegenheid dan degene die is weergegeven of toegelicht in de financiële
overzichten die, naar het oordeel van de accountant, relevant is voor het begrip
van gebruikers van de controle, de verantwoordelijkheden van de accountant
of de controleverklaring.200
Een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden kan aan de orde zijn bij:
– Een onzekerheid van materieel belang met betrekking tot een gebeurtenis of omstandigheid
die gerede twijfel kan doen ontstaan over de mogelijkheid van de entiteit om haar
continuïteit te handhaven (NV COS 570 Continuïteit, paragraaf 22);
– Een onzekerheid met betrekking tot de toekomstige uitkomst van een uitzonderlijke rechtszaak
of een toezichtmaatregel (NV COS 706 Paragrafen ter benadrukking van en over overige
aangelegenheden, nr. A5);
– Een grote ramp die een significant effect heeft gehad, of nog steeds heeft, op de financiële
positie van de entiteit (NV COS 706 Paragrafen ter benadrukking van en over overige
aangelegenheden, nr. A5).

198 NV COS, Begrippenlijst, ‘Goedkeurend oordeel’.
199 Beckman (2008), p. 499 (niet in nieuwe druk).
200 NV COS Standaard 706 Paragrafen ter benadrukking van aangelegenheden en paragrafen inzake overige
aangelegenheden in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant, paragraaf 7.
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De NBA maakt in de Handleiding Regelgeving Accountancy (‘HRA’), deel 3 voorbeeldrapportages,201 een onderscheid tussen de volgende goedkeurende verklaringen:
•

Goedkeurende controleverklaring;

•

Goedkeurende controleverklaring met een onverplichte paragraaf ter benadrukking van
aangelegenheden;

•

Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter benadrukking van
onzekerheid omtrent de continuïteit;

•

Goedkeurende controleverklaring indien niet wordt voldaan aan de verplichting ingevolge
artikel 2:391 lid 1 BW een bestuursverslag op te stellen;

•

Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan een of meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392 lid 1 BW.

Volgens de NV COS moet de accountant een oordeel met beperking tot uitdrukking brengen wanneer:
a. De accountant, nadat hij voldoende en geschikte controle-informatie verkregen
heeft, concludeert dat afwijkingen, afzonderlijk dan wel geaggregeerd, van
materieel belang zijn voor de financiële overzichten maar niet van diepgaande
invloed zijn; of
b. De accountant niet in staat is voldoende en geschikte controle-informatie te
verkrijgen om daarop zijn oordeel op te baseren, maar de accountant concludeert dat de mogelijke gevolgen van onontdekte afwijkingen, indien aanwezig,
voor de financiële overzichten van materieel belang kunnen zijn, maar niet van
diepgaande invloed’.202
De NBA maakt in de HRA, deel 3 voorbeeldrapportages.203 een onderscheid tussen de volgende
controleverklaringen met beperking:
•

Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte
controle-informatie te verkrijgen;

•

Controleverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel belang in de jaarrekening;

•

Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte
controle-informatie te verkrijgen en een afwijking van materieel belang in de jaarrekening;

•

Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening;

•

Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar controleverklaring met beperking
wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen;
situatie doet zich per einde van het onderhavige boekjaar niet meer voor, echter het effect op
de beginbalans leidt tot een onmogelijkheid voldoende en geschikte controle-informatie te
verkrijgen in de controle van het onderhavige boekjaar;

•

Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een aangepaste controleverklaring.

201 Versie van oktober 2017.
202 NV COS Standaard 705 Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke
accountant, paragraaf 7.
203 Versie van oktober 2017.
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Een oordeelonthouding is volgens de NV COS aan de orde onder de volgende
omstandigheden: ‘indien de accountant niet in staat is voldoende en geschikte
controle-informatie te verkrijgen om daarop zijn oordeel op te baseren en de
accountant concludeert dat de mogelijke gevolgen van onontdekte afwijkingen,
indien aanwezig, voor de financiële overzichten zowel van materieel belang
zouden kunnen zijn als van diepgaande invloed. De accountant dient een oordeelonthouding te formuleren wanneer, in uiterst zeldzame omstandigheden
waarbij meerdere onzekerheden meespelen, de accountant concludeert dat,
ondanks het feit dat hij voldoende en geschikte controle-informatie heeft verkregen met betrekking tot iedere afzonderlijke onzekerheid, het niet mogelijk is een
oordeel over de financiële overzichten te vormen ten gevolge van de mogelijke
interactie tussen de onzekerheden en het mogelijke cumulatieve effect op de
financiële overzichten’.204
De NBA maakt in de HRA, deel 3 voorbeeldrapportages.205 een onderscheid tussen de volgende controleverklaringen van oordeelonthouding:
•

Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn voldoende en
geschikte controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de omvang van de entiteit;

•

Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn voldoende en
geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één post in de jaarrekening;

•

Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn voldoende en
geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van meerdere posten in de
jaarrekening.

Volgens de NV COS moet de accountant een afkeurend oordeel tot uitdrukking
brengen indien: ‘De accountant, wanneer hij voldoende en geschikte controleinformatie verkregen heeft, concludeert dat afwijkingen, afzonderlijk dan wel
geaggregeerd, zowel van materieel belang zijn voor de financiële overzichten,
alsmede een diepgaande invloed daarop hebben’.206
De NBA maakt in de HRA, deel 3 voorbeeldrapportages.207 een onderscheid tussen de volgende afkeurende controleverklaringen:
•

Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarrekening;

•

Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn voldoende en
geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang;

•

Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn voldoende en
geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed;

•

Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit.

204 NV COS Standaard 705 Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke
accountant, paragraaf 9 en 10.
205 Versie van oktober 2017.
206 NV COS Standaard 705 Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke
accountant, paragraaf 8.
207 Versie van oktober 2017.
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Indien sprake is van een combinatie van bevindingen wordt, rekening houdend
met de aard en de impact van deze bevindingen, de strekking van de verklaring
bepaald.208
Objectieve en subjectieve verhindering
Er kan sprake zijn van een beperking in de controle, inhoudende dat de accountant onvoldoende geschikte controle-informatie heeft verkregen (zie 1.4.2.8 over
de vraag wanneer voldoende controle-informatie is verkregen) om met redelijke
mate van zekerheid te verklaren dat de gecontroleerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Een
dergelijke beperking kan veroorzaakt worden door een ‘subjectieve verhindering’,
waarbij het bestuur van de opdrachtgever de beperking oplegt. Er is dan sprake van
onwil. Er kan ook sprake zijn van ‘objectieve verhindering’, dit is een externe
beperking door oorzaken die buiten de gecontroleerde entiteit liggen.209
Is sprake van een niet oplosbare verhindering, dan heeft dit gevolgen voor de
door de accountant te verstrekken controleverklaring. Bij objectieve verhindering
zal sprake zijn van een oordeel met beperking indien de beperking in de controle
van materiële invloed is maar niet van diepgaande invloed (‘materiële verhindering’).210 Er zal sprake zijn van oordeelonthouding indien de beperking in de
controle van diepgaande invloed is (‘wezenlijke verhindering’).211 Subjectieve
verhindering zal verderstrekkende gevolgen kunnen hebben omdat het bestuur
de beperking bewust oplegt. Is sprake van subjectieve materiële verhindering, dan
dient een oordeel met beperking te worden afgegeven. Is echter sprake van een subjectieve wezenlijke verhindering, dan dient de opdracht in beginsel te worden teruggegeven.212 Een voorbeeld van een beperking met diepgaande invloed is de
weigering van het bestuur om de bevestigingsbrief bij de jaarrekening (letter of
representation, zie paragraaf 4.4.3.6) te ondertekenen.
Controleverklaring ‘nieuwe stijl’
Met ingang van boekjaar 2016213 is sprake van een controleverklaring ‘nieuwe
stijl’ voor alle wettelijke controles.214 Doelstelling van de nieuwe verklaring is dat
accountants in hun verklaring meer informatie moeten geven over de aanpak van
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HRA, toelichting, Deel 2 De accountantsorganisatie en de externe accountant, Hoofdstuk 8.2.5, rapportering.
Dieleman (2011b), p. 10 e.v.
Westra (2009a), p. 21.
Westra (2009a), p. 21.
Dieleman (2011b), p. 10 e.v.
Formeel gaat het om boekjaren die eindigen op of na 15 december 2016.
Oorspronkelijk was de controleverklaring ‘nieuwe stijl’ alleen verplicht voor wettelijke controles bij OOB’s.
Deze verplichting was van toepassing met ingang van boekjaar 2014. NV COS Standaard 702N
‘Aanvullingen met betrekking tot het rapporteren bij een volledige set van financiële overzichten voor
algemene doeleinden bij een organisatie van openbaar belang’ was daartoe (met terugwerkende kracht
vanaf 20 maart 2015) per 1 januari 2015 in werking getreden.
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hun controle. De werkgroep Toekomst Accountantsberoep onderschrijft deze doelstelling in zijn rapport ‘In het publiek belang’. Met de controleverklaring ‘nieuwe
stijl’ wordt getracht de ‘informatiekloof’ tussen gebruikers van de verklaring en de
accountant te dichten.215 De belangrijkste wijzigingen betreffen:216
1. Begin met de conclusie in de vorm van het oordeel;217
2. Continuïteitsveronderstelling;
3. Kernpunten van de controle;
4. Materialiteit;
5. Reikwijdte van de groepscontrole;
6. Verantwoordelijkheid accountant.
Ad 1) Door te beginnen met het oordeel van de accountant over de jaarrekening,
kan de gebruiker gelijk zien wat de accountant van de jaarrekening vindt. Het
belangrijkste onderdeel wordt zo naar voren gehaald. Na het oordeel volgt een
nieuwe afdeling ‘Basis voor het oordeel’. In deze afdeling wordt onder andere
opgenomen dat de controle overeenkomstig NV COS is uitgevoerd, wordt
verwezen naar de afdelingen inzake de verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid
van de accountant en wordt vermeld dat de accountant van mening is dat de
controle-informatie voldoende en geschikt is voor het oordeel.218
Ad 2) Op basis van het gewijzigde artikel 2:393 BW dient de controleverklaring
te bevatten: ‘een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband
houden met gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen
rijzen of de rechtspersoon zijn werkzaamheden voort kan zetten’ (artikel 2:393
lid 5 sub h BW). In de praktijk moet de continuïteit slechts in de controleverklaring
aan de orde worden gesteld, indien de financiële situatie van de controlecliënt daartoe aanleiding geeft.219 Continuïteit komt dus slechts in uitzonderingssituaties
aan de orde. Volgens Dieleman is de reden daarvoor ‘dat in een normale conjunctuur continuïteit over het algemeen geen issue is waarover specifiek gerapporteerd moet worden’.220
Ad 3) Kernpunten zijn die aangelegenheden die, in de professionele oordeelsvorming221 van de accountant, het meest significant waren in de controle van de
financiële overzichten van de huidige controleperiode. Kernpunten van de controle
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Van der Zanden (2014), p. 342-344.
NBA (2014a).
NV COS 700 Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten, paragraaf 23.
Deze informatie is niet nieuw, maar was voorheen op een andere plaats in de controleverklaring opgenomen.
Dieleman (2016 a), p. 13-16.
219 Uit de MvT blijkt dat de zinsnede niet altijd opgenomen hoeft te worden: ‘De externe accountant is niet
verplicht te verklaren over materiele onzekerheden, indien deze naar het oordeel van de accountant afwezig
ziin, maar mag dit oordeel (dat materiele onzekerheden afwezig zijn) wel in de controleverklaring opnemen’
(Kamerstukken 2015-2015, 24469, nr. 3, p. 51). Dieleman (2016 b).
220 Dieleman (2014), p. 10 e.v.
221 Zie paragraaf 4.4.3.4 voor een nadere uitwerking van dit begrip.
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worden geselecteerd uit de aangelegenheden die zijn gecommuniceerd met de personen belast met governance.222 Het betreft onderwerpen waar de accountant in
zijn controle de meeste aandacht aan heeft besteed en die relevant zijn voor de
gebruikers van de jaarrekening. Het zijn vaak onderwerpen waarbij de inschatting
van het bestuur een grote rol speelt. Veel voorkomende kernpunten zijn: goodwill,
latente belastingvorderingen en opbrengstverantwoording.223 In 2013 besprak de
accountant van SBM Offshore de steekpenningenaffaire, en heeft bij PostNL de
accountant de reorganisatievoorziening onder de loep genomen.224
De beschrijving van elk kernpunt van de controle in de sectie Kernpunten van de controle in
de controleverklaring dient een verwijzing te bevatten naar eventuele daarmee verband
houdende toelichtingen daarop in de financiële overzichten en dient het volgende te behandelen:
(i) de vraag waarom de aangelegenheid was beschouwd als meest significant in de controle en
derhalve is bepaald als kernpunt van de controle; en (ii) op welke wijze hierop tijdens de controle was ingespeeld.225

NV COS Standaard 701 ‘Het communiceren van kernpunten van de controle in de
controleverklaring van de onafhankelijke accountant’ dient verplicht te worden
toegepast bij wettelijke controles bij OOB’s, maar ook andere beursfondsen die
niet als OOB kwalificeren, en mag vrijwillig worden toegepast bij wettelijke controles van niet-OOB’s.226 De standaard is tevens verplicht wanneer van de accountant op grond van wet- of regelgeving vereist wordt om kernpunten van de controle
in de controleverklaring te communiceren.
NV COS 701 bevat de volgende waarschuwing. Het communiceren van kernpunten van de
controle in de controleverklaring is geen:
a) vervanging voor een toelichting die thuishoort in de jaarrekening;
b) vervanging van een beperking in de controle of onjuistheid in de jaarrekening die zou
moeten leiden tot een niet-goedgekeurde jaarrekening;
c) vervanging van de toelichting op de continuiteit; of
d) afzonderlijk oordeel over individuele aangelegenheden.227

222 NV COS Standaard 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de
onafhankelijke accountant, paragraaf 8.
223 https://www.nba.nl/Documents/Nieuws/Pdfs/NBA_Rapport_Inzicht_Uitgebreide_Controleverklaring.pdf,
p. 18.
224 FD 3 maart 2014 ‘Accountant geeft pijnpunten jaarrekening aan in zijn verklaring’.
225 NV COS Standaard 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de
onafhankelijke accountant, paragraaf 13.
226 NV COS Standaard 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de
onafhankelijke accountant, paragraaf 5.
227 Dieleman (2016 a), p. 13-16.
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Indien geen sprake is van kernpunten, moet dit expliciet in de controleverklaring
worden vermeld.228 De accountant dient geen kernpunten van de controle op te
nemen in de controleverklaring wanneer hij een oordeelonthouding verstrekt.229
Dit geldt niet bij een afkeurende verklaring of een controleverklaring met beperking.230
Ad 4) De accountant dient voor OOB’s in de controleverklaring in een aparte
afdeling “Materialiteit” de door hem gehanteerde materialiteit, en de wijze waarop
deze is bepaald, toe te lichten (zie paragraaf 1.4.2.3 inzake het begrip materialiteit).231 Het gaat hierbij volgens Dieleman om de materialiteit voor de jaarrekening
als geheel.232
In de voorbeeld controleverklaring is de volgende passage hierover opgenomen:233 ‘Op
basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening
als geheel bepaald op € X. De materialiteit is gebaseerd op... (nader in te vullen % van de
relevante benchmark b.v. winst, omzet of andere criteria). Wij houden ook rekening met
afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens
onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € Y rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn’.

Ad 5) De accountant dient voor OOB’s in de controleverklaring toe te lichten
hoe hij de controle van de groepsonderdelen heeft aangepakt (‘reikwijdte van een
groepscontrole’), voor zover van toepassing.234
Bij wettelijke controles van niet-OOB’s mag vrijwillig een afdeling ‘Materialiteit’
of ‘Reikwijdte van een groepscontrole’ worden opgenomen. Indien echter besloten
wordt de kernpunten van de controle toe te lichten, dan zijn beide onderdelen wel
verplicht.235

228 NV COS Standaard 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de
onafhankelijke accountant, paragraaf 16. Dieleman (2014), p. 10.
229 NV COS Standaard 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de
onafhankelijke accountant, paragraaf 5 en NV COS 705, Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
230 Dieleman (2016 a), p. 13-16.
231 NV COS Standaard 700, Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten,
paragraaf 29 A.
232 Dieleman (2014), p. 10 e.v.
233 NBA (2014 b), p. 6.
234 NV COS Standaard 700, Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten,
paragraaf 29 AA.
235 NV COS Standaard 700, Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten,
paragraaf 31. Zie voorts: Dieleman (2016 a), p. 13-16.
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De nieuwe controleverklaring was voor het eerst verplicht voor jaarrekeningen van OOB’s
over een boekjaar dat afsloot na 15 december 2015.236 De nieuwe controleverklaring is in
2014 al succesvol237 getest. Van de 38 gepubliceerde AEX en AMX jaarverslagen over 2013 heeft
45% een controleverklaring ‘nieuwe stijl’.238
De nieuwe controleverklaring sluit aan bij een initiatief van de IAASB om beter te voorzien
in de informatiebehoefte van stakeholders. Hiertoe heeft de IAASB in 2013 ontwerpstandaarden uitgebracht, gericht op de nieuwe controleverklaring.

1.4.2.7

ACCOUNTANTSVERSLAG

EN MANAGEMENTLETTER

Voor wat betreft de communicatie door de accountant in verband met de wettelijke
controle, wordt een onderscheid gemaakt tussen drie rapporteringsvormen: 1)
controleverklaring, 2) accountantsverslag en 3) managementletter. In paragraaf
1.4.2.6 heb ik reeds uitvoerig stilgestaan bij de controleverklaring. In deze
paragraaf zal ik stilstaan bij het accountantsverslag en de managementletter en
de relevantie hiervan in het licht van de wettelijke controle.
Bij samenstelopdrachten is voorts sprake van een accountantsrapport. 239 Bij controleplichtige rechtspersonen wordt geen accountantsrapport naar de opdrachtgever gestuurd.

In de praktijk is soms sprake van verwarring indien men de begrippen accountantsverslag en managementletter bespreekt. In het hiernavolgende zal daarom
eerst bij deze begrippen worden stilgestaan.
Zo bleek bij de parlementaire behandeling van de Wet Computercriminaliteit dat de minister
ervan uitging dat het accountantsverslag datgene is, wat men in de praktijk de management
letter noemt.240

Met betrekking tot de rapportering wordt ook wel een onderscheid gemaakt
tussen enerzijds de rapporteringen die voornamelijk voor derden zijn bestemd en
anderzijds de rapporteringen die slechts voor organen (raad van commissarissen/
bestuur) binnen de onderneming zijn bestemd. Alleen de controleverklaring is
bestemd voor derden. De management letter en het accountantsverslag zijn daarentegen uitsluitend bestemd voor de raad van commissarissen en bestuur.241

236 Standaard 702 N was van toepassing op een controle van financiële historische informatie waarvan het boekjaar
na 15 december 2015 sluit. Staatscourant nr. 4650 d.d. 19 maart 2015. Standaard 702 N is inmiddels komen te
vervallen.
237 NBA (2014a), p. 8.
238 PwC (2014).
239 NBA, Brochure Het accountantsrapport en uw onderneming, NBA, p. 5. Het accountantsrapport kan bestaan
uit de volgende onderdelen: de jaarrekening, het bestuursverslag, de overige gegevens (inclusief samenstelverklaring) enhet accountantsverslag (indien van toepassing).
240 NIVRA (1994), p. 19.
241 NIVRA (1994), p. 43.
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Accountantsverslag
Bij middelgrote en grote rechtspersonen heeft de accountant ingevolge art 2:393
lid 4 BW een wettelijke plicht om aan de raad van commissarissen en het bestuur
verslag uit te brengen van zijn onderzoek naar de jaarrekening. In het verslag
worden de belangrijkste bevindingen opgenomen die bij de controle van de jaarrekening naar voren zijn gekomen. Het verslag wordt uitgebracht naast de controleverklaring. Weliswaar wordt het verslag op grond van de wet aan zowel raad
van commissarissen uitgebracht als bestuur, het verslag is primair afgestemd op
de raad van commissarissen.242 Aldus zijn in ieder geval alle bestuurders en commissarissen gerechtigd tot kennisneming van het accountantsverslag. Het accountantsverslag is dus bestemd voor een beperkte gebruikerskring en wordt (in
beginsel) niet aan de AV ter beschikking gesteld. Zulks in tegenstelling tot de controleverklaring, die ook voor het maatschappelijk verkeer bedoeld is.243 Volgens
het Compendium voor de jaarrekening heeft de AV echter ook recht op kennisneming van het accountantsverslag indien zij zulks wenst, omdat de AV de hoogste
macht heeft bij de opdrachtgever.244 Dit brengt volgens het Compendium ook
mee dat individuele aandeelhouders binnen het verband van de AV kennis van
het accountantsverslag mogen nemen.
Voor wat betreft de kennisneming door de AV en de individuele aandeelhouders is de volgende overweging uit de ASMI beschikking245 relevant: “Het bestuur en de raad van
commissarissen zijn gehouden aan de AvA, behoudens zwaarwichtige redenen, alle verlangde
inlichtingen te verschaffen (art. 2:107 lid 2 BW). Iedere aandeelhouder heeft voorts ter
vergadering zelfstandig het recht vragen te stellen – ongeacht of deze betrekking hebben op
punten die op de agenda zijn vermeld – en de vennootschap dient die vragen te beantwoorden
(art. 9 lid 1 en 2 EG-Richtlijn nr. 2007/36 van 11 juli 2007 PbEU 2007, L 184/17). Daarbuiten hebben de aandeelhouders geen recht op het verstrekken van door hen afzonderlijk verlangde
informatie. Het recht op nadere inlichtingen is een recht van de AvA als orgaan van de vennootschap, verleend met het oog op de vennootschappelijke rekening en verantwoording”.
Het lijkt daarmee voor de hand te liggen dat de AV met een beroep op artikel 2:107/217 lid 2 BW
recht heeft op kennisneming van het accountantsverslag. De individuele aandeelhouder kan er
vervolgens als lid van de AV kennis van nemen, maar kan inzage in beginsel niet individueel
afdwingen.
Een vraag die hierbij speelt is of er een geheimhoudingsplicht jegens de AV zou bestaan.
Volgens het Compendium is hier geen sprake van. De cliënt is immers de rechtspersoon (en niet
het bestuur of de commissarissen). Slechts indien zwaarwichtige belangen van de rechtspersoon
zich ertegen verzetten, kan informatie aan de algemene vergadering worden onthouden. Hierbij kan gedacht worden aan concurrentieoverwegingen. Dit speelt echter doorgaans geen rol
bij de inhoud van een accountantsverslag.246

242 De managementletter (zie hierna) is daarentegen primair afgestemd op het bestuur.
243 HRA, toelichting, Deel 2 De accountantsorganisatie en de externe accountant, Hoofdstuk 8.2.5, rapportering.
244 Beckman & Krens, Deel 2. Totstandkoming en depot, 2.4. Accountantsonderzoek, 2.4.4 Accountantsverslag
en -verklaring.
245 HR 9 juli 2010 r.o. 4.6, NJ 2010/544, JOR 2010/228, Huizink (2016), nr. 104.
246 Beckman & Krens, Deel 2. Totstandkoming en depot, 2.4. Accountantsonderzoek, 2.4.4 Accountantsverslag
en -verklaring.
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Het accountantsverslag kan zowel mondeling als schriftelijk worden uitgebracht,
waarbij een schriftelijk verslag sterk de voorkeur geniet.247 In het verslag geeft
de accountant aan wat hij met betrekking tot de jaarrekening, jaarverslag en
overige gegevens onder de aandacht wenst te brengen van de raad van commissarissen en het bestuur. Het verslag voorziet in interne informatieverschaffing aan
commissarissen en bestuur en de accountant kan hier zaken aan de orde stellen die
niet tot de externe informatieverschaffing (lees: jaarrekening, jaarverslag en
overige gegevens inclusief controleverklaring) horen. Soms geeft de accountant
in het verslag adviezen, meestal doet hij dat in de managementletter.
Bij een toereikende interne verslaggeving door de opdrachtgever zal de behoefte
ontbreken bij de accountant om zaken aan de orde te stellen of zal deze behoefte
van beperkte omvang zijn. In deze situatie zal het accountantsverslag beperkt
zijn tot de controleverklaring, met daarnaast eventueel beknopt een eigen rapport
met nog enkele analyserende beschouwingen. Bij een beperkte of ontbrekende
interne informatieverstrekking door de opdrachtgever zal de accountant, naast
zijn verklaring in het financieel verslag, een uitvoeriger eigen accountantsverslag
uitbrengen. Het accountantsverslag bestaat ten minste uit een gedateerde controleverklaring.248
De wet stelt geen eisen aan de inhoud van het verslag. Hierop bestaat één uitzondering. De accountant moet namelijk in zijn verslag melding maken van zijn
bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.249 Hiervoor is geen extra onderzoek noodzakelijk, het betreft de bevindingen opgedaan tijdens de controle van de jaarrekening.
Voorts wijs ik in dit verband op het volgende. Indien sprake is van een wettelijke
controle bij een OOB is de accountant(sorganisatie) verplicht een aanvullende
verklaring in te dienen bij het auditcomité van de gecontroleerde OOB (artikel 11
van de EU Verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van
OOB’s). De aanvullende verklaring dient op schrift te zijn gesteld en mag niet later
worden verstrekt dan de controleverklaring. In de aanvullende verklaring worden
de resultaten van het onderzoek toegelicht. Artikel 11 van de EU Verordening bevat
een lijst van te bespreken onderwerpen.

247 HRA, toelichting, Deel 2 De accountantsorganisatie en de externe accountant, Hoofdstuk 8.2.5, rapportering.
248 Beckman & Krens, Deel 2. Totstandkoming en depot, 2.4. Accountantsonderzoek, 2.4.4 Accountantsverslag
en -verklaring.
249 Artikel 2:393 lid 4 BW. Dit vloeit voort uit de Wet Computercriminaliteit.
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Tot slot merk ik op dat de accountant met het accountantsverslag ook verantwoording dient af te leggen aan de raad van commissarissen,250 zoals nader uitgewerkt in NV COS Standaard 260 (Communicatie met degenen belast met
governance).
Managementletter
De managementletter, ook wel adviesbrief of brief met bevindingen en aanbevelingen genoemd, is een belangrijk instrument waarmee de accountant vaak
gedetailleerd verslag uitbrengt aan het bestuur en soms ook aan de raad van commissarissen.251 De managementletter is in ieder geval primair afgestemd op het
bestuur. Uit het oogpunt van een effectieve communicatie kan het voorkomen dat
de accountant binnen één onderneming meerdere management letters verstrekt:
een meer algemene brief voor het topmanagement en meer gedetailleerde brieven
voor de lagere managementniveaus.252
De managementletter betreft een rapportage door de accountant van de belangrijke bevindingen (ook die niet rechtstreeks in relatie staan tot de controle van de
jaarrekening) met adviezen voor verbetering. De managementletter ziet onder
andere op de geconstateerde tekortkomingen in de interne beheersing (de werking
van de risicobeheersings- en controlesystemen).253 Tevens is het gebruikelijk dat
in de management letter de discussiepunten worden vastgelegd met management en commissarissen over de jaarrekening. Het doel van de bevindingen en het
advies zoals gepresenteerd in de management letter is:
1) het verbeteren van: de accounting grondslagen, de financiele planning/management en de werking van de risicobeheersings- en controlesystemen;
2) het verbeteren van de effectiviteit en rendement van de onderneming;
3) het bespreken van andere zaken die de aandacht van de accountant hebben
getrokken.254
De managementletter is niet verplicht, maar wordt in de praktijk vaak uitgebracht
na de wettelijke controle. Er zijn geen wettelijke voorschriften met betrekking tot
het uitbrengen van een management letter.255 Door de managementletter heeft de
accountant een ‘natuurlijke adviesfunctie’ welke voortvloeit uit/samenhangt met
de wettelijke controle.256

250 NV COS Standaard 260 paragraaf 10: ‘De persoon (personen) of organisatie(s), (bijvoorbeeld een trustee
van een vennootschap), met verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van toezicht op de strategische
aansturing van de entiteit en op de verplichtingen van de entiteit met betrekking tot het afleggen van
verantwoording. Deze verantwoordelijkheid omvat het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving. Voor bepaalde entiteiten in sommige rechtsgebieden kan ook leidinggevend personeel
behoren tot degenen belast met governance, bijvoorbeeld leden die een leidinggevende functie hebben bij
een bestuurorgaan van een entiteit in de private of publieke sector dan wel een eigenaar-bestuurder. Zie de
alinea’s A1-A8 voor een bespreking van de verschillende vormen van governancestructuren’.
251 HRA, toelichting, Deel 2 De accountantsorganisatie en de externe accountant, Hoofdstuk 8.2.5, rapportering.
252 NIVRA (1994), p. 44.
253 Westra (2009a), p. 78 e.v. en Westra (2009b), p. 55.
254 Tros (2015), p. 28.
255 HRA, toelichting, Deel 2 De accountantsorganisatie en de externe accountant, Hoofdstuk 8.2.5, rapportering.
256 Tros (2015), p. 28.
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Er is discussie over de vraag of de letter ook ter kennisneming van de raad van
commissarissen moet komen. Volgens Beckman en Tros behoort de inhoud van
de letter vanzelfsprekend ter kennisneming van de raad van commissarissen te
komen.257 Ik sluit mij hierbij aan en merk op dat de grondslag hiervoor te vinden is in de wet. Het bestuur dient de raad van commissarissen immers ten minste
een keer per jaar schriftelijk op de hoogte te stellen van ‘de hoofdlijnen van het
strategisch beleid, de algemene en financiële risico‘s en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap’ (artikel 2:141/251 lid 2 BW). Het bestuur kan voor
wat betreft de algemene en financiële risico‘s en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap gedeeltelijk aan deze verplichting voldoen, indien zij de
managementletter aan de raad van commissarissen verstrekt.
De Belastingdienst heeft overigens ook het recht de management letter, het accountantsverslag
en de controleverklaring in te zien. De onderneming mag fiscale passages alsdan onleesbaar
maken.258

De inhoud van de managementletter wordt in de situatie dat deze niet aan de
commissarissen ter beschikking wordt gesteld, doorgaans in samengevatte vorm
in het accountantsverslag opgenomen (waarmee ook kan worden voldaan aan de
verplichting van artikel 2:141/252 lid 2 BW). In de praktijk kan het ook voorkomen dat het accountantsverslag en de management letter worden samengevoegd,259 zie hierna ‘Verhouding accountantsverslag en managementletter’.
Van belang is dat de strekking van de controleverklaring niet strijdig mag zijn
met de in de management letter gesignaleerde gebreken.260 De externe accountant dient bij zijn eerstvolgende controle na te gaan of het bestuur gevolg heeft
gegeven aan de aanbevelingen en welke consequenties dit heeft voor zijn controle.261
Staande praktijk is dat de accountant de management letter eerst in concept
bespreekt met het bestuur. Aan de hand van deze bespreking kunnen wijzigingen
worden aangebracht, onder andere indien het bestuur bepaalde zaken afdoende
heeft toegelicht.262
Verhouding accountantsverslag tot managementletter
Uit het voorgaande volgt dat het accountantsverslag en de managementletter veel
overlap kennen. Beide kunnen echter niet zonder meer gelijk worden gesteld. Bij
middelgrote en kleine vennootschappen, waarbij in wezen geen sprake is van
scheiding tussen leiding en kapitaal, kan sprake zijn van een zekere gelijkstelling. Wat daar als management letter wordt uitgebracht, wordt dan tevens gezien
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Beckman (2013), p. 591. Tros (2015), p. 28.
Parijs (2012), p. 26-30.
HRA, toelichting, Deel 2 De accountantsorganisatie en de externe accountant, Hoofdstuk 8.2.5, rapportering.
HRA, toelichting, Deel 2 De accountantsorganisatie en de externe accountant, Hoofdstuk 8.2.5, rapportering.
HRA, toelichting, Deel 2 De accountantsorganisatie en de externe accountant, Hoofdstuk 8.2.5, rapportering.
Parijs (2012), p. 26-30.
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als het accountantsverslag in de zin der wet. Bij vennootschappen waar sprake is
van een raad van commissarissen, wordt daarentegen vaak wel een onderscheid
gemaakt tussen het accountantsverslag en de managementletter.263 Hierbij is
van belang zich te realiseren dat de accountant zich in het accountantsverslag
primair richt tot de raad van commissarissen, het bestuur is namelijk al afdoende
geïnformeerd via de management letter.
Dat het accountantsverslag toch ook aan het bestuur wordt verstrekt is enerzijds een gevolg
van de wetswijziging in 1984 en anderzijds betreft het hier een stukje hoffelijkheid: het is
immers het bestuur en zijn beleid waarover wordt gerapporteerd.264

De raad van commissarissen zal op het gebied van verslaggeving door de
accountant meer behoefte hebben aan een oordeel op hoofdlijnen, oftewel aan
de conclusies die de accountant uit zijn bevindingen trekt, terwijl die bevindingen
zelf niet geheel in detail behoeven te worden besproken, zoals dat wel met het
bestuur wordt gedaan.265
Ten aanzien van de inhoud van beide stukken is echter wel relevant dat aan het
bestuur en de raad van commissarissen dezelfde conclusies en bevindingen dienen
te worden verstrekt, maar dat de mate van detaillering (onderbouwende informatie
en conclusies) verschillend kan zijn. Dit is in lijn met de Nederlandse Corporate
Governance Code 2016 best practice 1.7.5 op grond waarvan de raad van commissarissen inzage dient te krijgen in de belangrijkste discussiepunten tussen de
accountant en het bestuur naar aanleiding van de concept management letter dan
wel het concept accountantsverslag.
Met betrekking tot de mate van detaillering merk ik op dat de management letter
zaken kan bevatten die de accountant vanuit zijn natuurlijke adviesfunctie aan de
orde wil stellen, maar waarvan het qua aard niet altijd nodig is om daaraan ook in
het accountantsverslag aandacht te besteden. Bijvoorbeeld omdat dit niet relevant
is de toezichthoudende taak van de raad van commissarissen.266 Het accountantsverslag is beperkter dan de management letter. Vaak kan een samenvatting van de
management letter dienst doen als accountantsverslag, waarbij enerzijds bepaalde
detailleringen worden weggelaten, anderzijds bepaalde elementen kunnen worden
toegevoegd die juist voor de commissarissen relevant zijn.267
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WAT

ZIJN DE PROCEDURELE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE

WETTELIJKE CONTROLE?

In paragraaf 1.4.2.1 tot en met 1.4.2.7 heb ik hoofdzakelijk de inhoudelijke aspecten van de wettelijke controle weergegeven. In deze paragraaf zal ik de hiermee
samenhangende procedurele voorschriften van de wettelijke controle bespreken.
Volgens de NBA bestaat de wettelijke controle uit 3 fasen:268
Fase I Risico-inschatting;
Fase II Inspelen op de risico’s;
Fase III Rapportage.
Westra & Folkers269 onderscheiden zeven fasen, te weten: fase 1 – cliënt en opdracht evaluatie,
fase 2 – planning en materialiteit, fase 3 – risico inschatting, fase 4 – respons op de ingeschatte
materiële risico’s, fase 5 -specifieke en afrondende werkzaamheden, fase 6 – evaluatie van de
verkregen controle-informatie en fase 7 – communicatie van de bevindingen, inclusief verklaring.
Deze fasen komen tevens aan de orde in het model van de NBA, ware het niet dat alsdan maar
drie hoofdfasen worden onderscheiden.

Fase I Risico-inschatting
Voorbereidende controlewerkzaamheden
In deze fase worden eerst voorbereidende controlewerkzaamheden uitgevoerd,
met als doel te bepalen of de opdracht dient te worden aangenomen. De volgende
handelingen zijn in dit verband van belang. De accountant dient vast te stellen dat
hij voldoet aan de beginselen van beroepsethiek (professionaliteit, integriteit,
objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid).270 Hij
dient te allen tijde aan deze beginselen te voldoen. De accountant dient ook
onafhankelijk te zijn ten opzichte van zijn controlecliënt en/of een met deze controlecliënt verbonden derde (artikel 25a Wta en Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten ‘ViO’).271 De accountant dient
verder te onderzoeken of de opdracht elk van de onderstaande kenmerken
omvat:272
i. het object van onderzoek is geschikt;
ii. de criteria die worden gehanteerd zijn toepasbaar en beschikbaar voor de
beoogde gebruikers;
iii. de accountant heeft toegang tot toereikende informatie om zijn conclusie te
onderbouwen;
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NBA (2011).
Westra & Folkers (2012), p. 42 e.v.
Verordening Gedrags- en beroepsregels Accountant (VGBA).
Zie nader: paragraaf 2.4.2.5.
Stramien voor Assurance-opdrachten, paragraaf 22.
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iv. de conclusie van de accountant zal, in de vorm die van toepassing is voor
een opdracht tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dan wel
een opdracht tot het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid worden
opgenomen in een schriftelijk rapport; en
v. de accountant is er van overtuigd dat de opdracht een rationeel doel dient.
Tevens dient een lijst met risicofactoren te worden opgemaakt. Hierbij kan gedacht
worden aan risico’s ten aanzien van fraude273 en transacties met verbonden partijen. Tot slot dient de accountant de voorwaarden van de controleopdracht overeen
te komen met het management of de met governance belaste personen, naar gelang
wat passend is.274 In paragraaf 3.2.4 ga ik nader in op de eisen in wet- en regelgeving met betrekking tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht en de
voorwaarden waaraan dient te zijn voldaan voordat de overeenkomst mag worden
aangegaan.
Een kort uitstapje in verband met het begrip ‘de met governance belaste personen’. Dit zijn
volgens de begrippenlijst bij de NV COS: ‘De persoon (personen) of organisatie(s) met
verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van toezicht op de strategische richting van de entiteit
en op de verantwoordingsplicht van de entiteit. Deze verantwoordelijkheid omvat het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving. Voor bepaalde entiteiten in
sommige rechtsgebieden kan ook leidinggevend personeel behoren tot de met governance
belaste personen, bijvoorbeeld bij het dagelijks bestuur betrokken leden van een governanceorgaan van een entiteit in de private of publieke sector of een eigenaar-bestuurder”. In dit
proefschrift zal ik ‘de met governance belaste personen’ aanduiden als ‘raad van commissarissen’. Hieronder dienen tevens de niet uitvoerende bestuurders bij een one tier bestuur te
worden verstaan.

Na aanvaarding van de opdracht maar vóór uitvoering van de werkzaamheden
dient de accountant instemming te verkrijgen van het management dat het zijn
verantwoordelijkheid ter zake van de controle erkent en begrijpt.
Het management en, waar van toepassing, de raad van commissarissen moeten erkennen en
begrijpen dat zij de verantwoordelijkheid hebben:
a. Voor het opstellen van de financiële overzichten in overeenstemming met het van toepassing
zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, met inbegrip van de getrouwe weergave daarvan
voor zover relevant;
b. Voor een zodanige interne beheersing die het management en, waar van toepassing, de
raad van commissarissen nodig achten om het opstellen mogelijk te maken van financiële
overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten die het gevolg is van fraude of
fouten; en

273 Met betrekking tot het risico van fraude is NV COS Standaard 240 relevant, zie paragraaf 1.4.2.5.
274 NV COS Standaard 210 Het overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten, paragraaf 9, zie
nader paragraaf 3.2.4.
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c. Om de accountant te voorzien van:
i. Toegang tot alle informatie waar het management en, waar van toepassing, degenen
belast met governance zich van bewust zijn dat die relevant is voor het opstellen van de
financiële overzichten, zoals de vastleggingen, documentatie en andere aangelegenheden;
ii. Aanvullende informatie die de accountant van het management en, waar van toepassing,
van de raad van commissarissen kan vragen voor het doel van de controle; en
iii. Onbeperkte toegang tot die personen binnen de entiteit van wie de accountant vaststelt dat
het noodzakelijk is controle-informatie te verkrijgen.275

Controleplanning
Vervolgens wordt de controle gepland, teneinde de algehele controleaanpak en
het programma te ontwikkelen. In dit verband: (i) dient de algehele controleaanpak te worden opgesteld, (ii) dienen besprekingen met het controleteam plaats te
vinden en (iii) dient aandacht te worden gegeven aan de materialiteit. Ten aanzien
van de materialiteit is het volgende van belang. ‘Informatie is materieel indien het
weglaten of het onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die
gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zou kunnen beïnvloeden. De
materialiteit van de post of fout is afhankelijk van de omvang daarvan, beoordeeld
onder de bijzondere omstandigheden waaronder het weglaten of onjuist weergeven
plaatsvindt. Het begrip materialiteit verschaft dus meer een drempel of kritische
grens, dan dat het een primair kwalitatief kenmerk is dat informatie moet bezitten
om nuttig te zijn’.276
Om enig inzicht te geven laat ik nu de NV COS 300 ‘Planning van een controle van financiële
overzichten’ volgen:
1. De accountant dient een algehele controleaanpak tot stand te brengen waarin de reikwijdte,
de timing en de richting van de controle wordt uiteengezet en die de basis vormt voor de
ontwikkeling van het controleprogramma.
2. Bij het opstellen van de algehele controleaanpak dient de accountant:
a. De kenmerken van de opdracht te bepalen die de reikwijdte daarvan definiëren;
b. Zich te vergewissen van de rapportagedoelstellingen van de opdracht teneinde de timing
van de controle te plannen en de vereiste soort communicatie te bepalen;
c. De factoren te overwegen die op grond van het professionele oordeel van de accountant
significant zijn voor het aansturen van de door het opdrachtteam uit te voeren werkzaamheden;
d. De uitkomsten in overweging te nemen van de voorbereidende opdrachtactiviteiten en,
voor zover van toepassing, na te gaan of de kennis die is verkregen bij andere opdrachten
voor de entiteit, die zijn uitgevoerd door de opdrachtpartner, relevant is; en
e. De aard, timing en omvang van de benodigde middelen voor de uitvoering van de opdracht
te bepalen.

275 NV COS Standaard 200 Algemene doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede

het uitvoeren van een controle overeenkomstig de Standaarden, Paragraaf A2, zie nader
paragraaf 3.2.4.
276 Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, 930 Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen,
nr. 30.
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3. De accountant dient een controleprogramma te ontwikkelen dat een beschrijving dient te
bevatten van:
a. De aard, timing en omvang van de geplande risico-inschattingswerkzaamheden, zoals
bepaald in Standaard 3155;
b. De aard, timing en omvang van de geplande verdere controlewerkzaamheden op het
niveau van beweringen, zoals bepaald in Standaard 3306;
c. De geplande overige controlewerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd zodat de
opdracht in overeenstemming met de Standaarden wordt uitgevoerd.

Risico-inschattingswerkzaamheden
Nadat de controleplanning tot stand is gekomen, dient controle-informatie te worden verzameld.277 Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van voldoende
en geschikte controle-informatie, speelt uiteraard een rol dat de accountant bij zijn
onderzoek zowel (i) de onzekerheid over het feitenmateriaal dat aan de jaarrekening ten grondslag ligt dient te verminderen tot een aanvaardbaar laag niveau en
(ii) dient na te gaan of het beeld dat het management in de jaarrekening construeert
op basis van het materiaal getrouw is. De accountant dient voldoende en geschikte
controle-informatie te verkrijgen teneinde het controlerisico terug te brengen tot
een aanvaardbaar laag niveau.278 Het controlerisico is het risico dat de accountant een niet passend oordeel tot uitdrukking brengt wanneer de financiële
overzichten een afwijking van materieel belang bevatten. Om het controlerisico
terug te kunnen brengen, dienen risico-inschattingswerkzaamheden te worden uitgevoerd. Risico-inschattingswerkzaamheden zijn controlewerkzaamheden die worden uitgevoerd gericht op het verwerven van inzicht in de entiteit en
haar omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing, voor het onderkennen
en inschatten van de risico’s van een afwijking van materieel belang.279 Er wordt
in dit verband aandacht besteed aan: bedrijfs- en frauderisico’s, opzet en implementatie van relevante interne beheersingsmaatregelen en risico’s op het niveau
van financiële overzichten en beweringen.
Omstreeks 1980 is in Nederland de controleaanpak gebaseerd op risicoanalyse geïntroduceerd.
Doel van deze aanpak is om de inspanningen van de accountant te richten op die posten en
stromen in de jaarrekening waar het grootste risico bestaat op een materiële fout. Uitgangspunt
hierbij is dat de accountant het risico van het afgeven van een verkeerde verklaring zoveel
mogelijk beperkt (het accountantscontrolerisico). De aanpak gebaseerd op een risicoanalyse
als controlebenadering is inmiddels algemeen aanvaard.280
Voldoende en geschikte controle informatie wordt verkregen door inspectie, waarneming, externe
confirmatie, herberekening, herhaling van de uitvoering en cijferanalyses (hierbij kan gebruik
worden gemaakt van steekproeven) en verzoek om inlichtingen.281

277 NV COS Standaard 500 Controle-informatie, paragraaf A3.
278 NV COS Standaard 200 Algemene doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren
van een controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf 5.
279 NV COS Standaard 315 Het onderkennen en inschatten van de risico‘s van een afwijking van materieel
belang door middel van het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving, paragraaf 4d.
280 Gortemaker & Wallage (2003), p. 11-24.
281 NV COS Standaard 500 Controle-informatie, paragraaf A2.
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De betrouwbaarheid van controle informatie wordt beïnvloed door de aard en herkomst van de
controle informatie. De betrouwbaarheid is afhankelijk van de omstandigheden waaronder zij is
verkregen. Indien de informatie wordt verkregen van onafhankelijke bronnen, geldt in zijn
algemeenheid dat de informatie betrouwbaarder is dan wanneer de informatie is verkregen uit
interne bronnen. Ten aanzien van informatie uit interne bronnen dient de accountant een
professioneel-kritische instelling te tonen.282
Met betrekking tot het verzoek om inlichtingen is onder andere artikel 2:141 lid 2 BW relevant op
basis waarvan het bestuur jaarlijks de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte dient te
stellen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico‘s en het
beheers- en controlesysteem van de vennootschap. Voor beursgenoteerde ondernemingen wordt
de bestuursverantwoordelijkheid ten aanzien van financiële gegevens en inlichtingen en de
informatieverplichting van de raad van commissarissen uitgewerkt in de Nederlandse Corporate
Governance Code 2016.
In de NV COS Standaard 500 Controle-informatie wordt over het voorgaande het volgende
opgemerkt: “Het verzoeken om inlichtingen kan belangrijke controle-informatie verschaffen
en kan zelfs controle-informatie voor een afwijking leveren, maar verschaft op zichzelf gewoonlijk niet voldoende controle-informatie over de afwezigheid van een afwijking van materieel
belang op het niveau van beweringen, noch over de effectieve werking van interne beheersingsmaatregelen”.283 “Een doeltreffende toetsing verschaft geschikte controle-informatie die, samen
met andere verkregen of nog te verkrijgen controle-informatie, volstaat voor de doeleinden van
de accountant. Bij het selecteren van te toetsen elementen wordt van de accountant vereist dat
hij op grond van paragraaf 7 de relevantie en betrouwbaarheid van de als controle-informatie
te gebruiken informatie vaststelt; het andere aspect van effectiviteit (het voldoende zijn) is een
belangrijke overweging bij het selecteren van de te toetsen elementen. De accountant beschikt
over de volgende middelen om te toetsen elementen te selecteren:
a) alle elementen selecteren (een onderzoek van de volledige populatie);
b) specifieke elementen selecteren; en
c) steekproeven gebruiken bij een controle.
De toepassing van een of meer van deze middelen kan geëigend zijn afhankelijk van de
specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld de risico’s op een afwijking van materieel belang met
betrekking tot de getoetste bewering, en van de uitvoerbaarheid en effectiviteit van de verschillende middelen’.284

Fase II Inspelen op risico’s
Nadat de risico’s voldoende zijn ingeschat, moet hierop worden ingespeeld en
worden de verdere controlewerkzaamheden opgezet en uitgevoerd, met als doel
het op gepaste wijze inspelen op de ingeschatte risico’s van afwijkingen van materieel belang. In dit verband dient onder andere de algemene aanpak te worden
bijgewerkt en dient een controleprogramma dat ingeschatte risico’s van materieel

282 Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9-17.
283 NV COS Standaard 500 Controle-informatie, paragraaf A2.
284 NV COS Standaard 500 Controle-informatie, paragraaf A52.
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belang koppelt aan verdere controlewerkzaamheden te worden gebruikt. Door
implementatie van voorgaande, dient het controlerisico te worden teruggebracht tot
een aanvaardbaar laag niveau.285 Bij het controlerisico zijn twee elementen van
belang:
– Inherente en interne beheersingsrisico’s; de financiële overzichten kunnen
een afwijking van materieel belang bevatten.
– Ontdekkingsrisico; de accountant kan falen in het ontdekken van een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten.
Om het controlerisico terug te brengen tot een aanvaardbaar laag niveau, dient de
accountant voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen. In dit verband wordt van de accountant vereist dat hij de risico’s van afwijkingen van
materieel belang inschat en het ontdekkingsrisico beperkt. Dit kan worden bewerkstelligd door het uitvoeren van werkzaamheden die inspelen op de ingeschatte
risico’s van afwijkingen van materieel belang, zowel op het niveau van financiële
overzichten als op het niveau van beweringen, op het niveau voor transactiestromen, rekeningsaldi en in de financiële overzichten opgenomen toelichtingen. Hierbij dient ook te worden gedacht aan het verrichten van aanvullende
werkzaamheden bij de constatering van een verhoogd risico op fraude (zie paragraaf 1.4.2.5).286 De accountant vraagt zo nodig advies aan vakbekwame personen bij de uitvoering van de wettelijke controle (artikel 17 lid 1 Bta).
Met betrekking tot vakbekwame personen is het volgende van belang: een accountant heeft
niet ‘alle wijsheid in pacht’. Met name in situaties die nieuw of complex zijn, wordt verwacht dat
de accountant advies vraagt aan vakbekwame personen. Dit kunnen ook andere deskundigen
dan accountants zijn, zoals actuarissen en fiscalisten. Deze vakbekwame personen kunnen zich
zowel binnen als buiten de accountantsorganisaties bevinden.287 Het begrip ‘vakbekwame
personen’ wordt binnen deze context overigens nergens gedefinieerd.

Fase III Rapportage
In de laatste fase wordt de verkregen controle informatie geëvalueerd en beoordeeld. Er moet worden bepaald of de controle-informatie voldoende en passend is
om het controlerisico terug te brengen tot een aanvaardbaar laag niveau. Daarbij
wordt onder andere nagegaan of aanvullende controle werkzaamheden zijn vereist,
en zo ja welke. Indien er aanvullende controle werkzaamheden zijn vereist, dienen
wederom risico-inschattingswerkzaamheden te worden uitgevoerd. Tijdens deze
fase dient te worden bepaald of het ingeschatte risico is gewijzigd, of de conclusies
uit de uitgevoerde werkzaamheden juist zijn, of zich verdachte omstandigheden

285 NV COS Standaard 500 Controle-informatie, paragraaf A3 en NV COS Standaard 200 Algemene
doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig
de Standaarden, paragraaf 5.
286 Campen (2013), p. 93-95.
287 Homan (2007), p. 66.
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hebben voorgedaan, of aanvullende risico’s op de juiste wijze zijn opgepakt en of
eventuele aanvullende controlewerkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Is hieraan
voldaan, dan kan de controleverklaring worden opgesteld, zoals uitgewerkt in
1.4.2.6.
Tevens dienen de controlebevindingen bij het bestuur en de raad van commissarissen te worden gerapporteerd. De accountant geeft bij een OOB zijn accountantsverklaring niet eerder af dan nadat de kwaliteitsbeoordeling, welke vereist is bij
OOB’s,288 is voltooid (zie hierover nader paragraaf 2.4.2.4). Tot slot dient een controledossier te worden ingericht conform de eisen uit het Besluit toezicht accountantsorganisaties. Uit die eisen volgt onder meer dat een accountantsorganisatie
een standaard voor de inrichting van een controledossier dient te hebben (artikel 11
lid 2 Bta).
In het controledossier worden ten minste de volgende gegevens en bescheiden schriftelijk of
elektronisch vastgelegd:
a. de overeenkomst tussen de accountantsorganisatie en de controlecliënt en de eventuele
wijzigingen daarin;
b. de correspondentie met betrekking tot de controlecliënt, voor zover deze betrekking heeft op de
wettelijke controle;
c. een controleplan waarin de vermoedelijke reikwijdte en aanpak van de wettelijke controle
worden vastgelegd;
d. een beschrijving van de aard en de omvang van de uitgevoerde controlewerkzaamheden;
e. de begin- en einddatum van uitvoering van de in het controleplan onderscheiden fasen van
controlewerkzaamheden;
f. de voornaamste bevindingen van de uitgevoerde controlewerkzaamheden;
g. de uit de bevindingen, bedoeld in onderdeel f, getrokken conclusies;
h. het oordeel van de externe accountant, zoals dat blijkt uit de door hem af te geven accountantsverklaring;
i. de gegevens die worden vastgelegd ingevolge de artikelen 12, derde lid, 13, tweede lid, 17,
tweede lid, 20, derde lid, en 37, tweede lid; en
j. de overige relevante gegevens en bescheiden die van belang zijn voor de onderbouwing
van de door de externe accountant afgegeven verklaring en voor het toezicht op de naleving
van de bij en krachtens de wet, de Wab en de verordening289 gestelde regels (artikel 11 lid 3
Bta).
Een accountantsorganisatie dient er voor te zorgen dat de externe accountant uiterlijk 60
dagen na de ondertekening van de accountantsverklaring voornoemde gegevens en bescheiden in het controledossier heeft opgenomen en het controledossier heeft afgesloten (artikel 11
lid 5 Bta). Het dossier dient gedurende zeven jaar nadat de wettelijke controle is afgesloten te
worden bewaard (artikel 11 lid 6 Bta).

288 Artikel 8 lid 1 (Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling) EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van
financiële overzichten van OOB’s’.
289 EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’.
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Met het controledossier legt de accountant verantwoording af over de uitgevoerde controle. De accountant moet zich tegenover de volgende partijen kunnen
verantwoorden:
1) de eigen accountantsorganisatie,
2) de AFM als zij een onderzoek komt doen, en
3) een derde in het kader van een due-diligenceonderzoek.290
Volgens de AFM voldoet een goed controledossier aan de volgende vier kenmerken:291
1) alle relevante controlestappen en hun onderlinge samenhang zijn duidelijk opgenomen.
2) er is voldoende motivering opgenomen van de keuzes die de accountant heeft gemaakt in het
kader van zijn professionele oordeelsvorming. De door de accountant gemaakt keuzes op
basis van zijn professionele kennis moeten in het controledossier worden geëxpliciteerd en
de accountant legt verantwoording hierover af.
3) de uitgevoerde controlewerkzaamheden zijn voldoende gedetailleerd vastgelegd. Hierbij
dient te worden verwezen naar achterliggende documentatie, waaruit blijkt dat de werkzaamheden werkelijk zijn verricht op adequate wijze.
4) het dossier is compleet en overzichtelijk. Dit betekent dat alle relevante documenten zijn
opgenomen.

Ten aanzien van de in het controledossier opgenomen controledocumentatie
stelt NV COS 230 paragraaf 8 dat de accountant de controledocumentatie zo
dient op te stellen dat die voldoende is om een ervaren accountant die niet eerder
bij de controle betrokken was, in staat stelt inzicht te verwerven in:
a) de aard, timing en omvang van de controlewerkzaamheden die zijn uitgevoerd
overeenkomstig de Standaarden en de van toepassing zijnde door wet- en
regelgeving gestelde vereisten;
b) de uitkomsten van de uitgevoerde controlewerkzaamheden, alsmede de verkregen controle-informatie; en
c) significante aangelegenheden die tijdens de controle aan de orde zijn
gekomen, de daaruit getrokken conclusies; en
d) significante professionele oordeelsvormingen die tot die conclusies hebben
geleid.
1.4.2.9

WET

TOEZICHT FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Ter afsluiting van deze paragraaf over de werkzaamheden gericht op een wettelijke controle in de zin van artikel 2:393 BW, zal ik stilstaan bij de Wet toezicht
financiële verslaggeving (‘Wtfv’). Dit lijkt op het eerste gezicht een vreemde
eend in de bijt. De reden om hier de Wtfv te bespreken, is gelegen in het feit dat
de wettelijke controle en de Wtfv beide (onder andere) betrekking hebben op de
toepassing van de verslaggevingsvoorschriften in de financiële verslaggeving.

290 Bosch & van der Zijde (2013).
291 Bosch & van der Zijde (2013).
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Achtergrond Wtfv
Teneinde boekhoudschandalen in de toekomst te voorkomen, zijn er nationaal en
internationaal op allerlei fronten maatregelen genomen ter versterking van de
checks and balances binnen en rondom beursgenoteerde ondernemingen. Ondernemingen en beleggers hebben weliswaar een eigen verantwoordelijkheid om
goede informatie te verschaffen respectievelijk te verzamelen, de overheid heeft
op dit gebied een normstellende verantwoordelijkheid. De Wtfv betreft één van
deze maatregelen.292 De Wtfv beoogt eraan bij te dragen dat effectenuitgevende
instellingen de voor hen geldende verslaggevingsvoorschriften (juist) naleven.293
In het verlengde hiervan beoogt de Wtfv bij te dragen aan een herstel van het
maatschappelijke vertrouwen in de naleving van de verslaggevingsvoorschriften.294 De Wtfv is op 31 december 2006 van kracht geworden.
De Wtfv ziet op het actieve toezicht dat de AFM uitoefent op de (algemeen
beschikbaarstelling en deponering van) financiële verslagen van Nederlandse
beursgenoteerde ondernemingen.295 Het toezicht op grond van de Wtfv verplicht
de AFM een register aan te houden waarin onder meer de financiële verslaggeving van de onderneming is opgenomen (artikel 5 Wtfv). Voorts houdt de
AFM toezicht op de naleving van de toepasselijke financiële verslaggevingsvoorschriften. Zonodig zal de AFM door middel van een zelfstandige procesbevoegdheid een jaarrekeningprocedure starten bij de OK (artikel 4 Wtfv).
De AFM zal de financiële verslaggeving van alle beursgenoteerde ondernemingen steekproefsgewijs beoordelen. Zij zal in dit verband op basis van risicoanalyses nagaan of beursgenoteerde ondernemingen IFRS en Titel 9 Boek 2 BW juist hebben toegepast. In eerste instantie
zal de AFM haar toezicht door middel van desktop review uitvoeren op basis van openbare296
gegevens. Indien de AFM redenen heeft tot twijfel of de financiële verslaggeving van een beursgenoteerde onderneming aan de geldende voorschriften voldoet, kan de AFM aan de onderneming een nadere toelichting verzoeken (artikel 2 Wtfv). Hier is zij echter niet toe verplicht, zij
heeft hierin beleidsvrijheid. Na een verzoek om toelichting kan de AFM, mede afhankelijk van de
(afwezigheid van de) toelichting, een aanbeveling doen (artikel 3 Wtfv) of een jaarrekeningprocedure starten (artikel 4 Wtfv).

292 In preambule 16 van de IAS verordening zijn lidstaten opgeroepen een ‘passend en rigoureus’ handhavingsstelsel in het leven te roepen ten aanzien van de verplichting voor beursgenoteerde ondernemingen om
IFRS toe te passen. De Wtfv draagt hier aan bij. Ploeger (2015), p. 56.
293 Kamerstukken 2010/2011, 32 681, nr. 2, p. 3 en 10.
294 Kamerstukken 2005/2006, 30 336, nr. 3, p. 2 en Hijink (2010), p. 459.
295 Het gaat dan om statutair in Nederland gevestigde ondernemingen, waarop Titel 9 van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing is en waarvan de effecten tot de handel op een gereglementeerde markt in
de Europese Unie of op een effectenbeurs buiten de Europese Unie zijn toegelaten (art 1 aanhef en sub b
Wtfv).
296 Dit begrip moet ruim worden opgevat. Naast de financiële verslaggeving kwalificeren informatie verkregen
van klokkenluiders en feiten uit juridische procedures in elk geval als zodanig (Kamerstukken 2005/2006, 30
336, nr. 3, p. 18).
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Toezicht Wta en Wtfv
Het Wtfv toezicht kent een zekere samenloop met de andere vormen van toezicht
van de AFM, zoals het toezicht op grond van de Wta (Wta toezicht) en de Wet op
het financieel toezicht (Wft).297 Tot 1 januari 2013 was uitwisseling van informatie
tussen de verschillende toezichtafdelingen van de AFM niet toegestaan. Dit verbod op uitwisseling van informatie wordt ook wel ‘Chinese Walls’ genoemd. Met
de invoering van de Wab zijn de Chinese Walls tussen de verschillende afdelingen van de AFM opgeheven. Het is nu mogelijk om bijvoorbeeld informatie
die is verkregen uit hoofde van het toezicht op financiële verslaggeving te gebruiken bij het toezicht op accountantsorganisaties en andersom (artikel 3 lid 3 Wtfv).
Het opheffen van de Chinese Walls heeft de nodige discussie teweeg gebracht. Een helder
overzicht van de hoofdlijnen van deze discussie is te vinden in een artikel van Reimers en
Koster.298 Reimers299 heeft er in dit verband overigens ook nog op gewezen dat de informatie
die is verkregen ter uitvoering van het toezicht op de accountantsorganisaties uitsluitend voor
het toezicht op accountantsorganisaties mag worden gebruikt. Het uitwisselen van informatie zoals thans opgenomen in artikel 63 a Wta is naar zijn mening in strijd met de Achtste
Richtlijn.300

Wtfv en de accountant
Het toezicht van de AFM verschilt op een aantal punten van het onderzoek van
de externe accountant naar de toepassing van de verslaggevingsvoorschriften in
de financiële verslaggeving. Allereerst vindt het onderzoek van de accountant
plaats voorafgaand aan de vaststelling van de financiële verslaggeving. Hierbij is
van belang dat op grond van artikel 2:393 lid 7 BW de jaarrekening niet kan
worden vastgesteld, indien het daartoe bevoegde orgaan geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant. De AFM daarentegen gaat pas
achteraf (na vaststelling van de financiële verslaggeving door de AV) tot onderzoek
over. Dit hangt samen met de toezichttaak van de AFM, die geen toets omvat of de
gepresenteerde financiële verslaggeving inhoudelijk juist is. Omdat de AFM geen
onderzoek zal doen naar de juistheid van de (gepresenteerde) feiten die aan de verslaggeving ten grondslag liggen, maar naar de naleving van de voorschriften, vindt
het toezicht van de AFM, anders dan het onderzoek van de externe accountant,
achteraf plaats.301

297 Er zijn echter ook belangrijke verschillen, vooral op het gebied van het bestuursrecht. Zie hieromtrent
Ploeger (2015), p. 57 t/m 60.
298 Reimers & Koster (2011), p. 160-168.
299 Reimers (2012), p. 14-19.
300 Artikel 36 van Richtlijn 2006/43/EG.
301 Kamerstukken 2005/2006, 30 336, nr. 3, p. 11 en 12.
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Een ander belangrijk verschil met het onderzoek van een externe accountant is
dat de AFM, anders dan de accountant, in het kader van het thematisch onderzoek
op eenvoudige wijze in staat is de toepassing van dezelfde verslaggevingstandaarden bij verschillende bedrijven in dezelfde branche te vergelijken. Volgens de
MvT bij de Wtfv is de meerwaarde van het toezicht door de AFM derhalve dat de
AFM een rol kan spelen waar de verslaggevingsvoorschriften niet juist zijn toegepast, de onjuiste toepassing niet door de accountant is waargenomen of de
onjuiste toepassing onvoldoende door belanghebbenden aan de kaak wordt
gesteld.302
De veronderstelde meerwaarde van het toezicht door de AFM brengt mijns inziens
een spanningsveld teweeg tussen dit toezicht en de controle door de accountant.
Reimers303 merkt in dit verband op dat uit onderzoek van de Universiteit van
Tilburg naar de Wtfv304 blijkt dat 79,3% van de respondenten de accountant van
belang vinden als toezichthouder in het kader van de Wtfv en 34,5% de AFM. Hij
concludeert hieruit -mijns inziens terecht- dat AFM toezicht voor de financiële
verslaggeving van lager belang is dan toezicht van de accountant door middel van
accountantscontrole. Bij introductie van het Wtfv toezicht is men zich mijns
inziens ook bewust geweest van dit spanningsveld. Er zal immers niet voor
niets in de MvT bij de Wtfv zijn opgemerkt dat de AFM niet het werk van de
accountant zal overdoen.305 Voorts stelt de MvT: ‘Ook in het geval dat de
accountant een goedkeurende verklaring heeft gegeven, maar na vaststelling
van de jaarrekening de AFM op basis van openbare feiten en omstandigheden
twijfel heeft over de naleving van de verslaggevingsvoorschriften door een
effectenuitgevende instelling, behoeft hiermee de kwaliteit van de verklaring
van de accountant niet in het geding te zijn. Immers, er kunnen zich na het onderzoek van de accountant nieuwe feiten en omstandigheden voordoen waarmee de
accountant geen rekening heeft kunnen houden’.306
In de praktijk zal dit leerstuk mijns inziens echter een stuk weerbarstiger zijn.
Want wat gebeurt er als de AFM twijfel heeft terwijl er geen sprake is van
nieuwe omstandigheden? Zal in dat geval niet snel de kwaliteit van de verklaring
van de accountant in het geding zijn? Oftewel, is er door het toezicht van de
AFM op grond van de Wtfv niet sprake van een extra aansprakelijkheidsrisico
voor de accountant? Ik denk van wel. Door het extra publieke toezicht achteraf,
is de kans groter dat een eventuele beroepsfout van de accountant aan het licht
komt. Mede ook omdat de AFM tot op zekere hoogte de mogelijkheid heeft te
bepalen wat ‘fout’ is in het kader van de financiële verslaggeving. Het wegnemen
van de ‘Chinese Walls’ tussen de afdelingen die toezicht houden op de Wta en de
Wtfv zal dit risico nog verder vergroten. Hierbij speelt een rol dat de positie van de

302
303
304
305
306

Kamerstukken 2005/2006, 30 336, nr. 3, p. 12.
Reimers (2012), p. 14-19.
Bouwens, Leung & Verriest (2011).
Kamerstukken 2005/2006, 30 336, nr. 3, p. 12.
Kamerstukken 2005/2006, 30 336, nr. 3, p. 12.
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accountant binnen de Wtfv niet formeel is geregeld. De accountant heeft formeel
geen rol met betrekking tot een door een effecten uitgevende instelling op te stellen en te deponeren bericht naar aanleiding van aanbevelingen van de AFM. Een
dergelijk bericht kan dus zonder accountantsverklaring worden uitgebracht en
gedeponeerd. De accountant kan zich alsdan niet openbaar verweren. De betrokken accountant(sorganisatie) kan hierdoor reputatieschade lijden. Om dit te
voorkomen zullen accountants zich willen indekken. Volgens Van Kollenburg307
zullen accountants mogelijk zelfs proberen ‘pre-clearance’ te verkrijgen bij de
AFM in geval van interpretatie. Het risico bestaat dat de AFM daardoor interpretatieve macht verkrijgt door haar toezicht. Ik deel de op de vorige pagina
opgenomen conclusie van de Mvt bij de Wtfv dus niet onverkort. Dat neemt niet
weg dat ik het extra toezicht een goede zaak vind, ook -of wellicht wel juist- als er
daardoor beroepsfouten van de accountant aan het licht komen.
Wel zijn er mijns inziens nog twee interessante vraagpunten met betrekking tot
de Wtfv:
(i) Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar de Wtfv308 is gebleken
dat vele accountants blij zijn dat ‘de AFM als extra controller toekijkt op de
financiële verslaggeving’. Zoals hiervoor opgemerkt, voorziet de Wtfv in
toezicht op de financiële verslaggeving en zal de AFM het werk van de
accountants niet overdoen. Ik denk echter dat velen het Wtfv toezicht zullen interpreteren als toezicht op de controle door de accountant en deze
zinsnede uit het rapport van de Universiteit van Tilburg doet mij afvragen of
accountants dit niet zelf ook zo ervaren?
(ii) Kan de accountant bij een eventuele aansprakelijkheidstelling een beroep
doen op het toezicht van de AFM? De accountant is bij beursgenoteerde
ondernemingen immers niet meer de laatste in de lijn, gezien het toezicht
achteraf door de AFM. Indien de AFM geen reden had tot twijfel en er komt
vervolgens vast te staan dat de accountant een beroepsfout heeft gemaakt,
dan kan men zich bij sommige fouten afvragen of de AFM deze fout niet had
kunnen en moeten waarnemen.
1.4.3

Werkzaamheden gericht op het verstrekken van andere door boek 2
BW voorgeschreven verklaringen door een accountant

1.4.3.1

INLEIDING

De controle van de jaarrekening conform artikel 2:393 BW is niet de enige taak
die uit boek 2 BW voortvloeit voor de accountant. In boek 2 BW is tevens het
afgeven van een verklaring in het kader van de kapitaalbeschermingsregels
gereguleerd. Dit betreft de werkzaamheden gericht op het verstrekken van andere

307 Van Kollenburg (2007), p. 104 en 105.
308 Bouwens, Leung & Verriest (2011), p. 84.
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door boek 2 BW voorgeschreven verklaringen door een accountant. Mijn
onderzoek zal zich niet op deze werkzaamheden richten, maar vanwege de volledigheid zal ik deze werkzaamheden wel kort bespreken.
De kapitaalbeschermingsregels waarin het afgeven van een verklaring door de
accountant verplicht wordt gesteld, betreffen:
1) waardering inbreng in natura voor oprichting (2:94a lid 2 BW);
2) waardering inbreng in natura na oprichting (2:94b lid 2 BW);
3) Nachgründung (2:94c lid 3 BW);
4) omzetting (2:72 lid 1-b en lid 2-b BW).
Voorts zijn in boek 2 BW regels opgenomen in verband met het afgeven van een
accountantsverklaring in het kader van een juridische fusie of splitsing (2:328/
334aa BW).
1.4.3.2

VEREISTEN

VERKLARINGEN ACCOUNTANT

In geval van inbreng in natura309 respectievelijk Nachgründung310 moet de
accountant over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht een verklaring
afleggen, inhoudende dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht bij toepassing
van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden ten minste gelijk is aan de stortingsplicht in geld uitgedrukt (indien sprake
is van inbreng in natura) respectievelijk de waarde van de tegenprestatie (indien
sprake is van Nachgründung).311 De accountant dient in verband met het afgegeven van een dergelijke verklaring onder andere zelfstandig en kritisch te onderzoeken of tegenover het geplaatste aandelenkapitaal reële vermogensbestanddelen
staan.312
Is sprake van omzetting313 dan dient de accountant te verklaren dat het eigen
vermogen van de vennootschap op een dag binnen vijf maanden voor de omzetting
ten minste overeenkwam met het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal
volgens de akte van omzetting.
Bij het afgeven van de accountantsverklaring in verband met een juridische
fusie of splitsing314 dient de accountant een voorstel tot juridische fusie/splitsing te
onderzoeken en moet hij verklaren of de voorgestelde ruilverhouding van de aandelen naar zijn oordeel redelijk is. Hij moet tevens een verklaring afgeven inzake

309 Voor oprichting: artikel 2:94a lid 2 BW en na oprichting: artikel 2:94b lid 2 BW.
310 Artikel 2:94c lid 3 BW.
311 Zie inzake inbreng in natura en Nachgründung: Huizink (2016), Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa
(2013), Van Schilfgaarde/Wezeman/Winter (2017).
312 HR 6 december 2002, NJ 2003, 63 (Goedèl/Arts), Rb Breda 30 juni 2004, JOR 2004/264 (NetMarketing).
313 Artikel 2: 72/183 lid 1-b en lid 2-b BW. Zie inzake omzetting: Huizink (2016), Asser/Van Solinge & Nieuwe
Weme 2-IIa (2013), Van Schilfgaarde/Wezeman/Winter (2017).
314 Artikel 2:328/334aa BW. Zie inzake fusie en splitsing: Huizink (2016), Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme
2-IIa (2013), Van Schilfgaarde/Wezeman/Winter (2017).
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het eigen vermogen na fusie/splitsing.315 De verplichting inzake de ruilverhouding
geldt niet (meer) indien de aandeelhouders van de fuserende vennootschappen/van
elke partij bij de splitsing daarmee instemmen.316
1.4.4

Advieswerkzaamheden

Met betrekking tot de overige werkzaamheden die door een externe accountant
kunnen worden verricht, zal ik tot slot stilstaan bij advieswerkzaamheden. Ook
deze werkzaamheden maken geen onderdeel uit van mijn verdere onderzoek, maar
vanwege de volledigheid zal ik de advieswerkzaamheden wel kort bespreken.
1.4.4.1

INLEIDING

Adviseren is iemand raad geven.317 Eigenlijk dekken deze vijf woorden de lading.
Het kan ook een stuk moeilijker worden omschreven, bijvoorbeeld: ‘Bij adviesopdrachten maakt de openbare accountant gebruik van zijn technische vaardigheden, opleiding, waarnemingen, ervaring en kennis van het adviesproces. Het
adviesproces is een analytisch proces dat met name bestaat uit een combinatie van
activiteiten met betrekking tot: het bepalen van de doelstelling, het onderzoeken
van feiten, het definiëren van problemen en mogelijkheden, het evalueren van
alternatieven, het ontwikkelen van aanbevelingen inclusief de te nemen stappen,
het bespreken van de uitkomsten en in sommige gevallen het invoeren en het
verlenen van de nazorg’.318
Men kan advies geven over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Hierbij
kan gedacht worden aan:
a) de werkzaamheden gericht op de beoordeling van financiële verantwoordingen (‘Beoordelingsopdracht’);
b) het samenstellen van financiële verantwoordingen (‘Samenstellingsopdracht’);
c) vrijwillige controles;
d) due diligence onderzoek;
e) mededelingen bij prospectussen gericht op emissies;
f) advies inzake overname- en opvolgingsproblematiek;
g) waarderingen van aandelen;
h) advies inzake start- en beëindiging van een onderneming;
i) het fiscaal, economisch, sociaal en juridisch advies; en
j) forensische accountancy.

315 Artikel 2:328 lid 1 tweede volzin en artikel 2:334aa lid 2 BW.
316 Artikel 2:328 lid 6, 2:334 aa lid 7 en artikel 2:334 cc lid 2 BW, opgenomen bij wet van 6 november 2008 tot
uitvoering van richtlijn nr. 2007/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
13 november 2007 tot wijziging van Richtlijnen nr. 78/855/EEG en nr. 82/891/EEG wat betreft de verplichte
opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen van naamloze
vennootschappen.
317 Synoniem van adviseren, Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal.
318 Schema werkzaamheden openbaar accountants en van toepassing zijnde regelgeving, opgesteld door het
NIVRA, 2009, pagina 2, voetnoot 1. Dit schema is niet meer van toepassing maar de opgenomen informatie
is mijns inziens desondanks nog steeds relevant.
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Opgemerkt wordt dat de advieswerkzaamheden a tot en met d ook wel worden gezien als ‘hard
core’ werkzaamheden van de accountant, die door de accountant zelf niet als advieswerkzaamheden worden gezien.
Ter toelichting op een aantal van de hierboven opgesomde begrippen, de overige begrippen
worden bekend verondersteld:
Beoordelingsopdrachten: ‘Bij een beoordeling van financiële overzichten brengt de accountant
een conclusie tot uitdrukking met als doel om de mate van vertrouwen van de beoogde
gebruikers, met betrekking tot het opstellen van de financiële overzichten van een entiteit in
overeenstemming met een van toepassing zijnd stelsel inzake financiële verslaggeving, te
versterken. De conclusie van de accountant is gebaseerd op het feit dat de accountant een
beperkte mate van zekerheid verkrijgt. De beoordelingsverklaring omvat een beschrijving van
de aard van een beoordelingsopdracht als context voor de lezers van de verklaring om de
conclusie te begrijpen’.319
Dit betreft dus een beperkt onderzoek naar de getrouwheid van de financiële informatie van een
bedrijf. Bij beoordeling is sprake van een variant die tussen samenstelling en controle inzit.320
De beoordelingsverklaring dient een duidelijke schriftelijke mededeling met enige mate van
zekerheid over de juistheid en volledigheid van de jaarrekening (beperkte mate van zekerheid) te
bevatten.321 De accountant geeft in de beoordelingsverklaring aan dat hem ‘niets is gebleken
waarvan hij zou moeten concluderen dat de jaarrekening volgens algemeen aanvaarde grondslagen geen getrouw beeld geeft’.322 Indien alles in orde is, wordt een goedkeurende beoordelingsverklaring afgegeven. Het is echter ook mogelijk een beoordelingsverklaring met beperking
(in geval van bedenkingen of beperkingen van materieel belang), of een afkeurende beoordelingsverklaring (in geval van beperkingen/bedenkingen van wezenlijke betekenis) af te geven.323
In de praktijk komt de beoordeling nauwelijks meer voor. Cliënten kiezen voor het hierna te
bespreken lichtere middel van samenstelling of het reeds besproken zwaardere middel controle.324
Samenstellingsopdracht: ‘Het management kan een accountant verzoeken om te ondersteunen
bij het opstellen en presenteren van historische financiële informatie van een entiteit. Voor
gebruikers van historische financiële informatie is de waarde van een samenstellingsopdracht,
in overeenstemming met deze standaard, gelegen in het toepassen van de deskundigheid van de
accountant op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving. Daarnaast leeft de accountant gedrags- en beroepsregels na, waaronder relevante ethische
voorschriften, en communiceert hij duidelijk over de aard en omvang van zijn betrokkenheid
bij de samengestelde historische financiële informatie. Een samenstellingsopdracht is geen
assurance-opdracht. Van de accountant wordt derhalve bij een samenstellingsopdracht niet

319 NV COS Standaard 2400 Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten, Doel van een
beoordelingsopdracht, paragraaf 6.
320 Van Hulten & Van Campen (2016a), p. 4-10.
321 NV COS, Standaard 2400 Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten, conclusies en
rapportering, paragraaf 23.
322 Van Hulten & Van Campen (2016a), p. 4-10.
323 NV COS, Standaard 2400 Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten, conclusies en
rapportering, paragraaf 76.
324 Van Hulten & Van Campen (2016a), p. 4 e.v.
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vereist om de nauwkeurigheid of de volledigheid van de door het management verschafte
informatie voor het samenstellen te verifiëren, of anderszins onderbouwende informatie te verzamelen om een controleoordeel of een beoordelingsconclusie over het opstellen van de historische financiële informatie tot uitdrukking te brengen’.325
Na het voltooien van de samenstelling, wordt een samenstellingsverklaring afgegeven. Een
belangrijk doel van de samenstellingsverklaring is het duidelijk communiceren van de aard
van de samenstellingsopdracht en de rol en de verantwoordelijkheden van de accountant tijdens
de opdracht. De samenstellingsverklaring is geen middel om een oordeel of een conclusie over
de historische financiële informatie tot uitdrukking te brengen, in welke vorm dan ook.326 De
samenstellingsverklaring geeft het laagste niveau van zekerheid.327 Om een financieel overzicht te
kunnen samenstellen wordt van de accountant verwacht dat hij een globaal inzicht heeft in de aard
van de activiteiten van de entiteit, de wijze waarop de administratie is ingericht en in de waarderingsen resultaatbepalingsgrondslagen waarop het financieel overzicht zal worden gebaseerd.
Voorbeelden van werkzaamheden die tot een samenstellingsopdracht kunnen worden gerekend:
– het maken dan wel kritisch doornemen van voorafgaande journaalposten;
– het samenvatten van de aan de financiële administratie ontleende gegevens in de vorm van
een jaarrekening.
Voorbeelden van werkzaamheden die niet tot een samenstellingsopdracht kunnen worden
gerekend:
– het voeren (inboeken) van de financiële administratie;
– het adviseren bij de keuze van een waarderings- of resultaatbepalingsgrond-slag.328
In feite rubriceert en rangschikt de accountant bij een samenstellingsopdracht de gegevens.
Het wordt echter tevens van hem verwacht dat hij aandachtspunten en onregelmatigheden
(in beperkte mate) signaleert.
Vrijwillige controle: Voor ‘micro’ en ‘kleine’ ondernemingen (zie paragraaf 1.4.2.2 voor een
uitwerking van de begrippen ‘micro’ en ‘klein’) is een accountantscontrole niet verplicht. Er
zijn echter ondernemingen die desondanks de boeken vrijwillig laten controleren.329
Fiscaal, economisch, sociaal en juridisch advies kan uiteraard ook door andere beroepsgroepen worden gegeven. Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor due diligence onderzoek,
mededelingen bij prospectussen gericht op emissies, advies inzake overname- en opvolgingsproblematiek en advies inzake start- en beëindiging van een onderneming.
Bij juridisch advies dient tevens gedacht te worden aan het advies inzake de vermogenstoets bij
uitkeringen van dividend (artikel 2:216 BW), afhankelijk van de opdracht zou dit echter ook een
assuranceopdracht kunnen zijn.

325
326
327
328
329

NV COS, Standaard 4410 Opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten, paragraaf 5 en 6.
NV COS, Standaard 4410 Opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten, paragraaf 39.
Van Hulten & Van Campen (2016a), p. 4-10.
Leidraad 14, opdrachten in de MKB- praktijk. Deze leidraad is inmiddels ingetrokken.
Brink- van der Meer (2007), p. 23-32.
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Forensische accountancy: Dit betreft het specialistische deelterrein waar accountants zich
bezighouden met het verzamelen, controleren, veredelen, bewerken, analyseren en rapporteren
van gegevens,330 zulks ten behoeve van de rechtshandhaving.

1.4.4.2

VEREISTEN

ADVIESWERKZAAMHEDEN

Het advies wordt gewoonlijk schriftelijk uitgebracht in de vorm van een verslag,
memo of rapport. In geval van een samenstellingsopdracht, beoordelingsopdracht
of vrijwillige controle kan echter sprake zijn van een samenstellings-, beoordelings- of controleverklaring.
Het uitgangspunt is dat de uitgevoerde werkzaamheden alleen ten behoeve van
de opdrachtgever zijn. Bij due diligence rapportages is het bijvoorbeeld gebruikelijk een verklaring van de volgende strekking op te nemen, teneinde te voorkomen dat derden een beroep op het rapport doen: ‘Het rapport is niet bedoeld
voor gebruik of inzage door derden. Om die reden mag het rapport niet zonder
onze voorafgaande schriftelijke toestemming geheel of ten dele aan derden ter
beschikking worden gesteld’. De aard en de reikwijdte van de werkzaamheden
worden bepaald door de overeenkomst tussen de accountant en de opdrachtgever.
NV COS Standaard 5500N bevat aanwijzingen omtrent de uitvoering van transactiegerelateerde adviesdiensten en de hiermee samenhangende opdrachtbevestiging en rapportage.

1.5

Assurance- en non-assurance-werkzaamheden

1.5.1

Inleiding

In de regelgeving uitgevaardigd door de NBA met betrekking tot de in paragraaf
1.4 gedefinieerde werkzaamheden331 wordt een onderscheid gemaakt tussen
assurance, aan assurance verwante en non-assuranceopdrachten. Omdat dit onderscheid sterk samenhangt met de werkzaamheden van de externe accountant zoals
besproken in paragraaf 1.4, heb ik er voor gekozen het onderscheid tussen
assurance- en non-assurance werkzaamheden hier uit te werken. Dit onderscheid
staat los van de juridische context zoals besproken in paragraaf 1.4 en is generiek.
De invalshoeken van paragraaf 1.4 en de onderhavige paragraaf zijn derhalve
verschillend, maar betreffen dezelfde activiteiten.
Het onderscheid komt onder andere voor in de Verordening Accountantsorganisaties (‘VAO’),
de Nadere Voorschriften Accountantskantoren -assurance (‘NV AK’), de Nadere voorschriften
controle- en overige standaarden (‘NV COS’) en de Tijdelijke Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (‘NV KS’). Zie hoofdstuk 2 voor een nadere uitwerking van deze regelgeving.

330 M. Pheijffer (2000).
331 De regelgeving wordt uitgewerkt in paragraaf 2.5.
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Overzicht soorten opdrachten (zoals nader uitgewerkt in paragraaf 1.5.5):

Assurance (gericht op verstrekken
van zekerheid)

1.5.2

Non-assurance (niet gericht op het verstrekken
van zekerheid)
Aan assurance verwant
Overig

Assuranceopdracht

To assure is ‘bevestigen dat iets waar is’. Onder assurance wordt verstaan: het
verschaffen van zekerheid over informatie door een neutrale partij, om het
vertrouwen bij de gebruikers van die informatie te versterken.332 Assuranceopdrachten zijn dus bedoeld om de geloofwaardigheid van het bedoelde object van
onderzoek te vergroten.333 Het zijn opdrachten waarbij de accountant als onafhankelijke derde zekerheid toevoegt aan informatie.334 Eimers spreekt in dit
verband over ‘het verschaffen van zekerheid’.335
Het Stramien voor Assuranceopdrachten336 definieert een assuranceopdracht als
volgt: ‘Een assurance-opdracht is een professionele dienst waarbij een accountant voldoende en geschikte assurance-informatie wil verkrijgen om een conclusie tot uitdrukking te brengen om de mate van vertrouwen van de beoogde
gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de meting
of evaluatie van het onderzoeksobject ten opzichte van criteria te versterken’. Of
kortweg: het is een opdracht waarbij de accountant een oordeel geeft of informatie
voldoet aan bepaalde criteria/normen. Dat oordeel is bedoeld voor gebruikers, en
dient hun vertrouwen in de financiële overzichten te versterken337 (zie paragraaf
1.4.2.3 omtrent het doel van de wettelijke controle, waar dit nader wordt toegelicht).
Het begrip heeft een internationale basis, te weten de definitie van ‘Assurance engagement’ van
de ‘International Framework for Assurance Engagements’ van de ‘International Auditing and
Assurance Standards Board’ (IAASB).338
Assuranceopdrachten zijn de laatste jaren een steeds grote rol gaan spelen. Op basis van
maatschappelijke ontwikkelingen is de afgelopen jaren namelijk duidelijk geworden dat aandeelhouders, schuldeisers en andere belanghebbenden behoefte hebben aan andere typen verantwoordingsinformatie dan uitsluitend de traditionele jaarrekening. Daarom is een ontwikkeling
ingezet van een verbreding van de onderwerpen waarbij accountants -naast de traditionele jaarrekening- ook aan andere onderzoeksobjecten zekerheid toevoegen.339

332
333
334
335
336
337
338
339

NIVRA, Brochure ‘Het assurance-raamwerk. De accountant en het verstrekken van zekerheid’, p. 4
Gortemaker, p. 4.
Westra (2009a), p. 8 e.v. en Westra (2009b), p. 22 e.v.
Eimers (2008a), p. 11.
Stramien voor Assuranceopdrachten, paragraaf 10.
Westra (2009a), p. 84 en Westra (2009b), p. 58.
Een onafhankelijk lichaam van de IFAC.
Majoor/Heideman (2008), p. 11-16.
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De NV COS maakt onderscheid in de volgende soorten assuranceopdrachten:340
i) Assurance-opdracht tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid (Reasonable
assurance engagement)- De doelstelling van een assuranceopdracht tot het verkrijgen van
een redelijke mate van zekerheid is het reduceren van het opdrachtrisico tot een aanvaardbaar
laag niveau rekening houdend met de omstandigheden van de opdracht als basis voor een
positief geformuleerde conclusie van de accountant.
ii) Assurance-opdracht tot het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid (Limited
assurance engagement)- De doelstelling van een assuranceopdracht tot het verkrijgen van
een beperkte mate van zekerheid is het reduceren van het opdrachtrisico tot een niveau dat
aanvaardbaar is rekening houdend met de omstandigheden van de opdracht, maar waarbij
het risico groter is dan voor een opdracht tot het verkrijgen van een redelijke mate van
zekerheid, als basis voor een negatief geformuleerde conclusie van de accountant.

De meest bekende assuranceopdrachten betreffen wettelijke controles in de zin
van de Wta (en dus artikel 2:393 BW). De vraag is welke opdrachten nog meer
assuranceopdrachten betreffen. Bij de beantwoording van deze vraag zijn vijf elementen341 relevant, namelijk:
(i) de betrokkenheid van (ten minste) drie partijen,
(ii) een geschikt object van onderzoek,
(iii) toepasbare criteria,
(iv) toereikende assurance-informatie, en
(v) een schriftelijk assurance-rapport.
Deze vijf elementen hangen nauw samen met het doel van een assuranceopdracht, te weten: dat een
accountant een object van onderzoek, waarvoor een andere partij verantwoordelijk is, toetst of
evalueert aan de hand van de van toepassing zijnde criteria en omtrent dat object van onderzoek
een conclusie formuleert die de beoogde gebruiker een bepaalde mate van zekerheid verschaft.342
Ad (i) De betrokkenheid van (ten minste) drie partijen: er dient sprake te zijn van een
beroepsbeoefenaar (lees: de accountant), een verantwoordelijke partij en de beoogde gebruiker(s). De accountant is degene die de assuranceopdracht uitvoert. De verantwoordelijke partij is
degene die verantwoordelijk is voor het object van onderzoek en/of over informatie over het
object. Dit is meestal ook de opdrachtgever van de accountant. De beoogde gebruikers zijn de
personen voor wie de accountant het rapport opstelt. De partij die verantwoordelijk is voor het
object van onderzoek kan zelf een van de gebruikers zijn, maar bij een assuranceopdracht is de
kring van beoogde gebruikers groter dan alleen de verantwoordelijke partij.343 Andere gebruikers
zijn derden, bijvoorbeeld beleggers of subsidieverstrekkers.
Ad (ii) Geschikt object: hierbij zijn twee criteria relevant: in de eerste plaats is een geschikt
object identificeerbaar en kan het op eenduidige wijze worden geëvalueerd of getoetst aan de
vastgestelde criteria. In de tweede plaats kan de informatie over het object onderworpen worden
aan procedures voor het verzamelen van toereikende informatie om een conclusie met redelijke of
beperkte mate van zekerheid te onderbouwen.

340 NV COS, Begrippenlijst, ‘Assurance-opdracht’.
341 Stramien voor Assuranceopdrachten, paragraaf 26. Elementen van een assurance-opdracht en Verkruijsse &
Eimers (2006), p. 606-608.
342 Gortemaker, p. 4.
343 Majoor/Heideman (2007), p. 87.
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Het object van onderzoek kan veel vormen aannemen zoals:
– financiële resultaten of posities;
– niet-financiële resultaten of posities, bijvoorbeeld de prestaties van een huishouding
(doelmatigheid en effectiviteit);
– systemen en processen, bijvoorbeeld het interne beheersingsysteem of het geautomatiseerde
systeem van een huishouding
– gedrag, bijvoorbeeld naleving van regelgeving of personeelsbeleid.344
Ad (iii) Criteria: dit zijn de benchmarks die worden gebruikt voor het evalueren of toetsen van
het object van onderzoek. Kenmerken van toepasbare criteria zijn: relevantie, volledigheid,
betrouwbaarheid, neutraliteit en begrijpelijkheid.
Ad (iv) Toereikende assurance-informatie: Er dient sprake te zijn van voldoende en geschikte
informatie.
Ad (v) Schriftelijk rapport: de accountant verstrekt een schriftelijk rapport met de conclusie die
de zekerheid tot uitdrukking brengt die is verkregen over de informatie over het object van
onderzoek. Het rapport heeft een vaste opbouw.345
De vijf elementen komen als volgt terug indien sprake is van een wettelijke controle in de zin
van artikel 2:393 BW, het meest bekende voorbeeld van een assuranceopdracht. De beoogde
gebruiker is alsdan degene die van de jaarrekening kennis neemt. Een jaarrekening is een geschikt
object van onderzoek. Er zijn toepasbare criteria beschikbaar, zoals het bepaalde in titel 9 Boek 2
BW. De rechtspersoon is wettelijk verplicht te voldoen aan de boekhoudplicht. De op grond
hiervan te voeren administratie en daaraan ten grondslag liggende bescheiden vormen in het
algemeen toereikende assurance-informatie. De accountant kan tot slot deze jaarrekening onderzoeken en als resultaat daarvan een schriftelijk rapport uitbrengen waarin hij de uitkomsten van
zijn onderzoek weergeeft in de vorm van een controleverklaring (redelijke mate van zekerheid) of
van een beoordelingsverklaring (= beperkte mate van zekerheid).346
In dat verband merkt Eimers nog op: ‘dat er bij jaarrekeningcontroles geen sprake kan zijn van
insurance’.347 Onder insurance wordt in dit verband verstaan: ‘An insurance arrangement would,
by enforceable contract, obligate the professional to indemnify the decision maker for losses
caused by faulty information.348

Naast wettelijke controle in de zin van artikel 2:393 BW zijn de volgende
opdrachten voorbeelden van assuranceopdrachten:
1) Een vrijwillige controle van financiële overzichten;
2) Beoordelingsopdrachten (zie paragraaf 1.4.4 voor een definitie);349
3) Werkzaamheden gericht op het verstrekken van door boek 2 BW voorgeschreven verklaringen (zie paragraaf 1.4.3);

344 Majoor/Heideman (2007), p. 87.
345 Verkruijsse & Eimers (2006), p. 606-608.
346 HRA, toelichting, Deel 1 De Accountant, Hoofdstuk 4.2 Onderscheid tussen verbijzonderde toetsende
activiteiten, assurance-opdrachten, aan assurance verwante opdrachten en overige opdrachten.
347 Eimers (2008a), p. 13.
348 Elliot (2002), p. 139-146.
349 NV COS Standaard 2400 Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten.
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4) Bijzondere controleopdrachten, zoals met betrekking tot de naleving van
contractuele afspraken en met betrekking tot elementen van financiële overzichten;350
5) Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie, zoals prognoses en
projecties.351
Ad 2, 3 en 4) In haar rapport: ‘Kwaliteit en eenvoud, de openbaar accountant en non-assurance’
stelt de Commissie Regelgeving352 in opdracht van de rechtsvoorgangers van de NBA, het
NIVRA en de NOvAA, dat dergelijke verklaringen onder omstandigheden non-assurance
verklaringen kunnen zijn. Het antwoord op de vraag of sprake is van een assuranceopdracht of
een non-assurance opdracht is niet eenvoudig te geven.353 De commissie concludeert dat het
aanbeveling verdient in de regelgeving van de beroepsorganisaties aandacht te besteden aan
de vraag of sprake is van assurance of non-assurance opdrachten.
Uitgangspunt in mijn onderzoek is dat de ‘werkzaamheden gericht op het verstrekken van door boek 2 BW voorgeschreven verklaringen’ assuranceopdrachten betreffen, omdat
dergelijke werkzaamheden mijns inziens over het algemeen zullen voldoen aan de vijf hiervoor
besproken elementen teneinde toereikend te zijn volgens Boek 2 BW.
Ad 4) Afhankelijk van de inhoud van de opdracht zou advisering inzake de uitkeringstoets bij
dividenduitkeringen (artikel 2:216 BW) hier mogelijk onder kunnen vallen.

1.5.3

Non-assurance opdracht

Indien een opdracht geen assuranceopdracht is, is sprake van een non-assurance
opdracht. Non-assurance opdrachten zijn niet bedoeld om zekerheid te geven.
Het begrip non-assurance is geen officiële term in de regelgeving. Met nonassurance wordt gedoeld op de categorie die buiten de assuranceopdrachten valt,
namelijk de ‘aan assurance verwante opdracht’ en een ‘overige opdracht’.354
Een aan assurance verwante opdracht is: de opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie
en de opdracht tot het samenstellen van financiële overzichten.355

350 NV COS Standaard 800-899, Controlebevindingen en rapporteringen in het kader van bijzondere controleopdrachten.
351 NV COS Standaard 3400 Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie.
352 NIVRA/NOVAA (2007), p. 21.
353 NIVRA/NOVAA (2007), p. 19 en 44.
354 Praktijkhandreiking 1111, praktijkhandreiking overige opdrachten voor AA’s/RA’s, p. 3.
355 NV COS Begrippenlijst ‘Aan assurance verwante opdracht’.
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(1) opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden
met betrekking tot financiële informatie
Het doel van een dergelijke opdracht is het door de accountant verrichten van die
werkzaamheden die hij en de opdrachtgever en mogelijk andere belanghebbenden specifiek zijn overeengekomen en het rapporteren van feitelijke bevindingen over de uitvoering van deze werkzaamheden.356 De ontvangers van het
rapport trekken daaruit hun eigen conclusies. Het rapport is in beginsel uitsluitend
bestemd voor de partijen waarmee de te verrichten werkzaamheden zijn overeengekomen. Dit is om te voorkomen dat de resultaten onjuist worden geïnterpreteerd
door partijen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden.357 De
in het kader van een dergelijke opdracht uit te voeren werkzaamheden moeten
nauwkeurig zijn bepaald en alleen over die werkzaamheden wordt gerapporteerd.
Het geven van assurance is geen doel van een dergelijke opdracht.358 Voorbeelden
zijn: fraude-onderzoeken of overeengekomen specifieke werkzaamheden met
betrekking tot jaarrekeningposten zoals crediteuren of debiteuren.359
Assuranceopdrachten en ‘opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie’ worden gezamenlijk ook aangeduid als
verbijzonderde toetsende activiteiten.360

(2) Een opdracht tot het samenstellen van financiële overzichten
Bij een samenstellingsopdracht (zie paragraaf 1.4.4 voor definitie) wordt de
accountant niet ingeschakeld vanwege zijn deskundigheid op het gebied van controle of beoordelen, maar vanwege zijn deskundigheid op onder meer het gebied
van verslaggeving, administratieve organisatie en bedrijfseconomie.361
Bij aan assurance verwante opdrachten wordt wel een onderscheid gehanteerd tussen
opdrachten met derdenbelang en zonder. Derdenbelang wordt in dat geval gedefinieerd als:
‘de omstandigheid dat er erkende gebruikers van de financiële informatie zijn die niet in een
bestuursfunctie of een andere leidinggevende functie bij de entiteit werkzaam zijn en dientengevolge op geen enkele wijze betrokken zijn bij de op te stellen financiële informatie. Uitgezonderd zijn de Belastingdienst, die zijn eigen methode van onderzoek heeft, en crediteuren,
tenzij het door de crediteur verstrekte leverancierskrediet formeel als een vorm van financiering moet worden aangemerkt.362

356 NV COS Standaard 4400N, Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden,
paragraaf 3-5.
357 NV COS Standaard 4400N, Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden,
paragraaf 6.
358 NV COS Standaard 4400N, Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden,
paragraaf 5.
359 Majoor/Heideman (2007), p. 92.
360 HRA, toelichting, Deel 1 De Accountant, Hoofdstuk 4.2 Onderscheid tussen verbijzonderde toetsende
activiteiten, assurance-opdrachten, aan assurance verwante opdrachten en overige opdrachten.
361 NV COS Standaard 4410, Opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten, paragraaf 5.
362 NIVRA/NOvAA (2007), p. 21 en 47.
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Samenstellingsopdrachten en overeengekomen specifieke werkzaamheden kunnen zowel met
als zonder derdenbelang zijn. Samenstellingsopdrachten zonder derdenbelang zijn bijvoorbeeld:
aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting etc, al dan niet met in bijlagen opgenomen financiële opstellingen, tussentijdse overzichten op de administratie en vermogensopstellingen.363

‘Overige opdrachten’ betreffen feitelijk een restgroep. Het betreft ‘de door een
accountant voor een cliënt bedrijfsmatig uitgevoerde professionele diensten,
bestaande uit andere dan assuranceopdrachten of aan assurance verwante
opdrachten, voor zover geen sprake is van opdrachten uitgevoerd als interimmanager bedoeld in artikel C-300.1, onderdeel b’364 . ‘Overige opdrachten’ zijn
bijvoorbeeld situaties van uitvoerend werk zoals fiscale aangifte(s) en salarisadministratie alsmede consultancy- en adviesopdrachten zoals managementadviezen en belastingadviezen. Andere voorbeelden betreffen: bijstand van een partij
in een geschil, deskundige voor een rechtbank, arbitrage en bindend advies,
mediation. De VGBA en ViO zijn van toepassing op deze opdrachten, voor het
overige worden de opdrachten niet door standaarden van de NBA geregeld.365
Een afzonderlijke categorie binnen de overige opdrachten zijn de zogenaamde
transactiegerelateerde adviesdiensten.366 Het primaire doel van deze diensten is
het ondersteunen van de gebruiker bij aspecten van het besluitvormingsproces
inzake een voorgenomen transactie. Voorbeelden zijn due diligence ondersteuning en bedrijfswaarderingen.
Naar mijn mening is hier een terugkoppeling met het onderscheid tussen openbaar accountant
en accountant in business op zijn plaats: een accountant in business mag uitsluitend ‘overige
opdrachten’ verrichten. Zodra hij een assurance en/of een aan assurance verwante opdracht verricht is hij werkzaam als openbaar accountant.
Indien een accountant naast assurance en/of aan assurance verwante opdrachten ook overige
opdrachten verricht, treedt hij voor wat betreft de overige opdrachten ook op als openbaar
accountant.

1.5.4

Assurance of niet?

De vraag of een opdracht een assuranceopdracht is, is soms niet eenvoudig te
beantwoorden. Hierbij is van belang dat iedere vorm van dienstverlening die
voldoet aan de definitie van een assuranceopdracht ook als een assuranceopdracht moet worden behandeld. Uitzonderingen hierop zijn opdrachten om op te
treden als getuige in rechtszaken over verslaggeving, controle, belastingen en
overige aangelegenheden.367

363 NIVRA en NOvAA (2007), p. 23.
364 Aldus de -vervallen- VGC, VGC/Definities/s. Overige opdrachten.
365 Stramien voor assuranceopdrachten, bijlage 1 Uitingen die door de NBA zijn gepubliceerd alsmede hun
onderlinge relatie en de VGBA en ViO.
366 NV COS Standaard 5500N Transactiegerelateerde adviesdiensten.
367 Verkruijsse & Eimers (2006), 605.
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Om misverstanden te voorkomen, is het van belang dat de opdrachtgever
en de accountant overeenstemming bereiken over de aard van de opdracht.
Ook bij de rapportage is het van belang dat gebruikers niet in verwarring worden
gebracht over de aard van de opdracht. De accountant zal zijn rapportage zodanig
moeten inrichten dat daaruit de aard van de door hem aanvaarde en uitgevoerde
opdracht voor alle betrokken partijen voldoende duidelijk blijkt en dat duidelijk blijkt dat het niet gaat om een assurance- of een aan assurance verwante
opdracht.368 Het Stramien voor assuranceopdrachten schrijft voor dat de accountant kenmerkende elementen van een assuranceopdracht moet vermijden in een
rapport dat geen assuranceopdracht is. Er mag niet de indruk worden gewekt dat
een rapport een assuranceopdracht is. Dit kan worden bereikt door woorden als
‘zekerheid’, ‘controle’ of ‘beoordeling’ niet te gebruiken.369 Is daaraan voldaan,
dan bestaat geen noodzaak om te vermelden dat de opdracht niet is uitgevoerd in
het kader van een assurance-opdracht of een aan assurance verwante opdracht.370
Is sprake van een assuranceopdracht binnen een ruimere opdracht, dan geldt de
wet- en regelgeving met betrekking tot assuranceopdrachten alleen voor het
assurance-gedeelte van de opdracht.
1.5.5

Schematische weergave onderscheid assurance, aan assurance
verwante en non-assuranceopdrachten

Het onderscheid tussen assurance-, aan assurance verwante en non-assuranceopdrachten kan als volgt schematisch worden samengevat, waarbij ik opmerk dat
de in het schema opgesomde voorbeelden niet alomvattend zijn, doch slechts in
het voorgaande gebruikte voorbeelden betreffen:
Typering
Assuranceopdrachten

Aan assurance verwante opdrachten

Product
• Wettelijke controleopdrachten in de zin van
bijlage 1 bij de Wta
• Vrijwillige controleopdrachten
• Beoordelingsopdrachten
• Werkzaamheden gericht op het verstrekken
van door boek 2 BW voorgeschreven
verklaringen
• Bijzondere controleopdrachten
• Onderzoek van toekomstgerichte financiële
informatie
• Samenstellingsopdrachten
• Overeengekomen specifieke
werkzaamheden

368 Praktijkhandreiking 1111, praktijkhandreiking overige opdrachten voor AA’s/RA’s, p. 8
369 Stramien voor assuranceopdrachten, paragraaf 20. Verkruijsse & Eimers (2006), 605.
370 Praktijkhandreiking 1111, praktijkhandreiking overige opdrachten voor AA’s/RA’s, p. 8.
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Overige opdracht371

1.5.6

• Verzorgen van belastingaangiften372
• Consultancy en adviesopdrachten
• Transactie gerelateerde adviesdiensten,
zoals due diligence ondersteuning en
bedrijfswaarderingen
• Administratieve dienstverlening, zoals
salarisadministratie
• Bijstand van een partij in een geschil,
deskundige voor een rechtbank, arbitrage
en bindend advies, mediation

Conclusie

Mijn onderzoek heeft betrekking op assuranceopdrachten bestaande uit wettelijke controles in de zin van artikel 2:393 BW. De invalshoeken van paragraaf
1.4 en 1.5 komen hierin samen.
Andere assurance en non-assurance opdrachten zullen verder niet worden uitgewerkt in verband
met de afbakening van mijn onderwerp.

1.6

Gereglementeerde beroepen

Ter afsluiting van dit hoofdstuk zal ik uitwerken waarom het accountantsberoep
een gereglementeerd beroep is. Dit is onder andere relevant voor de opzet van
hoofdstuk 3, waar ik een onderscheid hanteer tussen beroepsbeoefenaren en
gereglementeerde beroepsbeoefenaren.
Zoals in paragraaf 1.1 al opgemerkt, is een accountant een vrije beroepsbeoefenaar. Volgens Van den Akker zijn vrije beroepsbeoefenaren degenen die
zelfstandig werkzaamheden verrichten gericht op een prestatie van (min of meer)
intellectuele aard.373
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties374 omschrijft in considerans (43) vrije beroepen als volgt: ‘Een vrij beroep is overeenkomstig onderhavige richtlijn een
beroep dat wordt uitgeoefend op grond van een relevante beroepskwalificatie door een persoon die
persoonlijk, op eigen verantwoordelijkheid en professioneel onafhankelijk, intellectueel-ideële
prestaties verricht ten behoeve van de opdrachtgever en de samenleving in het algemeen. De
beroepsuitoefening kan in de lidstaten, in overeenstemming met het Verdrag, onderworpen zijn aan
specifieke juridische verplichtingen, die gebaseerd zijn op nationale wetgeving en de in dit kader
door de betrokken beroepsvertegenwoordiging zelfstandig vastgestelde regels en die borg staan en
bevorderend zijn voor professionaliteit, kwaliteit van de dienstverlening en de vertrouwensrelatie
met de opdrachtgever’.

371 Dit betreft werkzaamheden zonder derdenbelang.
372 Waarbij geen conclusie wordt verwoord die zekerheid verschaft, anders is sprake van een assurance of aan
assurance verwante opdracht.
373 Van den Akker (2001), p. 1 voetnoot 1.
374 Richtlijn van 7 september 2005, Publ. L255/p.0022.
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Binnen de categorie vrij beroep moet een subcategorie worden onderscheiden, te
weten ‘het gereglementeerde beroep’.375 Gereglementeerde beroepen zijn beroepen waarbij de toegang tot de beroepsgroep wordt beperkt door eisen aan opleiding
en/of toelating door beroepsorganisaties. Vaak bestaat er daarnaast regelgeving
omtrent de wijze van beroepsuitoefening en zijn er sancties bij gebrekkige
beroepsuitoefening die uiteindelijk kunnen leiden tot ontzetting uit het beroep.376
Het begrip gereglementeerd beroep heeft primair betrekking op individueel
uitgeoefende beroepen.
Tjong Tjin Tai spreekt met betrekking tot gereglementeerde beroepen over beroepen waarbij een bijzondere mate van vertrouwen in een bepaalde beroepsgroep
aanwezig is. In dat verband is zijns inziens sprake van een institutie, die de zorg
over een bepaald algemeen of maatschappelijk belang toevertrouwd heeft gekregen. In die institutie heeft het vertrouwen in de beroepsgroep bestendige maatschappelijke erkenning gekregen.377
Tot de gereglementeerde beroepen behoren de zogenaamde vrije beroepen, zoals
arts, advocaat, notaris en accountant. Van den Akker noemt dit beroepsbeoefenaren met een specifieke wettelijke taak. Over deze specifieke wettelijke taak
merkt zij op dat de wetgever het inschakelen van een bepaalde beroepsbeoefenaar soms verplicht heeft voorgeschreven.378 In dat geval vormen bepaalde wettelijk opgedragen taken veelal zijn kernactiviteit. De wettelijk opgedragen taak
gaat vaak gepaard met een monopoliepositie op dat specifieke terrein.
Met betrekking tot de accountant heb ik in het voorgaande reeds laten zien dat
de toegang tot het beroep van accountant beperkt is. In het hiernavolgende
hoofdstuk zal ik laten zien dat daarnaast veel additionele wet- en regelgeving
van toepassing is, inclusief sanctionering bij gebrekkige beroepsuitoefening.
Daarbij dient gedacht te worden aan de Wab, Wta en Wtra. Dit alles maakt het
beroep van accountant een gereglementeerd beroep.
De term gereglementeerd beroep wordt gebruikt in artikel 3:15d lid 1 sub e BW 379 , de Algemene
wet erkenning EG-beroepskwalificaties en de Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties.380 Artikel 3 lid 1 sub a Richtlijn 2005/36/EG definieert een gereglementeerd
beroep als ‘een beroepswerkzaamheid of een geheel van beroepswerkzaamheden waartoe de
toegang of waarvan de uitoefening of één van de wijzen van uitoefening krachtens wettelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen direct of indirect afhankelijk wordt gesteld van het bezit van

375 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV (2014), hoofdstuk II, De overeenkomst van opdracht in het algemeen,
§ 2 Bijzondere vormen van de opdracht, nr. 64.
376 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV (2014), hoofdstuk II, De overeenkomst van opdracht in het algemeen,
§ 2 Bijzondere vormen van de opdracht, nr. 64.
377 In zijn dissertatie (Tjong Tjin Tai (2007), p. 173) spreekt Tjong Tjin Tai (nog) over ‘institutionele beroepen’.
In later werk (zie de voetnoot hierna) spreekt hij Tjong Tjin Tai over ‘gereglementeerde beroepen’.
378 Van den Akker (2001), p. 163/164.
379 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV (2014), hoofdstuk II, De overeenkomst van opdracht in het algemeen,
§ 2 Bijzondere vormen van de opdracht, nr. 64.
380 Richtlijn van 7 september 2005, Publ. L255/p. 0022.
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bepaalde beroepskwalificaties; met name het voeren van een beroepstitel die door wettelijke
of bestuursrechtelijke bepalingen beperkt is tot personen die een specifieke beroepskwalificatie
bezitten, geldt als een wijze van uitoefening.’ Onder de gereglementeerde beroepen vallen zeer
diverse beroepen, in Nederland bijvoorbeeld de luchtverkeersleider, tandprotheticus, rijksarchivaris, of mollen- en woelrattenbestrijder.381

1.7

Samenvatting en evaluatie van hoofdstuk 1

De bespreking van de vragen wie dé accountant is en wat zijn taken zijn voorzie
ik in deze paragraaf van een samenvatting van de in het voorgaande weergegeven uitgangspunten van dit onderzoek.
1) Mijn onderzoek ziet uitsluitend op de externe accountant, zijnde een RA of
een AA, die geregistreerd staat in het register van de AFM. In het hiernavolgende bestaat ‘dé accountant’ dus wel, waarmee ik doel op de ‘externe accountant’.
2) De taken van de openbare accountant betreffen:
a) werkzaamheden gericht op een wettelijke controle in de zin van de Wta;
b) werkzaamheden gericht op het verstrekken van door boek 2 BW
voorgeschreven verklaringen door een accountant in het kader van de
kapitaalbeschermingsregels;
c) advieswerkzaamheden.
Mijn onderzoek zal in het vervolg slechts zien op de werkzaamheden gericht
op een wettelijke controle in de zin van artikel 2:393 BW.
Ik merk nogmaals op dat ik voor mijn onderzoek een engere definitie van wettelijke controle zal
hanteren dan de definitie van de Wta. Een wettelijke controle in de zin van mijn onderzoek betreft
een controle van een financiële verantwoording van een onderneming (of instelling) ten behoeve
van het maatschappelijk verkeer op grond van artikel 2:393 BW. Ik zal me dus uitsluitend richten
op de controle op grond van 2:393 BW, en niet op specifieke aspecten van wettelijke controles in
de zin van andere wetten zoals opgesomd in bijlage 1 bij de Wta.

3) Het doel van de wettelijke controle in de zin van 2:393 BW is dat gebruikers
van deze financiële informatie er op kunnen vertrouwen dat de cijfers een
betrouwbaar beeld geven. Gebruikers betreffen zowel de opdrachtgever als
derden. Ook derden moeten derhalve hun gedrag kunnen afstemmen op die
informatie en bij het nemen of handhaven van hun (financiële) beslissingen
kunnen vertrouwen dat het gepresenteerde beeld niet misleidend is. Aan de
accountantscontrole komt daarmee een zekere publieke betekenis toe.

381 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV (2014), hoofdstuk II, De overeenkomst van opdracht in het algemeen,
§ 2 Bijzondere vormen van de opdracht, nr. 64.

92

1. Het speelveld van de accountant

4) In de regelgeving van de NBA wordt een onderscheid tussen assurance, aan
assurance verwante en overige (non-assurance) opdrachten gehanteerd. Daar
wordt nog een onderscheid tussen assuranceopdrachten bestaande uit wettelijke controles en andere assuranceopdrachten aan toegevoegd. Dit onderzoek zal slechts zien op assuranceopdrachten bestaande uit wettelijke
controles.
5) Het beroep van accountant is een gereglementeerd beroep. Men kan uitsluitend accountant worden indien is voldaan aan de in de Wab vastgelegde eisen
inzake opleiding en men dient toegelaten te worden door de NBA. In
hoofdstuk 2 zullen we daarnaast zien dat sprake is van regelgeving omtrent
de wijze van beroepsuitoefening en sancties bij gebrekkige beroepsuitoefening
die uiteindelijk kunnen leiden tot ontzetting uit het beroep.
De algemene lijn uit de punten 1 tot en met 5 komt mijns inziens helder naar
voren in onderstaand schema uit de memorie van toelichting bij de Wab:

1.

2.

3.
4.

5.

Domein
Het verrichten van wettelijke controles bij
organisaties van openbaar belang (art. 1, eerste lid,
onderdeel I, van de Wta).
Het verrichten van overige wettelijke controles als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de
Wta)
Het verrichten van andere bij of krachtens wet
opgedragen controles.
Overige assuranceopdrachten. De werkzaamheden
gericht op de beoorddeling van financiёle
verantwoordingen en vrijwillige controles o.a.
ten behoeve van MKB.
Andere aan assurance verwante opdrachten, zoals
het samenstellen van financiёle verantwoordingen,
due-dilligenceonderzoeken, mededelingen bij
prospectussen, forensische werkzaamheden en
advieeswerkzaamheden.

Bevoegdheid
Uitsluitend RA en in het AFMregister ingeschreven als externe
accountant.
RA en AA en in het AFMregister ingeschreven als externe
accountant.
Alle RA’s en AA’s.
Iedereen. RA’s en AA’s hebben
op grond van hun inschrijving
in het accountantsregister
titelbescherming.
Iedereen. RA’s en AA’s hebben
op grond van hun inschrijving in
het accountantsregister
titelbescherming.

Bron: MvT Wab382 p. 11.383

382 Kamerstukken 2011-2012, 33 025, nr. 3.
383 Ad bevoegdheid 1: niet alleen RA’s die zijn ingeschreven in het register van de AFM als externe accountant,
maar ook andere RA’s en AA’s die tot het controleteam behoren, kunnen aan de controle werken. Echter,
slechts een externe accountant heeft de bevoegdheid om de verklaring van een handtekening te voorzien (en
de andere -niet in het register van de AFM ingeschreven- RA’s en AA’s niet).

2

Wet- en regelgeving relevant voor de
accountant

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk bespreek ik welke wet- en regelgeving relevant is voor de accountant bij de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot een wettelijke
controle in de zin van artikel 2:393 BW. Mijn streven voor dit hoofdstuk is de lezer
van dit proefschrift een voor de rest van mijn onderzoek noodzakelijke ‘helicopterview’ te bieden.
Voor de meeste accountants zal dit hoofdstuk gesneden koek zijn, ook al zijn er
geregeld geluiden te horen van accountants dat zij door de vele bomen van
regelgeving het bos niet meer zien. Dit is ook niet verwonderlijk indien men zich
realiseert dat het pas zesenvijftig jaar geleden is dat het accountantsberoep wettelijk
geregeld werd.1 Vandaag de dag zijn er eerder geluiden te horen dat sprake is van
overregulering.2
‘Spoorboekje’
Allereerst volgt in paragraaf 2.2 een korte terugblik op de totstandkoming van de
accountantswetgeving. In paragraaf 2.3 geef ik een toelichting op de complexiteit van wet- en regelgeving, waarna ik in paragraaf 2.4 de relevante wetgeving
bespreek. Paragraaf 2.5 geeft een uiteenzetting van de belangrijkste regelgeving
en de status daarvan. In paragraaf 2.6 bespreek ik overige uitingen van de NBA.
Paragraaf 2.7 ten slotte bevat een overzicht van Europese wet- en regelgeving.

2.2

Geschiedenis wetgeving

Vanaf het ontstaan van het accountantsberoep omstreeks 1880 werd gestreefd naar
een wettelijke regeling voor het accountantsberoep.3 De reden hiervoor is dat de
situatie rond de accountant in Nederland lange tijd onduidelijk was, omdat -bij
gebreke aan wetgeving- iedereen zich accountant mocht noemen. Reeds in 1918 is

1
2
3

Op 28 juni 1962 is de Wet RA in werking getreden. Zie ook: Boertien (1962), p. 2.
Majoor (2009).
Brocheler & Meuwissen (2001), p. 75.
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de eerste staatscommissie ten behoeve van een wettelijke regeling van het accountantsberoep in het leven geroepen. Er zouden echter nog de nodige commissies
volgen. Dit leidt pas in 1962 tot een wet. Tot dan, een periode van circa 80 jaar na
het ontstaan van het accountantsberoep, was het beroep privaatrechtelijk geregeld.4 In deze periode van 80 jaar was er ook sprake van een veelheid aan
organisaties van accountants.5 Op 1 januari 1895 wordt de eerste beroepsorganisatie van accountants opgericht, het Nederlandsch Instituut van Accountants
(NIvA).6 Het NIvA is erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het
accountantsberoep. Met deze beroepsorganisatie wilde men de ‘wildgroei’ van het
beroep tegengaan. Daarna ontstonden (en verdwenen) nog vele beroepsorganisaties, zoals de Nederlandse Accountants Vereniging (‘NAV’) van Limperg, de
Nederlandse Bond van Accountants en de Nederlandse Academie van Accountants. Vanaf 1938 was sprake van een situatie waarbij (slechts) vier beroepsorganisaties naast elkaar bestonden: Het NIvA, de Vereniging van Academisch
Gevormde Accountants (VAGA), de Nederlandse Unie van Accountants en de
Nederlandse Broederschap van Accountants.7 Na de oprichting van de NOvA in
1948 is sprake van vijf beroepsorganisaties.
1962: Wet RA
De wettelijke vastlegging van het accountantsberoep vindt plaats in de Wet RA van
28 juni 1962, die op 6 maart 1967 volledig in werking is getreden.8 Het NIvA, de
VAGA, de Nederlandse Unie van Accountants en de Nederlandse Broederschap
van Accountants9 gaan alsdan op in een nieuwe publiekrechtelijke beroepsorganisatie: het NIVRA.
Door de Wet RA wordt de titel registeraccountant (RA) beschermd. In de Wet RA
kreeg de RA voorts de unieke bevoegdheid om ‘verklaringen van getrouwheid’ af
te leggen. Een mijlpaal in de ontwikkeling van het accountantsberoep. Vanaf de
inwerkingtreding van de Wet RA hadden slechts leden van het NIVRA10
de bevoegdheid om wettelijke controles te verrichten.11
Er is vanaf de inwerkingtreding van de Wet RA sprake van één beroepsgroep;
leden van sommige organisaties van accountants werden toegelaten na aanvullende
eisen. Andere leden vielen vooralsnog buiten de boot.12 De Wet RA brengt daardoor een tweedeling teweeg tussen RA’s en niet registeraccountants. De RA’s
krijgen een forse voorsprong op hun vakbroeders, die geen wettelijke bescherming
genieten.

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Storm (2009), p. 13.
Beckman (2010), p. 550-553.
De Vries (1985), p. 39. Er is sprake van een inconsistentie in de oprichtingsgeschiedenis van het NIVA, zie
daarover De Vries, p. 41 e.v.
Brocheler & Meuwissen (2001), p. 75.
Storm (2009), p. 13 t/m 20.
Brocheler & Meuwissen (2001), p. 7.
Alsmede toegelaten buitenlandse accountants.
Brocheler & Meuwissen (2001), p. 75.
Beckman (2010), p. 550-553.
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1972: Wet AA
Bij de totstandkoming van de Wet RA blijkt ook een duidelijke behoefte te bestaan
aan een regeling voor het grote aantal accountants dat niet als registeraccountants
kon worden ingeschreven. Op 12 december 1972 komt voor deze groep de Wet
AA tot stand. Op 1 maart 1974 treedt de Wet AA volledig in werking. Hiermee
wordt de wettelijke regeling van het accountantsberoep voltooid. Door de Wet AA
is de titel van Accountants-administratieconsulenten (AA) nu ook beschermd.
Personen die niet als RA of AA zijn ingeschreven mogen zich vanaf dat moment
niet meer als accountant presenteren. De benaming ‘accountant’ is door deze wet
een exclusief recht geworden van RA’s en AA’s.13
Op 12 december 1972 wordt ook een nieuwe beroepsvereniging opgericht: de NOvAA, zulks
onder auspiciën van de reeds in 1948 opgerichte NOvA.

Met de Wet AA blijft de tweedeling in het accountantsberoep, die is ontstaan door
de Wet RA, bestaan. Er ontstaat in feite een driedeling door het verschil in
bevoegdheden tussen de RA en de AA: de AA is namelijk niet bevoegd tot de
wettelijke controle van jaarrekeningen.
1993: Wijziging Wet RA en Wet AA
De Wet RA en de Wet AA zijn in 1993 gewijzigd om ze in overeenstemming
te brengen met de Achtste Richtlijn inzake het vennootschapsrecht en de
EG-Richtlijn inzake de erkenning van hoger onderwijsdiploma’s.14 Hierbij hebben
de volgende wijzigingen plaatsgevonden:
(a) Behalve RA’s zijn ook AA’s, mits deze hebben voldaan aan bepaalde eisen,
bevoegd tot het uitvoeren van de wettelijke controle van jaarrekeningen;
(b) Een proeve van bekwaamheid voor buitenlandse accountants;
(c) Een verplichte praktijkstage van 3 jaar; 15
(d) Alle AA’s zijn verplicht aangesloten bij het publiekrechtelijke beroepslichaam NOvAA.16
De tweedeling tussen RA’s en AA’s blijft overigens gewoon bestaan, dit op
verzoek van het NIVRA en de NOvAA die zich middels een convenant hebben
verzet tegen plannen in Den Haag om de tweedeling op te heffen.17
Op 4 april 1990 adviseerde de Commissie Advisering Stroomlijning Accountantswetgeving om
de beide accountantswetten te vervangen door één nieuwe wet. Het NIVRA was echter bang dat
bij de uitvoering de opleidingseisen voor wettelijk controleur op een te laag niveau zouden worden gesteld; de NOvAA vreesde juist dat te zware eisen zouden worden gesteld. Daarom sloten

13
14
15
16
17

Brocheler & Meuwissen (2001), p. 75.
Achtste Richtlijn inzake de toelating van personen belast met de wettelijke controle van boekhoudbescheiden (84/253/EEG); Richtlijn inzake een algemeen stelsel van erkenning van hoger onderwijsdiploma’s (89/48/EEG).
Sinds september 1999.
Kamerstukken 2001/2002, 28 090, nr. 1, p. 5.
Storm (2009), p. 15.
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het NIVRA en de NOvAA op 21 juni 1991 een convenant waarin zij tot uitdrukking brachten
dat de overheid zich zou moeten beperken tot implementatie van de 8e richtlijn door aanpassing van de bestaande accountantswetten.18

1999: Evaluatie accountantswetgeving
Bij de wijziging van de Wet RA en de Wet AA in 1993 is in de wet een evaluatiebepaling opgenomen.19 Deze bepaling verplichtte de Minister van Economische Zaken om na zes jaar een verslag over het functioneren van de Wet RA en
Wet AA uit te brengen aan de Tweede Kamer. Het kabinetsstandpunt evaluatie
accountantswetgeving20 kan als volgt worden samengevat: ‘Het kabinet wil de
borging van het publieke belang van een betrouwbare accountantsverklaring
verstevigen door onder andere de volgende algemene maatregelen te nemen:
– de beroepsregelgeving voor de praktijkuitoefening van certificeringsbevoegde
accountants krijgt een wettelijke basis. Het gaat hierbij om de regelgeving
voor de permanente educatie, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, collegiale
toetsing en het gebruik van de functieaanduiding;
– de certificeringsbevoegde accountants komen onder toezicht van een nieuw
zelfstandig bestuursorgaan te vallen. Dit zelfstandig bestuursorgaan zal verantwoordelijk worden voor de uitvoering van en het toezicht op de naleving
van de wet- en regelgeving voor de certificeringsbevoegde accountants’.
Het kabinetsstandpunt is door de Wta ten uitvoer gebracht. De periode van evaluatie en het
wetgevingsproces van de Wta kan als volgt worden weergegeven
– extern onderzoek (september 1999 – oktober 2000);
– consultatie belanghebbenden (november 2000 – april 2001);
– formulering kabinetsstandpunt (mei 2001 – november 2001);
– consultatiedocument Wta (september 2003);
– voorstel Wta (juni 2004).

2006: Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’)
Voornoemde evaluatie van de accountantswetgeving en boekhoudschandalen
hebben tot de invoering van de Wta geleid. De Wta wordt op haar beurt nader
uitgewerkt in het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (‘Bta’). Beide zijn op
1 oktober 2006 in werking getreden. De Wta is een van de grote mijlpalen in de
ontwikkeling van accountancy in Nederland en wordt gezien als een trendbreuk.
De trendbreuk ziet op het feit dat door de Wta het toezicht op de accountant
buiten het accountantsberoep is geplaatst en er een focus op kantoren is ontstaan
in plaats van op de individuele accountant. De regels zoals die zijn opgesteld
door de IFAC fungeren als referentiekader voor de Wta. Hierbij merk ik op dat
de Wta niet ziet op alle soorten accountants en werkzaamheden, maar uitsluitend

18
19
20

Storm (2009), p. 15.
Artikel V, eerste lid van de Wet tot wijziging Wet RA en Wet AA.
Kamerstukken 2001/2002, 28 090, nr. 1, p. 2.
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op externe accountants die controleverklaringen verstrekken en accountantsorganisaties die wettelijke controles21 verrichten. Naast de tweedeling tussen RA’s
en AA’s, ontstaat door de Wta dus een nieuwe tweedeling tussen externe
accountants en overige accountants, zoals besproken in paragraaf 1.3.3.
2008: Wet tuchtrechtspraak accountants (‘Wtra’)
In lijn met de Wta is door de Wtra ook het tuchtrecht buiten het accountantsberoep geplaatst, waarover meer in paragraaf 2.4.4.
2013: Wet op het accountantsberoep (‘Wab’)
Met ingang van 1 januari 2013 is de Wab in werking getreden en zijn de Wet RA
en de Wet AA ingetrokken (artikel 58 Wab). Formeel regelt de Wab de fusie
tussen het NIVRA en de NOvAA tot de NBA. De hoofdzaak van de Wab is dan
ook de samenvoeging van de Wet RA en de Wet AA. De inhoud van de Wab is in
grote lijnen gelijk aan de Wet RA en de Wet AA, maar er is een aantal verschillen.
Ik stip er een aantal aan: i) RA’s en AA’s zijn in het vervolg in één accountantsregister opgenomen, ii) Met ingang van 1 januari 2018 zijn alleen RA’s bevoegd om
wettelijke controles bij OOB’s uit te voeren, en iii) Ook andere handelingen dan
beroepsmatige (zoals het handelen in privé) vallen in het vervolg onder het
tuchtrecht.
2014: Evaluatie Wta en meer
Op ‘Freaky Thursday’22 25 september 2014 zijn in één dag drie belangwekkende rapporten verschenen, welke zeer relevant zijn voor het accountantsberoep:
1 het rapport van de AFM met de uitkomsten van haar onderzoek naar de Big
4-accountantsorganisaties;23
2 de voorstellen van de NBA (Werkgroep toekomst accountantsberoep) ter
verbetering van de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de accountantscontrole;24
3 het rapport naar aanleiding van de evaluatie van de Wta.25
Bij het rapport van de AFM met de uitkomsten van haar onderzoek naar de Big 4-accountantsorganisaties zal ik stilstaan in hoofdstuk 5.9. Het rapport naar aanleiding van de evaluatie
van de Wta wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk 2.4.2.7. De voorstellen van de NBA ter
verbetering van de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de accountantscontrole zullen hieronder
worden aangestipt.

21
22
23
24
25

Artikel 1 lid 1 sub p van de Wta.
Het Financieele dagblad, 24 september 2014, p. 17 en Hijink (2014), p. 709-716.
AFM, Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties, 25 september
2014.
Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014).
Eijkelenboom/Hijink (2014).
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De minister van Financiën heeft in een brief26 aan de Tweede Kamer de volgende
wetswijzingen aangekondigd naar aanleiding van deze rapporten:
1 OOB-vergunninghouders dienen een stelstel van intern toezicht op het beleid
en de algemene gang van zaken van de accountantsorganisatie te implementeren. Dit stelsel van intern toezicht dient ten minste een toezichthoudend
orgaan te bevatten.27
2 Er zal een geschiktheidstoets gaan gelden voor onder meer leden van het
bestuur van OOB-vergunninghouders.
3 Alle vergunninghouders zullen verplicht worden om maatregelen te treffen
naar aanleiding van bevindingen van de AFM.
Voorts zal de verjaringstermijn van tuchtklachten van de Wet tuchtrechtspraak
accountants worden verlengd. De voorgestelde maatregelen zijn vastgelegd in het
Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Tot slot zal de reikwijdte
van de definitie van OOB’s worden uitgebreid met organisaties en instellingen van
een bepaalde omvang die (deels) met publiek geld worden gefinancierd (zie paragraaf 5.9 omtrent de voorgestelde instellingen en de stand van zaken van het
voorstel).
De door de minister aangekondigde maatregelen met betrekking tot de governance
sluiten aan bij de voorgestelde maatregelen vande Werkgroep toekomst accountantsberoep. Deze werkgroep heeft ter verbetering van de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de accountantscontrole verdere maatregelen voorgesteld op het
gebied (i) van het belonings- en verdienmodel van accountantsorganisaties, (ii) de
cultuur en het lerend vermogen van de sector en (iii) verbetering van de relevantie van de accountantscontrole. De maatregelen kunnen als volgt worden
samengevat:28
Ten aanzien van het belonings- en verdienmodel van accountantsorganisaties:
• een winstonafhankelijke beloning van bestuurders, met een variabele component die is
gemaximeerd op 20% en afhankelijk is van het realiseren van lange termijn-doelstellingen
die passen bij de maatschappelijke functie van de organisatie. Belangrijk is dat de vaste
beloning van de bestuurders losstaat van de kantoorwinst. De bonus hangt af van niet
financiële doelstellingen;
• een leverage model dat kwaliteit waarborgt, waarin ruimte is voor goede coaching en
begeleiding, en waarover publiekelijk verantwoording wordt afgelegd;
• een op kwaliteit van hun controledossiers gebaseerde beloning voor controlepartners. De
beloning voor controlepartners hangt tevens af van hun begeleiding van medewerkers. Een
claw-back regeling voor controlepartners, op basis waarvan een deel van de betaling van
winstrechten zes jaar wordt uitgesteld en vervalt bij verwijtbare tekortkomingen met
maatschappelijke schade; en
• een promotiebeleid dat uitgaat van bewezen vaktechnische kwaliteiten en niet van bijdrage
aan omzet.

26
27
28

Brief van de minister van Financiën aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
d.d. 25 september 2014, kenmerk: FM 2014/1443 M.
Gewijzigd voorstel van Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, d.d 12 september 2017,
34 677, artikel 22a lid 1 Wta.
Geactualiseerd na overname uit: Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014), p. 7.
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Ten aanzien van de cultuur en het lerend vermogen van de sector:
• instelling van een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat onder andere analyses verricht naar
de oorzaak van gebreken en incidenten;
• jaarlijkse rapportage door accountantsorganisaties over een voorgeschreven set van kwaliteitsindicatoren, op basis waarvan accountantsorganisaties beter vergeleken kunnen worden
en differentiatie op kwaliteit zichtbaar kan worden gemaakt. Een voorbeeld van een kwaliteitsindicator is het gemiddelde aantal uren dat partners werken aan een controledossier; en
• invoering van een beroepseed en verplichte periodieke meting van professionele en
ethische attitudes.
Ten aanzien van de verbetering van de relevantie van de accountantscontrole:
• de controleopdracht komt van de RvC en niet van het bestuur (zie nader 3.2.4 Overeenkomst van opdracht met een accountant, onderdeel I De accountant en de zorg van een goed
opdrachtnemer (7:401 BW));
• de accountant stelt de controleverklaring op ten behoeve van alle
gebruikers van de jaarrekening (het maatschappelijk verkeer) en richt de verklaring aan het
hoogste relevante interne toezichtsorgaan van de te controleren organisatie;29
• een verplichte uitgebreidere controleverklaring en verplicht actief optreden op de AV;
• uitbreiden van de controle van het bestuursverslag en het opknippen van de controleverklaring in een oordeel ten aanzien van de jaarrekening en een oordeel ten aanzien van het
bestuursverslag.

2016: Eerste rapport Monitoring Commissie Accountancy
In juni 2015 is de onafhankelijke Monitoring Commissie Accountancy ingesteld.
De commissie heeft tot taak de voorgestelde maatregelen van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep te monitoren en zo zorg te dragen voor ‘het waarborgen
van de continue verbetering van de sector’. Daarnaast kan de commissie ‘leemtes
signaleren’ en ‘aanbevelingen tot aanpassingen’ doen.30 Op 20 oktober 2016 is
het eerste rapport van de Monitoring Commissie Accountancy verschenen. Kort
samengevat concludeert de commissie dat de ‘voorgestelde maatregelen niet
afdoende zijn om de oorzaken van de structurele problemen binnen de accountancysector op een adequate wijze aan te pakken’.31 De commissie stelt geen
aanvullende maatregelen voor, omdat dit naar haar mening contraproductief zou
werken. Tevens merkt de commissie op dat de oplossing niet gezocht moet worden
in politiek ingrijpen en meer wet- en regelgeving. De commissie acht een
diepgaandere analyse noodzakelijk om de oorzaken van de problemen binnen de
sector vast te stellen en aan te kunnen pakken.
De commissie doet de volgende aanbevelingen:32
• Het opstellen van deugdelijke(re) oorzakenanalyses, en daarbij ook ‘wicked problems’ te
adresseren, zoals het verdienmodel, het fraudevraagstuk en het vinden van een evenwichtige benadering tussen cliëntbelang en publiek belang.

29
30
31
32

In aansluiting bij EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’.
Monitoring Commissie Accountancy (2016), p. 7.
Monitoring Commissie Accountancy (2016), p. 7/8.
Overgenomen uit: Monitoring Commissie Accountancy (2016), p. 7/8.
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•

•

•

Het voorzien van de voorgestelde maatregelen van een adequate(re) onderbouwing en deze
duidelijk koppelen aan geconstateerde oorzaken en aan te realiseren effecten. Daardoor
ontstaat een logisch drieluik: de maatregelen nemen de oorzaken voor de problematiek binnen
de accountancysector weg en dragen bij aan het realiseren van effecten zoals kwaliteitsverhoging, vertrouwensherstel en het dienen van het publiek belang.
Het maken van een onderscheid en het verkrijgen van een betere balans tussen maatregelen
die de cultuur binnen de sector en accountantsorganisaties raken (maatregelen gericht op
systeemprikkels) en maatregelen die betrekking hebben op individueel gedrag (maatregelen
gericht op individuele prikkels).
Het gestructureerder vormgeven van het veranderproces. Onderdeel daarvan is het
aanbrengen van balans tussen de technocratische en adaptieve aanpak van de maatregelen
en het veranderproces, waardoor een daadwerkelijke en duurzame gedrags-en cultuurverandering kan worden bereikt.

De commissie is van mening dat indien deze aspecten in het veranderproces door de
accountancysector niet worden benoemd, besproken en geadresseerd, de schijnzekerheid ontstaat
dat de sector het veranderproces al heeft afgerond en er weer bovenop is na de invoering van de
voorgestelde 53 maatregelen. Naar de mening van de commissie dragen deze maatregelen eraan bij
om dat stadium te bereiken, maar deze zijn niet afdoende om tot structurele oplossingen te komen.

2018: Tweede rapport Monitoring Commissie Accountancy
Op 31 mei 2018 is het tweede rapport van de Monitoring Commissie Accountancy verschenen. Kort samengevat concludeert de commissie dat de accountantssector meer vaart moet maken met het ingezette verandertraject en dat dat
proces met meer diepgang moet worden uitgevoerd.
2018: Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties
Op 1 juli 2018 zijn de wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties,
het besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties en de beleidsregel
geschiktheid Wta in werking getreden. De maatregelen hebben onder andere
betrekking op de governance van accountantsorganisaties en de bevoegdheid van
de AFM. De wet en besluit beogen de kwaliteit van de wettelijke controle te verhogen. Ik verwijs naar ‘2014: Evaluatie Wta en meer’ voor een nadere toelichting.
Voor een overzicht van Europese wet- en regelgeving verwijs ik naar paragraaf 2.7.
2.3

Complexiteit wet- en regelgeving

Er zijn in Nederland de volgende relevante wetten voor het accountantsberoep: de
Wab, de Wta -alsmede het daarop gebaseerde Bta-, de Wtra en de EU-verordening
‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’. Deze wetten
zullen meer uitvoerig worden besproken in paragraaf 2.4. In het voorgaande werd
reeds stilgestaan bij het feit dat deze wetten zorgen voor een drietal tweedelingen;
(i) tussen de RA en AA, (ii) tussen externe accountants en overige accountants en
(iii) tussen wet- en regelgeving van toepassing op de individuele accountant en op
de accountantspraktijk. Deze tweedelingen maken de wetgeving tamelijk complex.
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Structuur van de wet- en regelgeving:33
Regelgeving gericht op →
Regelgeving opgesteld
door ↓
De wetgever
NBA

De accountantsorganisatie*

De accountant*

– Wta
– Bta
– Verordening
accountantsorganisaties
– Verordening op de
kwaliteitsbeoordelingen
– Nadere voorschriften
kwaliteitssystemen

– Wab
– Wtra
– Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants
– Verordening
onafhankelijkheid
– Nadere voorschriften
permanente educatie
– Nadere voorschriften COS
– Verordening op de
klachtbehandeling
– Verordening Raad voor
Geschillen
– Verordening op de
ledengroepen
– Verordening op de
kennistoets

* De EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’ betreft wetgeving
van toepassing op zowel de accountantsorganisaties, de individuele accountant als organisaties van
openbaar belang.

Oorspronkelijk zag nagenoeg alle wet- en regelgeving op de individuele accountant. De Wta
heeft hier echter verandering in aangebracht. Mijns inziens omdat de doelstellingen van de Wta
(zie paragraaf 2.4.2) beter en sneller kunnen worden bereikt door verplichtingen neer te leggen
bij de accountantspraktijk en niet alleen bij de individuele accountant. Een en ander zal waarschijnlijk ook samenhangen met het feit dat accountancy een zaak van (grote) kantoren was
geworden. Door de Wta zijn accountantspraktijken nadrukkelijk in de wet- en regelgeving
betrokken.
Ik wil hier ook nog kort stilstaan bij een andere complicerende factor in de wet- en regelgeving:
het onderscheid tussen accountantsorganisatie/accountantskantoor/accountantspraktijk. Het is
van belang dit onderscheid hier kort te verduidelijken, omdat het de wet- en regelgeving er
mijns inziens niet overzichtelijker op maakt. Het onderscheid tussen een accountantsorganisatie.34 een accountantskantoor35 en een accountantspraktijk36 komt kort gezegd hierop neer: Aan
een accountantsorganisatie is een vergunning verleend in de zin van de Wta. Dit betekent dat
de organisatie wettelijke controles mag verrichten. Een accountantskantoor beschikt niet over
een vergunning in de zin van de Wta en verricht zodoende werkzaamheden die niet onder de

33
34
35
36

Overzicht is bijgewerkt tot 1 mei 2018. Ontleend aan: Leidraad 14, Opdrachten in de MKB-praktijk, p. 6.
Deze leidraad is inmiddels vervallen.
Artikel 1 lid 1 sub a Wta.
NV AK, artikel 1 sub a.
Verordening op de ledengroepen, artikel 1 – Accountantspraktijk.
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werkingssfeer van de Wta vallen (assurance opdrachten en/of aan assurance verwante opdrachten).
Voor een samenwerkingsverband waarin zowel wettelijke controles als vrijwillige controles en
overige werkzaamheden worden uitgevoerd, derhalve een accountantsorganisatie en een accountantskantoor, is de term accountantspraktijk gereserveerd. Accountantspraktijk is echter niet
alleen gereserveerd voor combinaties van accountantskantoor en accountantsorganisatie. Het is
het paraplubegrip waaronder zowel de ‘zuivere’ als de ‘gemengde’ vormen vallen.

Accountantspraktijk
(het organisatorisch verband waarbinnen de
openbaar accountant zijn werkzaamheden
verricht)
Accountantsorganisatie
(uitsluitend t.a.v. opdrachten tot wettelijke
controle)

Accountantskantoor
(uitsluitend t.a.v. andere opdrachten dan een
wettelijke controle)37

Alvorens nader in te gaan op voornoemde wetten merk ik -in het kader van de
‘helicopterview’- op dat de ledenvergadering van de NBA de bevoegdheid heeft
om verordeningen vast te stellen teneinde de wettelijke taken van het NBA goed te
kunnen vervullen (artikel 19 jo. artikel 3 Wab) (zie paragraaf 2.5.2). Zo moet
voornoemde ledenvergadering ten behoeve van de goede beroepsuitoefening door
de RA’s en AA’s in ieder geval bij verordening gedrags- en beroepsregels vaststellen, die gelden voor alle RA’s en AA’s (artikel 19 lid 2 sub a Wab). Daarnaast is
er de bevoegdheid van de ledenvergadering om nadere voorschriften te stellen,
welke bevoegdheid kan worden gedelegeerd aan het bestuur van de NBA (artikel
19 lid 3 Wab).
Bovenstaande ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de wet- en regelgeving van
belang voor het accountantsberoep tamelijk complex is. Om toch overzicht te
bieden, heb ik ervoor gekozen de wetten (inclusief het Bta) hierna wel uitvoerig
te behandelen maar de regelgeving in de vorm van verordeningen en nadere
voorschriften slechts globaal. Slechts indien relevant voor mijn onderzoek zal
regelgeving op specifieke plaatsen in mijn proefschrift worden opgenomen.

2.4

Wetgeving

2.4.1

Inleiding

Het aantal wetten dat exclusief ziet op de accountant in het kader van zijn beroepsuitoefening is -zoals in het voorgaande al weergegeven- beperkt. De regelgeving
is daarentegen des te omvattender. In het hiernavolgende sta ik eerst stil bij de
wetgeving, de regelgeving zal ik in paragraaf 2.5 bespreken. Het betreft de
volgende wetten:
i) Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’) inclusief
besluit toezicht accountantsorganisaties (‘Bta’) (zie paragraaf 2.4.2);
ii) Wet op het accountantsberoep (‘Wab’) (zie paragraaf 2.4.3);
37

Leidraad 14, Opdrachten in de MKB-praktijk, p. 6. Deze leidraad is inmiddels vervallen.
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iii) Wet tuchtrechtspraak accountants (‘Wtra’) (zie paragraaf 2.4.4);
iv) EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van
OOB’s’ (aangezien de inhoud van de verordening mijns inziens vooral
een aanvulling is op de Wta, bespreek ik de verordening niet separaat, maar
in paragraaf 2.4.2 over de Wta en Bta).
Ik merk hier inleidend op dat de Wta slechts ziet op een beperkt gedeelte van de werkzaamheden
van de accountant, namelijk de werkzaamheden gericht op een wettelijke controle in de zin van
bijlage 1 bij de Wta, onder andere bestaande uit de wettelijke controle van artikel 2:393 BW
(zie paragraaf 1.4.2) en niet op werkzaamheden gericht op het verstrekken van door boek 2 BW
voorgeschreven andere verklaringen door een openbare accountant (zie paragraaf 1.4.3) en
de advieswerkzaamheden (zie paragraaf 1.4.4).

2.4.2

Wta38

2.4.2.1

INLEIDING

Zoals in het voorgaande reeds geschetst, is, mede door de affaires rondom Enron,
WorldCom, Parmalat en General Motors en in Nederland Ahold, Vie d’Or, Ballast
Nedam, Econcern, Landis, Zakenbank Van der Hoop, Bouwfonds, Vestia, DSB
en Weyl Vleesverwerkers, het vertrouwen in de financiële verslaggeving van
ondernemingen geschonden. Voor het herstel van dit vertrouwen, zal het herstel
van het vertrouwen in de controleverklaring nodig zijn. Om het vertrouwen in de
controleverklaring te herstellen is de Wta in het leven geroepen.39 De Wta wordt
op haar beurt nader uitgewerkt in het Bta. Beide zijn op 1 oktober 2006 in werking
getreden. Kort samengevat beogen wet en besluit een onafhankelijk publiek
toezicht door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) tot stand te
brengen. Het belangrijkste element van dit toezicht is een vergunningsplicht voor
accountantsorganisaties. Het uitgangspunt van wet en besluit is dat een onafhankelijk publiek toezicht voorwaarde is voor blijvend vertrouwen in het accountantsberoep.
Het toezicht op de accountant onder de Wta vertoont sterke gelijkenis met het toezicht op de
financiële markten, zoals (onder andere) vastgelegd in de Wft. Ook bij financiële markten is aanvullende, publiekrechtelijk gehandhaafde regulering noodzakelijk om deze markten adequaat te
laten functioneren. Het handhavingstoezicht bij financiële markten vangt net als bij accountants
aan met een vergunningsplicht, welke aangrijpt bij de toegang tot de markten voor aanbieders
van financiële producten.40 De Wft hanteert voor de regulering van toegang tot de financiële
markten eveneens een verbod -tenzij- vergunning stelsel.41 Daarna is -in lijn met de Wta- sprake
van doorlopend toezicht. Het toezicht wordt uitgevoerd door de AFM en De Nederlandse Bank
(‘DNB’). Zij hebben daartoe vergelijkbare handhavingsmaatregelen tot hun beschikking (zie
paragraaf 2.4.2.6).

38
39
40
41

Delen van het gestelde in paragraaf 2.4.2 zijn eerder gepubliceerd in: Brink-van der Meer (2007), p. 23-32.
Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 3.
Schlingman (2009), p. 109.
Schlingman (2009), p. 121.
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De Wta richt zich met name op accountantsorganisaties, maar legt eveneens
(indirect) verplichtingen op aan de individuele accountant. Dit hangt samen met
het feit dat door de Wta een focus op organisaties is ontstaan in plaats van op de
individuele accountant (zie paragraaf 2.2 inzake de geschiedenis van de wetgeving). Uitgangspunt is dat een accountantsorganisatie een wettelijke controle
verricht, in welk kader zij een vergunning dient aan te vragen bij de AFM (artikel
5 lid 1 Wta). De accountant42 is echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de
wettelijke controle (artikel 1 lid 1 sub f Wta).
Met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een wettelijke controle is
van belang dat de accountant namens de accountantsorganisatie vaktechnisch verantwoordelijk is voor de gehele uitvoering van de controle. Dit houdt in dat de accountant verantwoordelijk is voor het controleplan, voor de uitvoering van de werkzaamheden, voor de bevindingen,
voor de uit de bevindingen getrokken conclusies en voor het oordeel dat blijkt uit de verklaring.
De verantwoordelijkheid blijkt ook uit het feit dat de accountant de verklaring met zijn eigen
naam ondertekent.43

De Wta heeft betrekking op assuranceopdrachten bestaande uit wettelijke controles
(zie paragraaf 1.5 inzake assuranceopdrachten). De Wta bevat gedragsregels.
2.4.2.2

ACHTERGROND WTA

Met betrekking tot de achtergrond van de Wta spelen drie ontwikkelingen een
rol:
(i) Evaluatie accountantswetgeving
(ii) Corporate governance ontwikkelingen
(iii) Internationale ontwikkelingen
Ad (i) Evaluatie accountantswetgeving
Zoals in paragraaf 2.2. besproken heeft in 1999 een evaluatie van accountantswetgeving plaatsgevonden. Het in paragraaf 2.2 opgenomen kabinetsstandpunt
inzake de evaluatie is door de Wta ten uitvoer gebracht.
Ad(ii) Corporate governance ontwikkelingen
Zoals hiervoor al geschetst, is voor herstel van het vertrouwen in de financiële
verslaggeving door ondernemingen, herstel van het vertrouwen in de controleverklaring nodig. Vertrouwen in de onderliggende verslaggeving en het ondernemingsbestuur zijn echter minstens zo essentieel. Al deze aspecten vormen
onderdeel van het corporate governance domein. In de kabinetsreactie op de

42
43

Indien in deze paragraaf wordt gesproken over ‘accountant’ wordt hiermee nadrukkelijk gerefereerd aan
‘externe accountant in de zin van de Wta’ (artikel 1 lid 1 sub f Wta).
AFM, Vergunningwijzer Wta, Hoofdstuk 5: Externe Accountants, p. 3-11.
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Nederlandse corporate governance code van 200444 heeft het kabinet een samenhangend pakket van maatregelen gepresenteerd op het gebied van goed ondernemingsbestuur. De aangekondigde kabinetsvoornemens betroffen onder meer
toezicht op accountantsorganisaties en toezicht op verslaggeving. Het toezicht
op de accountantsorganisaties is door de Wta ten uitvoer gebracht.45
Ad (iii) Internationale ontwikkelingen
‘Een transparante en goed functionerende markt voor accountantsdiensten’
maakt onderdeel uit van een belangrijke doelstelling van de Europese Unie, te
weten ‘het creëren van een goed functionerende Europese kapitaalmarkt’. Om die
reden is in 1998 door de Europese Commissie de ‘Committee on Auditing’ ingesteld. Sindsdien zijn er verschillende aanbevelingen opgesteld, waarin aandacht
wordt besteed aan (verschillende deelgebieden van) een transparante en goed
functionerende accountantsmarkt. Hierbij kan gedacht worden aan: ‘de vereisten
voor een goede controle, kwaliteitsborging in de vorm van collegiale toetsing of
toezicht en de te hanteren standaarden bij accountantscontroles’.46 De Europese
Commissie heeft voorts in mei 2002 een aanbeveling gedaan inzake de onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant.47 Op 21 mei 2003
heeft de Europese Commissie daarnaast haar Mededeling inzake de versterking
van de wettelijke accountantscontrole in de EU uitgebracht.48 Ten gevolge van
deze mededeling is de Achtste Richtlijn Vennootschapsrecht vervangen door de
richtlijn inzake de wettelijke accountantscontrole van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/
EEG van de Raad (2006/43/EG ).49 Aan de hand van richtlijn nr. 2006/43/EG zijn
de Wta en het Bta gewijzigd en aangevuld.50 In de Wtra en Wab zijn tevens enkele
wijzigingen en aanvullingen opgenomen.51 Tot slot is de Wta wederom gewijzigd
door de door de EU in april 2014 vastgestelde gewijzigde Richtlijn over de wettelijke controle52 en de EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële
overzichten van OOB’s’.53 De verordening is op 17 juni 2016 in werking getreden.
De implementatiewet is op 1 januari 2017 in werking getreden.54

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Brief van de Ministers van Financiën, van Justitie en van Economische Zaken, Nederlandse corporate
governance code (Tabaksblat code), van 1 maart 2004, Kamerstukken II 2003/2004, 29 449, nr. 1.
Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 3.
Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 20.
EU Aanbeveling onafhankelijkheid.
EU Mededeling versterking controle.
Richtlijn 2006/43/EG. Deze richtlijn is gewijzigd door richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013, doch deze
wijzigingen hebben geen toepassing op de inhoud van de Wta.
Implementatiewet richtlijn nr. 2006/43/EG en Kamerstukken 2007/2008, 31 270, nr. 3, p.1. Deze wijzigingen
en aanvullingen zijn op 5 augustus (Wta) respectievelijk 8 augustus 2008 (Bta) in werking getreden.
De Wta is vervolgens nog aangepast per 1 augustus 2009, naar aanleiding van de nieuwe regeling voor
boetes in de financiële sector (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving, Stb 2009, 328).
Richtlijn 2014/56/EU.
EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’.
Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen.
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2.4.2.3

DE

VERGUNNING

Accountantsorganisaties die wettelijke controles (artikel 1 lid 1 sub p Wta) verrichten (en -indirect- accountants die controleverklaringen verstrekken, zie paragraaf 2.4.2.5) zijn als gevolg van de Wta onder onafhankelijk publiek toezicht
komen staan van de AFM.
Zoals in paragraaf 1.4.2.1 reeds opgemerkt, definieert de Wta een wettelijke controle 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
deze wet genoemde wettelijke bepalingen (artikel 1 lid 1 sub p Wta). De definitie van de Wta
betreft dus alle in bijlage 1 bij deze wet opgesomde wettelijke controles, waarbij -naast de
controle op grond van 2:393 BW- gedacht kan worden aan wettelijke controles in de zin van
de Gemeentewet (artikel 213 lid 2), Provinciewet (artikel 217 lid 2), Mediawet (artikelen 12
lid 2 en 109e lid 1) en Rijksoctrooiwet 1995 (artikel 23j lid 2). Voor mijn onderzoek hanteer ik
een engere definitie van wettelijke controle dan de definitie van de Wta. Een wettelijke controle
in de zin van mijn onderzoek betreft een controle van een financiële verantwoording van een
onderneming (of instelling) ten behoeve van het maatschappelijk verkeer op grond van
artikel 2:393 BW. Ik zal me dus hoofdzakelijk richten op de controle op grond van 2:393 BW.55
Het was in eerste instantie de bedoeling dat het toezicht van de AFM vooral preventief van
aard zou zijn.56

Het toezicht vindt plaats door middel van een vergunningenstelsel. De wet gaat
uit van een tweeledige controle. Enerzijds vooraf -en in principe eenmalig- door
middel van een vergunningverlening en anderzijds doorlopend op de vergunninghoudende organisatie en de daar werkzame accountants. Om wettelijke
controles uit te kunnen voeren, dient een accountantsorganisatie dus in het kader
van het voorafgaand toezicht een vergunning aan te vragen bij de AFM (artikel 5
Wta). Een vergunning wordt slechts verleend aan accountantsorganisaties die
voldoen aan de in de Wta gestelde eisen.
Er kunnen twee soorten vergunningen worden onderscheiden:
1 Een vergunning die vereist is als men organisaties van openbaar belang
controleert.
2 Een vergunning voor de accountantsorganisatie die wel wettelijke controles
verricht maar niet bij organisaties van openbaar belang.

55

56

De aansprakelijkheid van de accountant voor wettelijke controles in de zin van andere wetten (zie paragraaf
1.4.2.1) zal slechts aan de orde komen voor zover dit dezelfde normstelling betreft als die voor wettelijke
controles in de zin van 2:393 BW. Ik zal dus niet onderzoeken of andere -meer specifieke- normen gelden
voor de wettelijke controle in de zin van andere wetten, maar zal deze controles wel bespreken in het kader
van de totale aansprakelijkheid van de accountant.
Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p.15.
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Ad 1 Vergunning die vereist is als men organisaties van openbaar belang controleert
Organisaties van openbaar belang (‘OOB’s’) zijn organisaties die door hun
omvang of functie in het maatschappelijk verkeer de belangen van grotere
groepen raken.57 Daarbij moet men denken aan beursgenoteerde ondernemingen, banken, centrale kredietinstellingen en bepaalde verzekeraars (artikel 1
lid 1 sub l – 1 t/m 4 Wta). Bij of krachtens AMvB kunnen ook nog andere ondernemingen, instellingen of openbare lichamen worden aangewezen als OOB
(artikel 1 lid 1 sub l 5 jo. artikel 2 Wta ). Er is sprake van het voornemen om
netbeheerders, woningbouwcorporaties, grote pensioenfondsen en drie instellingen voor het wetenschapsbeleid als OOB aan te merken (zie paragraaf 5.9.2 voor
de actuele stand van zaken van dit voornemen).58
De vergunning met betrekking tot OOB’s staat ook wel bekend als de ‘zware’
vergunning.59 Het toezicht van de AFM bij wettelijke controles van OOB’s is
intensiever dan bij de overige wettelijke controles. Voorts worden zwaardere eisen
gesteld om controles bij OOB’s te mogen uitvoeren. Voorbeelden zijn de scheiding
tussen advies en controle praktijk, de verplichte ‘compliance officer’, het transparantieverslag en de auditcommissie, zoals nader uitgewerkt in paragraaf 2.4.2.4.
Om misverstanden te voorkomen: een houder van een ‘zware’ vergunning mag
controles verrichten bij OOB’s en niet-OOB’s.
Volgens het register van de AFM zijn er thans nog 9 accountantsorganisaties met
een ‘zware’ vergunning.60 Accountantsorganisaties met een ‘zware’ vergunning
worden in het hiernavolgende ‘OOB-accountantsorganisaties’ genoemd.
Er zijn zware vergunningen verleend aan: Accon avm controlepraktijk BV, Baker Tilly Berk N.V.,
BDO Audit & Assurance B.V., Deloitte Accountants B.V., Ernst & Young Accountants LLP, Grant
Thornton Accountants en Adviseurs B.V., KPMG Accountants N.V., Mazars Paardekooper
Hoffman Accountants N.V., PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.61

Ad 2 Een vergunning voor de accountantsorganisatie die wel wettelijke controles
verricht maar niet bij organisaties van openbaar belang.
Deze vergunning staat ook wel bekend als de ‘lichte’ vergunning.62 In de aanloop
naar de wet is er voor gepleit uitsluitend de zware vergunning in te voeren en geen
vergunningplicht in te voeren voor accountants die wettelijke controles doen bij
niet-OOB’s. Volgens de heer Zalm, toenmalig minister van Financiën, is dit echter
niet de benadering die in de Europese richtlijn63 staat.64 Hij concludeert dat de Wta
geen zwaardere eisen stelt aan de vergunningsplicht dan voornoemde richtlijn.65
Het voorstel is dan ook niet overgenomen.
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p.12 en 46.
Kamerstukken 2014/2015, 33 977, nr. 6, p. 11.
Interview Gerrit Zalm, Accountancynieuws, 2 september 2005, nr. 16, p. 8 e.v.
Https://www.afm.nl/nl/professionals/registers. Register laatstelijk geraadpleegd op 7 september 2018.
Https://www.afm.nl/nl/professionals/registers.
Interview Gerrit Zalm, Accountancynieuws 2 september 2005, nr. 16, p. 8 e.v.
Richtlijn 2006/43/EG.
Interview G. Zalm, Accountancynieuws, 2 september 2005, nr. 16, p. 8 e.v.
Van Wijngaarden (2005), p. 320.
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Op 30 september 2008 heeft de AFM voor het eerst vergunningen verleend om
wettelijke controles te verrichten bij zogenaamde niet-OOB-organisaties (lees:
lichte vergunningen). De AFM heeft toen 463 vergunningen verleend. Op 29 maart
2018 is nog sprake van 288 lichte vergunningen.66
In 2008 hebben oorspronkelijk in totaal 699 organisaties een lichte vergunning aangevraagd,
aldus de AFM. Van de aanvragers hebben 202 de vergunningaanvraag ingetrokken omdat zij
niet aan de eisen uit de Wta konden of wilden voldoen. Zes aanvragen zijn niet in behandeling
genomen omdat de aanvraag niet compleet was. Vijf vergunningaanvragen zijn in eerste
instantie definitief afgewezen. Aan 23 niet-OOB aanvragers is (nog) geen vergunning verleend
omdat zij (nog) niet hebben aangetoond aan de eisen van de Wta te voldoen.67
De daling van het aantal vergunningen tussen 2008 en heden laat zich onder andere verklaren
door het feit dat de AFM sinds 1 januari 2014 vergunningen kan intrekken wanneer de vergunninghouder er 36 maanden geen gebruik van heeft gemaakt. Daarnaast ontvangt de AFM
geregeld verzoeken tot intrekking van de vergunning, waaronder van kantoren die onvoldoende
scoren in de kwaliteitstoetsingen van de NBA en SRA.68 Tot slot is als gevolg van fusies en
overnames tussen vergunninghoudende kantoren een aantal vergunningen komen te vervallen.69

Ter verduidelijking: een schema uit 2010 waarin het aantal wettelijke controles
wordt uitgewerkt naar OOB/niet-OOB controles en waarin ten aanzien van de
uitvoerende partij een onderscheid wordt gemaakt naar OOB organisaties (inclusief onderverdeling tussen big four kantoren en overige OOB organisaties) en nietOOB organisaties:
Organisaties
OOB Organisaties
– Big 4
– Overige
Niet OOB Organisaties
Totaal

OOB Controles

Niet OOB Controles

Totaal

1450
150
–
1600

11550
3050
5400
20000

13000
3200
5400
21600

Bron: H. Beckman, De stuurlui van de AFM: alleen zij weten hoe te controleren?, Ondernemingsrecht 2010-13,
nr. 112.

66

67
68
69

Https://www.afm.nl/professionals/registers/vergunningenregisters/accountantsorganisaties. Aan het begin
van 2017 hadden 329 accountantsorganisaties een lichte vergunning, bij aanvang van 2018 298. FD
8 februari 2018 ‘Ruim dertig kantoren leveren hun controlevergunning in’: ‘De redenen om afscheid te
nemen van de vergunning zijn divers, zegt Marcel Maassen, eveneens werkzaam bij Full Finance. ‘Sommige
kantoren hebben een te kleine portefeuille klanten, vaak minder dan tien. Ten opzichte van de baten zijn de
kosten te hoog. Andere kantoren zijn negatief beoordeeld door toezichthouders NBA of SRA en vinden dat
het hen te veel kost om de kwaliteit op niveau te brengen.’ Wat meespeelt is dat de arbeidsmarkt voor
accountants krap is. Accountants hebben het voor het uitkiezen en gaan niet snel naar een klein kantoor met
weinig opdrachten’.
Bericht AFM d.d. 30 september 2008.
AFM jaarverslag 2015, p. 64.
AFM, Sector in beeld -Marktanalyse accountantsorganisaties 2010-2014, p. 7.
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In de Wta is een aantal hoofdnormen opgenomen die verder zijn ingevuld in het
Bta. De hoofdnormen zien op:
a) bedrijfsvoering van de accountantsorganisatie (stelsel van kwaliteitsbeheersing);
b) integriteit van de accountantsorganisatie;
c) onafhankelijkheid van de accountantsorganisatie;
d) transparantie van de accountantsverklaring;
e) betrouwbaarheid en vakbekwaamheid van de dagelijkse leiding van de
accountantsorganisatie;
f) vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de
accountant.
Ad a en b) Ten aanzien van de bedrijfsvoering van de accountantskantoren is met
name het vereiste ‘stelsel van kwaliteitsbeheersing’ van groot belang. Op grond
van artikel 18 lid 1 Wta dient iedere accountantsorganisatie te beschikken over een
‘stelsel van kwaliteitsbeheersing’. Het ‘stelsel van kwaliteitsbeheersing’ moet
betrekking hebben op alle werkwijzen, procedures, maatregelen en waarborgen
binnen de accountantsorganisatie die er toe dienen te leiden dat de accountant die
uiteindelijk de controleverklaring afgeeft, dit kan doen op vakbekwame, onafhankelijke, integere en herkenbare wijze (hoofdnorm f).70 Het is hierbij van belang dat
de door de accountantsorganisaties gevolgde werkwijzen en procedures zo zijn
vastgelegd en vormgegeven, dat te allen tijde verantwoording kan worden afgelegd
over de controlewerkzaamheden en het daarop gebaseerde oordeel. Bij een ‘stelsel
van kwaliteitsbeheersing’ dient sprake te zijn van maatwerk. Het betreft een zeer
gedetailleerd stuk.
Het stelsel van kwaliteitsbeheersing besteedt ten minste aandacht aan (artikel 2 VAO):
a. de verantwoordelijkheid van de personen die het dagelijks beleid van de accountantsorganisatie bepalen voor het kwaliteitsbeleid en het daarop gebaseerde stelsel van kwaliteitsbeheersing;
b. de gedragsregels;
c. het aanvaarden en voortzetten van de relatie met een controlecliënt en van een specifieke
opdracht;
d. het personeelsbeleid;
e. de uitvoering van de wettelijke controle;
f. de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing;
g. de continuïteit van de beroepsuitoefening;
h. de onafhankelijkheid.

70

Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 20.
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Ad f. De controle van de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeoordeling gebeurt onder
andere door middel van een periodiek intern kwaliteitsonderzoek (‘IKO”) van afgeronde
opdrachten tot het verrichten van een wettelijke controle (Artikel 9 VAO).

Ad c) De onafhankelijkheid van de accountantsorganisatie dient te worden
gewaarborgd (artikel 19 Wta). Dit betekent dat voor iedere opdrachtaanvaarding
of continuering van een opdracht, de accountantsorganisatie moet beoordelen of
er relaties bestaan tussen de accountantsorganisatie en de controlecliënt die naar
hun aard of door de wijze waarop zij worden ingevuld een bedreiging kunnen
vormen voor de onafhankelijkheid of de perceptie van de onafhankelijkheid van
de accountantsorganisatie. Dit betreft zakelijke, financiële en persoonlijke relaties.
De accountantsorganisatie (en de individuele accountant) dient onafhankelijk te
zijn gedurende zowel de periode waarin de wettelijke controle daadwerkelijk wordt
verricht, als de periode waarop de te controleren financiële verantwoording
betrekking heeft.71
De individuele accountant dient tevens onafhankelijk te zijn ten opzichte van zijn controlecliënt en/of een met deze controlecliënt verbonden derde (art. 25a Wta, zie nader paragraaf
2.4.2.5).
Een van de onderdelen van de onafhankelijkheidsbeoordeling is de betekenis van de cliënt voor
het accountantskantoor en de betrokken externe accountant. Het gaat dan om de betekenis voor de
financiële positie en resultaten van het kantoor en de beloning van de externe accountant,
medewerkers in het controleteam of anderen die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan het
kantoor.
Maar het gaat ook om de betekenis van de cliënt voor de reputatie en het prestige van het
accountantskantoor en de betrokken externe accountant en teamleden.72 Een zelftoets is het
instrument waarmee de externe accountant dient aan te tonen dat hij onafhankelijk tot een
oordeel heeft kunnen komen.

Ad d) Volgens de MvT dient onder transparantie van de controleverklaring te
worden verstaan:73 ‘Vanuit het oogpunt van transparantie is vereist dat een
externe accountant wordt verplicht om bij het afgeven van een accountantsverklaring expliciet aan te geven dat hij in de hoedanigheid van externe accountant opereert en dat hij dus –via de accountantsorganisatie waaraan hij verbonden of
waarbij hij werkzaam is- indirect onder toezicht van de onafhankelijke publieke
toezichthouder staat. Dit opdat voor het maatschappelijk verkeer duidelijk is aan
welke eisen inzake vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit
de accountant voldoet. Daarnaast zal verplicht worden gesteld dat de accountantsverklaring op persoonlijke titel wordt ondertekend’. Dit is relevant omdat

71
72
73

Eijkelenboom (2015), p. 82.
Vergunningwijzer AFM, Hoofdstuk 8, p. 7.
Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 26.
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accountantsverklaringen worden afgegeven door accountants met de beschermde
titels RA en AA (zie paragraaf 1.3.1). De bescherming van deze titels draagt bij aan
vertrouwen van het publiek in de accountantsverklaring.74
Ad e) De Wta stelt eisen aan de (mede) beleidsbepalers, welke door de AFM
worden getoetst in het kader van de vergunning. Beleidsbepalers zijn degenen
die formeel de positie van bestuurder van de accountantsorganisatie bekleden en
de personen die feitelijk de dagelijkse leiding hebben over de accountantsorganisatie. Medebeleidsbepalers zijn toezichthouders, personen die meer dan 50%
van de stemrechten en/of kapitaal houden in de accountantsorganisatie (en geen
beleidsbepaler zijn) en bestuurders en toezichthouders van (het hoofd van) een
groep.75
Pas nadat een toets van de persoon in kwestie door de AFM heeft plaatsgevonden mag de
beleidsbepalende functie worden vervuld. Daarbij dient de AFM er van overtuigd te zijn dat de
betrouwbaarheid van de (mede) beleidsbepalers buiten twijfel staat (artikel 15 Wta, 5 e.v. Bta). Een
eenmaal getoetste persoon dient blijvend te voldoen aan de wettelijk vereiste betrouwbaarheid. Een
wijziging in relevante feiten en/of omstandigheden kan aanleiding geven tot een nieuwe
beoordeling door de AFM (artikel 6 Bta). Hiertoe bestaat een meldingsplicht bij de betreffende
accountantsorganisatie van eventuele wijzigingen (artikel 7 Bta). Naast betrouwbaar zijn er eisen
gesteld aan de hoeveelheid dagelijkse beleidsbepalers zonder vakbekwaamheid conform de Wta
(artikel 16 Wta). Tot slot dienen de beleidsbepalers van accountantsorganisaties met een
vergunning die niet mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij OOB’s deskundig
te zijn ten aanzien van het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantsorganisatie (artikel
16 lid 1 Wta). De beleidsbepalers van een accountantsorganisatie met een vergunning die mede
strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij OOB’s dienen geschikt76 te zijn in verband met
de uitoefening van het bedrijf van de accountantsorganisatie (artikel 16 lid 2 Wta).77
De eisen aan (mede)beleidsbepalers kunnen zeer globaal als volgt worden weergegeven78

Meerderheid
beleidsbepalers
Alle beleidsbepalers
Medebeleidsbepalers

74
75

76
77
78
79
80

Betrouwbaar
v
v
v

Deskundig/Geschikt
v
v
–80

Vakbekwaam79
v
–
–

Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 26.
Vergunningwijzer AFM Hoofdstuk 3, p. 3-6. Voor de definitie van ‘groep’ wordt verwezen naar artikel 2:24
b BW. Voorts: Beleidsregel inzake de betrouwbaarheidstoetsing van (kandidaat)(mede) beleidsbepalers en
houders van gekwalificeerde deelnemingen in onder toezicht staande instellingen (Stcrt. 19 april 2000,
nr. 78).
Per 1 juli 2018 is de Beleidsregel geschiktheid Wta van de AFM van kracht (publicatiedatum 1 november
2017).
Deze beleidsbepalers verrichten geen andere werkzaamheden dan die van dagelijks beleidsbepaler van de
accountantsorganisatie, tenzij hiervoor voorafgaande goedkeuring is verleend door het intern toezichtsorgaan
(artikel 16 a Wta). (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties).
Artikel 16 lid 2 Wta en Vergunningwijzer Wta van de AFM, Hoofdstuk 3, p. 7.
Een vakbekwaam beleidsbepaler is over het algemeen een RA of AA met certificeringsbevoegdheid, die zich
houdt aan wet- en regelgeving die van toepassing is op hem en minimaal de driejarige praktijkstage heeft
gevolgd dan wel daarmee vergelijkbare ervaring heeft.
De personen die belast zijn met het interne toezicht dienen geschikt te zijn in verband met de uitoefening van
dit toezicht (artikel 22a lid 3 Wta).

112

2. Wet- en regelgeving relevant voor de accountant

Ad f) De accountantsorganisatie dient er zorg voor te dragen dat de accountants
die bij haar werkzaam zijn of aan haar verbonden zijn voldoen aan de op hen van
toepassing zijnde voorschriften zoals opgenomen in Wta en Bta alsmede de Wab
(artikel 14 jo 27 Wta). Zie hierover verder paragraaf 2.4.2.5.
De hiervoor besproken hoofdnormen hebben tot gevolg dat een accountantsorganisatie met een (zware dan wel lichte) vergunning in de zin van de Wta
(hierna: de ‘vergunninghouder’) onder andere dient te voldoen aan de volgende
eisen:
1. een systematische, toegankelijke en actuele cliëntenadministratie (artikel 10
Bta);
2. het inrichten door een individuele externe accountant van een controledossier voor elke wettelijke controle, een en ander conform de eisen die daaraan
in wet- en regelgeving worden gesteld (artikel 11 Bta);
3. aanvaarding dan wel continuering van een opdracht tot het uitvoeren van een
wettelijke controle door een individuele externe accountant pas nadat de
acceptatie c.q. continueringsprocedures zijn doorlopen en beëindiging van
een opdracht indien daartoe aanleiding bestaat (artikel 12-13 Bta);
4. adequate uitvoering van wettelijke controles (artikel 14-18 Bta);
5. het voeren van een beleid ten aanzien van en naleving van het stelsel van
kwaliteitsbeheersing (artikel 8 en 22-24 Bta);
6. zorgvuldige afhandeling en vastlegging van klachten over de uitvoering van
wettelijke controles (artikel 25 Bta);
7. tijdige melding van tuchtprocedures aan de AFM (artikel 26 Bta);81
8. het nemen van maatregelen in geval van een bedreiging van de onafhankelijkheid (artikel 25a en 29a Wta);
9. betrouwbaarheid, deskundigheid en vakbekwaamheid van de dagelijkse
leiding van de accountantsorganisatie (artikel 15 en 16 Wta, art 5-7 Bta).
Naast voornoemde eisen die voor alle vergunninghouders gelden, is voor de
houders van een zware vergunning sprake van aanvullende (zwaardere) eisen, dit
betreft bijvoorbeeld:82
a. Scheiding tussen advies- en controlepraktijk
b. Kwaliteitsbeoordeling/‘compliance officer’
c. Transparantieverslag
d. Governance bij OOB vergunninghouder
e. Auditcommissie
Ad a Scheiding tussen advies- en controlepraktijk
Deze scheiding is aangebracht omdat een combinatie van dergelijke werkzaamheden bij OOB’s maatschappelijk onaanvaardbaar zou zijn. Op grond van de
scheiding verricht de accountantsorganisatie geen wettelijke controle bij een
OOB, indien zij met betrekking tot die organisatie:
81
82

Bosman & Vergoossen (2008), p. 100.
Dit overzicht is niet alomvattend. De EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten
van OOB’s’ bevat meer eisen. Ik heb de mijns inziens belangrijkste eisen opgenomen.
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a. op enig tijdstip gedurende de daaraan voorafgaande twee jaar de
financiële verantwoording waarop de wettelijke controle betrekking heeft,
heeft samengesteld; of
b. gedurende de periode waarop de financiële verantwoording
betrekking heeft of ten tijde van het verrichten van de wettelijke controle
een aanmerkelijk deel van de financiële administratie heeft verzorgd of
ingericht, onderscheidenlijk verzorgt of inricht (artikel 23 Wta).
Door het opnemen van de kwalificatie ‘aanmerkelijk deel’ wordt getracht te voorkomen dat door een financiële dienstverlening van geringe aard en omvang onmiddellijk een verboden situatie ontstaat.
Een andere scheiding van advies- en controlepraktijk is opgenomen in artikel 24 b
Wta. Volgens dit artikel mag de accountantsorganisatie die wettelijke controles
verricht bij een OOB, naast controlediensten geen andere werkzaamheden verrichten voor die organisatie.
Tot 1 januari 2015 was artikel 24b niet van toepassing op werkzaamheden waarvoor de
opdracht aan de accountant of accountantsorganisatie was verstrekt voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep (zijnde 1 januari 2013) (artikel 86 a lid 1 Wta).
In de EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’83 is een
‘zwarte lijst’ opgenomen met niet-controlediensten die de OOB accountantsorganisaties niet
mogen leveren naast controlewerkzaamheden.84 De scheiding van advies en controlepraktijk
van artikel 24b Wta is echter strenger en Nederland handhaaft dit uitgangspunt.85

Met voornoemde verbodsbepalingen hangt de kantoorroulatietermijn van tien
jaar86 en de partnerrotatietermijn van vijf jaar (zie 2.4.2.5 onder H) nauw samen.
Ad b Kwaliteitsbeoordeling/‘compliance officer’
Ten aanzien van OOB-vergunninghouders zijn nadere eisen gesteld met betrekking tot de bewaking van de kwaliteit. Zo dient de vergunninghouder indien sprake
is van een wettelijke controle van een OOB altijd een kwaliteitsbeoordeling uit te
laten voeren door een onafhankelijke beoordelaar.87 Dit betreft de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (‘OKB’). De OKB moet zijn afgerond alvorens

83
84
85
86

87

EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’.
Artikel 5 (Verbod op het leveren van niet-controlediensten) EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van
financiële overzichten van OOB’s’.
Eijkelenboom (2015), p. 82.
De maximumduur van de opdracht van een accountantsorganisatie bedraagt niet meer dan tien jaar. Artikel
17 (Duur van de controleopdracht) EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten
van OOB’s’. Ik zal verder geen aandacht besteden aan kantoorroulatie en volsta met een verwijzing naar het
onderzoek van de Radboud Universiteit onder leiding van J.B.S. Hijink: ‘De effecten van (verplichte)
roulatie van accountantskantoor in de Nederlandse praktijk’. Zie: https://www.veb.net/media/3931/rapportonderzoek-effecten-accountantsroulatie-def-28-01-2018.pdf.
Artikel 8 (Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling) EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’ en artikel 18 Bta.
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overgegaan mag worden tot het afgeven van de controleverklaring.88 De OKB
dient ten minste de in de EU Verordening opgenomen elementen te omvatten.89
Dit zijn bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de accountant(sorganisatie), de
significante risico’s die relevant zijn voor de wettelijke controle en de onderwerpen
die zijn besproken met het auditcomité en het bestuurs- en/of toezichthoudend
orgaan van de gecontroleerde entiteit. Tevens is de aanstelling verplicht van een
persoon binnen de accountantsorganisatie die (proactief) toeziet op de naleving van
het stelsel van kwaliteitsbeheersing (de ‘compliance officer’).90 De ‘compliance
officer’ zal een belangrijk aanspreekpunt zijn voor de beleidsbepalers van de
accountantskantoren alsmede voor de AFM. De ‘compliance officer’ heeft een
adviserende functie maar richt zich tevens op het beheersen van nalevingsrisico’s.
De rol van de compliance officer is een andere dan die van de kwaliteitsbeoordelaar die belast is met een OKB.
Ad c Transparantieverslag
De accountantsorganisaties die bij OOB’s een controleopdracht uitvoeren, moeten
aantonen dat voldaan is aan additionele eisen met betrekking tot de kwaliteitsbeheersing. Deze eisen omvatten onder andere het transparantieverslag. OOBvergunninghouders dienen binnen vier maanden na afloop van hun boekjaar een
transparantieverslag openbaar te maken om het publiek inzicht te geven in bijvoorbeeld hun bestuur, structuur, inrichting en daadwerkelijk functioneren, waaronder een lijst van de OOB’s die de betreffende organisatie controleert en
informatie over de grondslag voor de beloning van de externe accountants.91 De
accountantsorganisatie ondertekent dit verslag en plaatst het op haar website.92
Ad d Governance bij OOB-vergunninghouder93
De OOB-vergunninghouder dient een stelsel van onafhankelijk toezicht op het
beleid en de algemene gang van zaken van de accountantsorganisatie (waaronder
de kwaliteitsbeheersing) te hebben. Er dient sprake te zijn van een toezichthoudend
orgaan dat uit ten minste drie leden bestaat.94 Het toezichthoudend orgaan is
bevoegd een voordracht te doen voor de benoeming van de dagelijks beleidsbepalers van de OOB vergunninghouder en mag deze schorsen en ontslaan.95
Voorts dient het toezichthoudend orgaan de in artikel 34 e lid 3 Bta opgesomde

88
89
90
91
92
93
94
95

Artikel 8 lid 1 (Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling) EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van
financiële overzichten van OOB’s’.
Artikel 8 lid 5 (Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling) EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van
financiële overzichten van OOB’s’.
Artikel 23 lid 1 Bta: ‘Een accountantsorganisatie die wettelijke controles verricht bij organisaties van
openbaar belang wijst een persoon aan die binnen de accountantsorganisatie toeziet op de naleving van de
bij en krachtens de artikelen 13 tot en met 24b van de wet en bij de verordening gestelde regels’.
Artikel 13 lid 2 (Transparantieverslag) EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’ bevat een zeer uitvoerige lijst van onderwerpen die opgenomen moeten worden in het
transparantieverslag.
Artikel 13 lid 1 en 3 (Transparantieverslag) EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële
overzichten van OOB’s’.
Ingevoerd bij de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.
Artikel 22a Wta (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties).
Artikel 22a lid 6 en 7 Wta (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties).
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besluiten van de dagelijkse beleidsbepalers van de OOB vergunninghouder goed
te keuren en dient zij geïnformeerd te worden over in de in artikel 34 g lid 2 Bta
opgenomen onderwerpen, waaronder het strategisch beleid, klachten en bevindingen en conclusies van AFM onderzoeken.96 Het toezichthoudend orgaan stelt tot
slot jaarlijks een verslag op dat tegelijk met het transparantieverslag op de website
van de accountantsorganisatie dient te worden gepubliceerd (artikel 34 i Bta).
Ad e Auditcommissie
Wettelijke verplichting: een OOB dient een auditcommissie in te stellen. Dit
betreft weliswaar geen vergunningvoorwaarde voor de accountantsorganisatie
maar dit speelt wel een rol bij de wettelijke controle van OOB’s. Indien door de
OOB geen auditcommissie wordt ingesteld, moet een ander orgaan worden aangewezen – bijvoorbeeld de raad van commissarissen- dat soortgelijke taken uitoefent. Als het hiervoor bedoelde orgaan is aangewezen, moet hiervan melding
worden gemaakt in het jaarverslag.97
Deze verplichting is wettelijk verankerd in artikel 21a van de Wta en nader
uitgewerkt in een AmvB (hierna te noemen: Besluit Audit Commissie).98 Indien
een OOB ten onrechte geen auditcommissie instelt (of een ander orgaan dat deze
taken uitoefent), komt de accountant voor een dilemma. Van Geffen merkt hierover op dat de verantwoordelijkheid hiervoor uiteraard bij het bestuur berust. De
accountant dient inbreuken op de naleving van wet- en regelgeving echter te rapporteren. Voorts moet de accountant overwegen een opdracht terug te geven indien
de controlecliënt niet die maatregelen treft die hij nodig acht om de ontstane situatie zoveel mogelijk ongedaan te maken en herhaling daarvan te vermijden.99
Governance OOB’s: indien een OOB een beursgenoteerde onderneming is, is
de Nederlandse Corporate Governance Code100 (tevens) van belang. De code
voorziet in de instelling van een auditcommissie. Onder deze code kan het instellen
van een auditcommissie achterwege worden gelaten door gebruik te maken van het
‘pas toe of leg uit’ principe. Door de invoering van het Besluit Audit Commissie
hebben beursgenoteerde OOB’s echter niet (meer) de mogelijkheid het instellen
van een auditcommissie, of het toedelen van deze taken aan een ander orgaan,
achterwege te laten.101 tenzij één van de in het Besluit Audit Commissie opgenomen vrijstellingen van toepassing is.102 Andere OOB’s zijn niet beursgenoteerde kredietinstellingen en verzekeraars. In beginsel hebben deze OOB’s ook een

96
97
98
99
100
101
102

Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.
Van Geffen (2009), p. 27.
Implementatiebesluit richtlijn nr. 2006/43/EG/Besluit instelling auditcommissie.
Van Geffen (2009), p. 27.
Nederlandse Corporate Governance Code d.d. 8 december 2016.
Dieleman (2008), p. 26.
Artikel 3 Besluit Audit Commissie verleent vrijstelling aan: a. een dochtermaatschappij van een rechtspersoon, als bij deze moedermaatschappij een auditcommissie is ingesteld en de genoemde best practice
bepalingen en principes uit de Nederlandse Corporate Governance Code worden nageleefd;b. een bank
waarvan de centrale kredietinstelling een auditcommissie heeft;c. een instelling voor collectieve belegging in
effecten, die is ingeschreven in het Wft-register; d. een entiteit voor securitisatiedoeleinden, mits die aan het
publiek bekendmaakt waarom zij het niet dienstig acht een auditcommissie in te stellen.
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raad van commissarissen (of een daarmee vergelijkbaar orgaan).103 Uitgangspunt
in de op banken en verzekeraars van toepassing zijnde corporate governance
codes104 is de aanwezigheid van een auditcommissie. Op grond van het Besluit
Audit Commissie is deze nu wettelijk verplicht.
Taak auditcommissie: in het Besluit Audit Commissie zijn de taken van de
auditcommissie vastgelegd. Dit betreft bijvoorbeeld:
– het in kennis stellen van het bestuur of de raad van commissarissen van de
rechtspersoon van het resultaat van de wettelijke controle;
– het monitoren van het financiële-verslaggevingsproces;
– het monitoren van de doeltreffendheid van het interne beheersingssysteem,
het eventuele interne auditsysteem en het risicomanagementsysteem met
betrekking tot de financiële verslaggeving van de rechtspersoon;
– het monitoren van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (artikel 2 lid 2 AMvB).
Deze taken specificeren de taken van de auditcommissie volgens de Nederlandse Corporate
Governance Code 2016 (Best practice 1.5.1), te weten:
De auditcommissie bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen voor over het
toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving van de vennootschap en op
de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de vennootschap. Zij
richt zich onder meer op het toezicht op het bestuur ten aanzien van:
i. de relatie met en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de
interne auditor en de externe accountant;
ii. de financiering van de vennootschap;
iii. de toepassing van informatie- en communicatietechnologie door de vennootschap, waaronder risico’s op het gebied van cybersecurity; en
iv. het belastingbeleid van de vennootschap.

De accountantsorganisaties die bij OOB’s een controleopdracht uitvoeren moeten over een aantal onderwerpen communiceren met de auditcommissie. Dit dient
schriftelijk te gebeuren in een aanvullende verklaring op de controleverklaring.
Een zeer uitvoerige lijst van onderwerpen die in deze verklaring dienen te worden
besproken, is opgenomen in de EU Verordening ‘Eisen wettelijke controles van
financiële overzichten van OOB’s’.105 Dit betreft bijvoorbeeld: de onafhankelijkheid van de accountantsorganisatie van de controlecliënt, eventuele significante

103 Een kredietinstelling die een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, dan wel een verzekeraar die een naamloze vennootschap of Europese vennootschap is, dient op
grond van artikel 3:19 lid 1 Wft een uit ten minste drie leden bestaande raad van commissarissen te hebben
als bedoeld in de artikelen 2:140/250 BW. Een kredietinstelling die geen naamloze vennootschap of een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, heeft een uit ten minste drie leden bestaand orgaan
dat een met die van een raad van commissarissen vergelijkbare taak heeft (artikel 3:19 lid 2 Wft). Indien een
verzekeraar de rechtsvorm van een onderlinge waarborgmaatschappij heeft, is geen raad van commissarissen
of vergelijkbaar orgaan verplicht.
104 Code Banken d.d. 9 september 2009 en Code Verzekeraars d.d. 1 januari 2011.
105 Artikel 11 lid 2 (Aanvullende verklaring aan het auditcomité) EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles
van financiële overzichten van OOB’s’.
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tekortkomingen in het interne financiële controlesysteem van de gecontroleerde entiteit en enigerlei significante moeilijkheden die tijdens de wettelijke
controle zijn ondervonden. Er is geen gebruik gemaakt van de door de EU Verordening geboden mogelijkheid om de accountant(sorganisatie) te verplichten om
deze verklaring ook aan het leidinggevende of toezichthoudende orgaan van de
OOB te zenden.106
2.4.2.5

EISEN

INDIVIDUELE ACCOUNTANT

Hoewel de Wta in essentie is gericht op de accountantsorganisatie, bevat deze wet
ook een separate afdeling over de individuele accountant (afdeling 3.2). De
vergunninghouder draagt er zorg voor dat de accountants die bij haar werkzaam
zijn (of aan haar verbonden) voldoen aan het bij of krachtens afdeling 3.2 Wta
bepaalde. Daarnaast zijn in de wet ook nog andere verplichtingen voor de individuele accountant opgenomen.
Ten aanzien van de eisen met betrekking tot de individuele accountant is volgens de vergunningwijzer van de AFM van belang dat de accountantsorganisatie een zorgplicht heeft voor de
aan haar verbonden accountants. Deze zorgplicht houdt in dat de accountantsorganisatie ervoor
moet zorgen dat haar accountants zich houden aan alle eisen die de wet aan accountants stelt.107
Voorts is de accountantsorganisatie ervoor verantwoordelijk dat de accountant handelt volgens
de in het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantsorganisatie vastgelegde regels en
procedures. De AFM kan de accountantsorganisatie op beide punten aanspreken.108
De Wta en het Bta bevatten hoofdnormen van gedragsregels voor de individuele accountant.
De invulling daarvan vindt in beginsel plaats door de regels die door de NBA worden uitgewerkt. De zelfregulering door de NBA heeft voor een belangrijk deel betrekking op de in de
Wta en het Bta opgenomen hoofdnormen van vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit van de accountant. De Wta, het Bta en de regelgeving van de NBA
omvatten samen het gehele normenkader voor de accountantsorganisatie en de individuele
accountant. Hierbij is relevant dat de Wta en het Bta niet zien op de werkzaamheden van
accountants buiten het domein van de wettelijke controle. Het waarborgen van de kwaliteit
buiten dit domein wordt volledig overgelaten aan de NBA. De Wab richt zich op haar beurt
tevens op de individuele accountant maar deze wet ziet op beroepsregels, onder andere
met betrekking tot de inschrijving in het accountantsregister van de NBA alsmede de opleiding
van de RA/AA. Tevens is de NBA op grond van Wab bevoegd tot het opstellen van adequate
regelgeving.

106 Artikel 11 lid 1 (Aanvullende verklaring aan het auditcomité) EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles
van financiële overzichten van OOB’s’.
107 PwC en EY verschillen met de AFM van mening over de invulling van de zorgplicht. Zie paragraaf 5.9.3
voor een toelichting.
108 Vergunningwijzer Wta, hoofdstuk 5, p. 6.
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Met betrekking tot de individuele accountant gelden de volgende eisen uit de Wta
en Bta:
i. Accountants werkzaam bij of verbonden aan een vergunninghouder dienen te
worden ingeschreven in het register van de AFM.109 Alleen accountants
ingeschreven in het register van de AFM zijn gerechtigd tot het uitvoeren van
wettelijke controles in de zin van de Wta (zie tevens paragraaf 4.4.2 omtrent
deskundigheid).
Er zijn in de Wta tevens voorzieningen opgenomen ten aanzien van auditkantoren binnen
de lidstaten van de EU en daarbuiten (‘derde landen’).

ii.

De accountant moet voldoen aan bij of krachtens AMvB te stellen regels
met betrekking tot zijn vakbekwaamheid, objectiviteit en integriteit (artikel 25
Wta).110 Dit wordt nader uitgewerkt in artikel 35 Bta jo. 19 lid 1 en artikel 19
lid 2 Wab.
Door de verwijzing in het Bta naar de Wab wordt de link gelegd tussen de Wta en de wet- en
regelgeving die geldt voor de individuele accountants (zie hierover paragraaf 2.4.3 inzake de
Wab).

iii. De accountant dient onafhankelijk te zijn ten opzichte van zijn controlecliënt
en/of een met deze controlecliënt verbonden derde (art. 25a Wta en Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten). Indien een accountant betrekkingen onderhoudt met een controlecliënt
of een met deze controlecliënt verbonden derde op grond waarvan een
objectieve, redelijke en geïnformeerde derde partij zou concluderen dat die
een bedreiging kunnen vormen voor de onafhankelijkheid van de accountant
ten opzichte van die controlecliënt of derde, neemt de accountant maatregelen
om zijn onafhankelijkheid te waarborgen door deze bedreiging uit te sluiten of
te beperken, of -voor zover mogelijk- accepteert de accountant geen betrokkenheid bij de uitvoering van de opdracht of beëindigt hij de betrokkenheid
(artikel 25a Wta).
iv. Een geheimhoudingsplicht voor zowel accountantsorganisatie als individuele
accountant (artikel 20 respectievelijk 26 Wta). Accountants kunnen zich daardoor beroepen op hun geheimhoudingsplicht volgens de Wta. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien de accountant bij of krachtens wettelijk
voorschrift of bij de EU-verordening tot mededeling verplicht is. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij een vermoeden van fraude va n materieel belang
(zie hierna v).

109 Art. 1 sub f Wta en Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 12.
110 En de standaarden uit artikel 26 van richtlijn 2006/43/EG.
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Een meldingsplicht voor individuele accountants indien sprake is van
fraude van materieel belang (artikel 26 leden 2 en 3 Wta en 36 Bta). De
accountant dient zijn cliënt te wijzen op zijn vermoeden van fraude. Hij dient
hierbij aan te dringen op een nader onderzoek en maatregelen die de fraude
ongedaan maken en herhaling voorkomen. Indien de cliënt hier niet toe
overgaat, is de accountant verplicht een en ander te melden aan een
opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141 Wetboek van Strafvordering.
De accountant die tot een dergelijke fraudemelding overgaat, is niet aansprakelijk voor de schade die een derde dientengevolge lijdt, tenzij aannemelijk
wordt gemaakt dat gelet op alle feiten en omstandigheden in redelijkheid
niet tot melding had mogen worden overgegaan (artikel 26 lid 4 Wta). De
accountant wordt dus beschermd, maar alleen als hij de melding gezien
de omstandigheden van het geval ook in redelijkheid had mogen maken. De
vraag is of deze beperking in de vrijwaring niet tot gevolg zal hebben dat niet
of te laat tot melding overgegaan zal worden.
Artikel 12 van de EU-Verordening111 bevat een verplichting voor de accountant(sorganisatie)
die een OOB controleert om in een drietal specifiek omschreven situaties de bevoegde autoriteit
te informeren. Het gaat daarbij onder meer om informatie over materiële bedreigingen voor, of
twijfel over het voortbestaan van de OOB, of om de weigering om een goedkeurende controleverklaring af te geven.112 Zie voorts paragraaf 1.4.2.5 inzake artikel 7 van de EU Verordening113
met betrekking tot een vermoeden (of redelijke gronden om te vermoeden) van onregelmatigheden, waaronder fraude.

vi. De accountant dient de controleverklaring af te geven en op eigen naam te
ondertekenen, met melding van de accountantsorganisatie waar hij werkzaam is of aan verbonden is (artikel 29 Wta). Hiermee hangt nauw samen
de eis dat wettelijke controles te allen tijde plaats dienen te vinden onder de
verantwoordelijkheid van een externe accountant (artikel 18 lid 2 Wta, zie
1.4.2 inzake deze verantwoordelijkheid).
‘De externe accountant is vaktechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van de controle
namens de accountantsorganisatie. Dit betekent dat de externe accountant verantwoordelijk is
voor de gehele uitvoering van de controle: voor het controleplan, voor de uitvoering van de
werkzaamheden, voor de bevindingen, voor de uit de bevindingen getrokken conclusies en voor
het oordeel dat blijkt uit de verklaring. De externe accountant ondertekent de accountantsverklaring met zijn eigen naam en vermeldt daarbij de naam van de accountantsorganisatie’.114

111 Artikel 12 (Verslag aan toezichthouders van OOB’s) EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van
financiële overzichten van OOB’s’.
112 Stibbe, Corporate Alert 16 juni 2016, Wetsvoorstel Implementatie richtlijn en verordening wettelijke
controles jaarrekeningen – nieuwe voorschriften voor accountantsorganisaties en organisaties van openbaar
belang.
113 EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s.
114 AFM, Vergunningwijzer Wta, Hoofdstuk 5: Externe Accountants, p. 3-11.
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vii. De vergunninghouder in de zin van de Wta dient er zorg voor te dragen dat
de accountants die bij haar werkzaam zijn of aan haar verbonden zijn,
voldoen aan de op hen van toepassing zijnde voorschriften zoals opgenomen in Wta en Bta alsmede de Wet RA dan wel Wet AA (artikel 14 Wta).
Hierbij is van belang dat accountants minimaal jaarlijks aan de accountantsorganisatie moeten bevestigen dat zij de onafhankelijkheidsregels naleven
zoals vastgelegd in de gedragscode en beroepsregels van de NBA. Tevens
dient een externe accountant de accountantsorganisatie te informeren over
bedreigingen van zijn/haar onafhankelijkheid (artikel 28 Bta).
viii. Een accountant mag een wettelijke controle in de zin van de Wta bij een OOB
niet uitvoeren, indien hij gedurende de voorgaande vijf boekjaren verantwoordelijk is geweest voor de uitvoering van de wettelijke controle bij die
organisatie (artikel 24 Wta). Dit betreft de partnerroulatie. Een en ander is
goed toetsbaar omdat de accountant de controleverklaring op eigen naam
dient te ondertekenen (artikel 29 Wta).
ix. Degene die als accountant verantwoordelijk is geweest voor een wettelijke
controle in de zin van de Wta bij een OOB mag gedurende een periode van
twee jaar na beëindiging van zijn werkzaamheden geen functie aanvaarden
als dagelijks beleidsbepaler, lid van het auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken bij die controlecliënt (artikel 29 a Wta). De periode bedraagt
een jaar indien geen sprake is van een OOB.
x.

De accountant dient tekortkomingen met betrekking tot een wettelijke
controle te herstellen (artikel 25b Wta).115

Sanctie: Met betrekking tot de voor individuele externe accountants geldende
eisen uit de Wta en Bta, is de accountant onderworpen aan tuchtrechtspraak
conform de Wtra (artikel 31 Wta).
Tot slot: De EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’ betreft wetgeving van toepassing op zowel de accountantsorganisaties als de individuele accountant. Dientengevolge zijn de in paragraaf
2.4.2.3 opgenomen eisen voor accountantsorganisaties op basis van de EU-verordening eveneens van toepassing op de individuele accountant.
2.4.2.6

TOEZICHT

EN HANDHAVING

AFM

Zoals in het voorgaande reeds gesteld (zie paragraaf 2.4.2.1 en 2.4.2.3), wordt de
vergunninghouder na het verkrijgen van de vergunning onderworpen aan het
doorlopend toezicht van de AFM op de naleving van de Wta. De AFM richt zich
hierbij uitsluitend op de uitvoering door de accountantsorganisatie van de wettelijke controles, en niet op andere diensten verleend door de accountantsorganisatie.

115 Deze verplichting is tevens van toepassing op de accountantsorganisatie (artikel 14 a Wta).
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In het kader van het doorlopend toezicht verplicht de AFM iedere vergunninghouder jaarlijks een zelfevaluatie te verrichten. De accountantsorganisatie dient
hiertoe een vragenlijst in te vullen, de AFM Monitor Accountantsorganisaties.
De ingevulde vragenlijst wordt vervolgens gebruikt als basis voor het toezicht
door de AFM. De AFM beoordeelt bij een lichte vergunning voorts ten minste
eenmaal in de zes jaar of een vergunninghouder voldoet aan het bij of krachtens de
Wta bepaalde (artikel 48a lid 1 Wta). Indien sprake is van een zware vergunning
beoordeelt de AFM ten minste eenmaal in de drie jaar of de vergunninghouder
voldoet aan het bij of krachtens de Wta bepaalde (artikel 48 a lid 2 Wta).
Het doorlopend toezicht bestaat onder meer uit een beoordeling van:
1) de opzet, het bestaan en de werking van het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van de vergunninghouder (artikel 18 Wta),
2) de onafhankelijkheid van de vergunninghouder (artikel 19 Wta), en
3) de betrouwbaarheid en geschiktheid van de (mede)beleidsbepalers en leden
van het toezichthoudend orgaan van de vergunninghouder (artikel 15-17 Wta).
De AFM licht in dit kader een aantal wettelijke controledossiers van opdrachtgevers door (artikel 48a lid 3 Wta). De beoordeling door de AFM dient passend
en evenredig te zijn ten opzichte van de schaal en complexiteit van de activiteiten
van de accountantsorganisatie.116 Naast het doorlopend toezicht onderzoekt de
AFM ook incidenten naar aanleiding van signalen uit de markt.117
De AFM mag vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verstrekken aan een breed scala van
overheidsinstanties.118
Het toezicht op de naleving van de Wta en Bta rust niet alleen op de AFM maar ook op de NBA
en een organisatorisch verband van marktpartijen waarmee een convenant is afgesloten (de
Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (‘SRA’).119 De
NBA en SRA werken samen met de AFM voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van
het toezicht ingevolge de Wta (artikel 24 Wab).
In artikel 48 Wta staat uitdrukkelijk vermeld dat de AFM bij de uitvoering van het toezicht op
de naleving van de Wta rekening moet houden met de uitkomsten van de beoordeling van de
werking van door accountantsorganisaties gehanteerde stelsels van kwaliteitsbeheersing door
andere organisaties, waaronder de NBA.120 Het toezicht door de NBA is nader uitgewerkt in de
Verordening op de kwaliteitsbeheersing.121 Voor een overzicht van uitgevoerde toetsingen en toetsingssystematiek door de NBA en SRA verwijs ik naar bijlage 2 van het rapport ‘Veranderen in het
publiek belang’ van de Monitoring Commissie Accountancy d.d. 20 oktober 2016.

116
117
118
119

Artikel 48 a lid 4 Wta.
Bosman & Vergoossen (2008), p. 103.
Artikel 63 cc Wta (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties).
Het convenant tussen de AFM en NBA is gesloten op 6 september 2012. Het convenant tussen de AFM en
SRA is gesloten op 13 december 2011. De convenanten hebben een looptijd tot 31 december 2014, en
worden -behoudens opzegging- steeds stilzwijgend met twee jaar verlengd. De convenanten worden jaarlijks
geëvalueerd.
120 Beckman (2013), p. 650.
121 Vastgesteld door de ledenvergadering van de NBA op 24 juni 2013, gewijzigd bij besluiten op 16 december
2013, 23 juni 2014 en 22 juni 2016.
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Indien een accountantsorganisatie niet voldoet aan de normen die de Wta stelt zal
de AFM ingrijpen. Hiertoe heeft de AFM de volgende bestuursrechtelijke (formele) handhavingsinstrumenten tot haar beschikking, om, indien nodig, repressief
te kunnen ingrijpen:122
a) Het vorderen van inlichtingen (artikel 51 lid 1 Wta);
b) Het geven van een aanwijzing (artikel 52 Wta);
c) Het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 53 Wta);
d) Het opleggen van een bestuurlijke boete (artikel 54-56 Wta);
e) Het uitvaardigen van een openbare waarschuwing (artikel 64-66 Wta);
f) Het publiceren van een bestuurlijke boete c.q. dwangsom of de overtreding
(artikel 67-71 Wta);
g) Het intrekken of beperken van de vergunning (artikel 10 Wta);
h) Het overdragen van de zaak aan het Openbaar Ministerie (OM).
De beschikbare handhavingmaatregelen zijn vergelijkbaar met die onder de Wft (zie ook paragraaf 2.4.2.1): artikel 1:75 Wft -aanwijzing, artikel 1:79 Wft -last onder dwangsom, artikel 1:80
Wft -bestuurlijke boete, artikel 1:94 Wft -openbare waarschuwing, artikel 1:97 Wft -publicatie
bestuurlijke boete, 1:104 Wft – intrekken of beperken vergunning.

Ter toelichting op de handhavingsinstrumenten het volgende:
Een aanwijzing door de AFM is een gedragsvoorschrift voor de vergunninghouder,
welk voorschrift opgevolgd moet worden. De aanwijzing moet tot gevolg hebben
dat de accountantsorganisatie normconform gaat handelen. Vaak gaat aan de
aanwijzing een waarschuwing of mededeling vooraf. De aanwijzing wordt ook wel
omschreven als een ‘last zonder dwangsom’.123 De MvT Wta124 stelt dat een aanwijzing bijvoorbeeld kan inhouden dat de vergunninghouder bestuurders moet
ontslaan of bepaalde activiteiten moet staken.
Indien een last onder dwangsom wordt opgelegd is deze bedoeld als prikkel voor
het alsnog naleven van de regelgeving. Het betreft een last tot het (gedeeltelijk)
herstel van een overtreding gekoppeld aan een verplichting tot betaling van
een geldsom indien de last niet (tijdig) wordt uitgevoerd.125 Is daarentegen sprake
van een bestuurlijke boete, dan betreft dit een sanctie voor het niet-nakomen. Een
bestuurlijke boete betreft een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een
geldsom.126

122 Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 77.
123 Ploeger (2010), p. 178.
124 Memorie van Toelichting, Wet toezicht accountantsorganisaties, Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3,
p. 68. Dit geldt overigens met betrekking tot alle besluiten van de AFM.
125 Ploeger (2010), p. 178.
126 Ploeger (2010), p. 178.
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Een boete voor een afzonderlijke overtreding kan maximaal €4.000.000 bedragen (artikel 55 lid 1 Wta). Deze boete kan worden verdubbeld indien binnen vijf
jaar eenzelfde overtreding wordt begaan (artikel 55 lid 1 Wta).
De opbrengsten van geïnde dwangsommen en boeten worden in mindering
gebracht op de begrote kosten van toezicht127 en op deze manier komt de
opbrengst uiteindelijk aan de accountantskantoren ten goede.
Teneinde bestuurlijke handhaving mogelijk te maken heeft de AFM ook een aantal
daarop gerichte bevoegdheden gekregen zoals het vorderen van inlichtingen en het
betreden van plaatsen.128
In zeer ernstige gevallen kan er tot slot gekozen worden voor de sanctie de
vergunning in te trekken (artikel 10 sub f Wta). De vraag is in hoeverre de AFM
hier toe zal overgaan, mede omdat het doel van de Wta nu juist is om het
vertrouwen in de beroepsgroep terug te laten keren en het maar zeer de vraag is of
dit doel bereikt kan worden indien regelmatig berichten verschijnen over het
intrekken van vergunningen.
De AFM is belast met de uitvoering en handhaving van de EU-verordening ‘Eisen
wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’ (artikel 51a Wta).
Op grond van de Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en de EU-verordening
‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’ heeft de AFM
twee nieuwe sanctioneringsmogelijkheden:
1) De AFM heeft de bevoegdheid om een accountant, dagelijks beleidsbepaler
bij een OOB vergunninghouder en/of dagelijks beleidsbepaler bij een OOB
die de Richtlijn of Verordening overtreedt, te verbieden om gedurende een
periode van maximaal drie jaar een functie bij een accountantsorganisatie of
OOB te bekleden (dit staat ook wel bekend als het ‘beroepsverbod’, artikel
57 Wta);129
2) De AFM kan besluiten dat een OOB vergunninghouder niet langer bevoegd
is wettelijke controles te verrichten bij een specifieke OOB controlecliënt. Dit
kan alleen indien sprake is van een overtreding van hetgeen bij of krachtens de
Wta of de EU-verordening is bepaald die op grond van artikel 55 beboetbaar is
met een boete van de derde categorie (artikel 58 Wta).130
Voorts is de volgende verplichting voor de accountantsorganisatie opgenomen: ‘Een accountantsorganisatie treft onverwijld gepaste maatregelen indien een accountantsverklaring of een
onderdeel daarvan niet voldoet aan de eisen van artikel 393, vijfde lid, van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek of, voor zover het gaat om de wettelijke controle van een organisatie van
openbaar belang, artikel 10 van de EU-verordening’ (artikel 19 a Wta). De AFM kan haar
handhavingsinstrumenten tevens met betrekking tot deze verplichting inzetten (artikel 53 en
54 Wta).
127
128
129
130

Artikel 41 lid 3 Wta.
Artikel 5:15-17 Awb.
Eijkelenboom (2015), p. 84.
Eijkelenboom (2015), p. 84.
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De AFM heeft voor wat betreft de inzet van de handhavingsinstrumenten een
discretionaire bevoegdheid. Bij inzet van en keuze voor een bepaald handhavingsinstrument is de AFM gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, zoals onder andere vastgelegd in de Awb.131 Hierbij kan geacht worden
aan het proportionaliteitsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het verbod op détournement de pouvoir, het motiveringsbeginsel, het
legaliteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.132
Het uitgangspunt van het handhavingsbeleid van de AFM is dat het inzetten van
handhavingsinstrumenten als ultimum remedium wordt beschouwd.133 In beginsel
wordt de AFM geacht gebruik te maken van minder vergaande informele bevoegdheden om een accountantsorganisatie aan te sporen om de gewenste maatregelen te
treffen.134 In eerste instantie wordt de AFM bijvoorbeeld geacht de vergunninghouder aan te sporen om maatregelen te treffen jegens een aan haar verbonden
accountant die handelt of heeft gehandeld in strijd met de normen. Het betreft dan
een ‘normoverdragend’ gesprek. Een dergelijk gesprek kan worden gecombineerd
met een aanwijzing (artikel 52 Wta) dan wel worden gevolgd door een aanwijzing.
Een ‘normoverdragend’ gesprek is een informeel beïnvloedingsinstrument. Dit
geldt tevens voor het geven van guidance, het publiceren van opiniërende artikelen
en het geven van interviews, om (te trachten) gewenst gedrag te bereiken.135 Wordt
eenmaal overgegaan tot het inzetten van een handhavingsinstrument, dan zal in de
regel worden begonnen met een minder vergaande handhavingsmaatregel, waarna
pas meer bezwarende maatregelen worden ingezet indien het eerdere handhavingsinstrument geen of onvoldoende effect heeft gesorteerd.136
Een vergunninghouder kan bij de AFM een bezwaar indienen tegen de door de
AFM gehanteerde handhavingsinstrumenten. Tegen een beslissing op het bezwaar
kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank te Rotterdam (bestuursrechter) met
eventueel hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
In het rapport ‘Bouwen aan vertrouwen. Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’) is het volgende totaal overzicht opgenomen van ontvangen signalen, onderzoeken, informele en formele maatregelen door de AFM in de
periode van 2006 tot en met 2013.137

131 Ploeger (2010), p. 177.
132 Hoofdstuk 3 en 4 Awb.
133 Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 77, met verwijzing naar http://www.afm.nl/~/media/files/wetten-regels/
beleid/handhavingsbeleid-afm-dnb-100708.ashx.
134 Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 77, met verwijzing naar Kamerstukken II, Vergaderjaar 2003-2004, 29 658,
nr. 3, p. 16. en p. 48.
135 Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 78.
136 Ploeger (2010), p. 177.
137 Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 87.
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Reguliere onderzoeken

Thema onderzoeken

Incidenten onderzoeken

Joint inspections met de PCAOB

Overige onderzoeken

Aantal norm overdragende
gesprekken/brieven

Aanwijzingen

Lasten onder dwangsom

Boetes

Vergunning-intrekkingen
(maatregel)

Formele maatregelen

Totaal aantal onderzoeken

Jaar
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Informele
maatregelen

Ontvangen signalen

Onderzoeken

n.v.t.
392
369
401
443
504
368
265

n.v.t.
12
26
15
20
45
48

n.v.t.
15
1
2
8
5

n.v.t.
4
15
22
37

n.v.t.
6
11
7
3
13
4

n.v.t.
2
2

n.v.t.
2
7
-

n.v.t.
1
4
6
3
10
3

n.v.t.
-

n.v.t.
1
-

n.v.t.
5
-

n.v.t.
-

Zoals in het voorgaande al gesteld heeft niet alleen de vergunninghouder maar ook
de individuele accountant de plicht om de in de Wta tot hem gerichte normen na te
leven. De AFM kan bij overtreding van een voorschrift door de bij een wettelijke
controle betrokken accountant een tuchtzaak tegen deze accountant aanhangig
maken bij de accountantskamer (als onderdeel van de rechtbank Zwolle), zie
paragraaf 2.4.4 inzake het tuchtrecht.
In de Wta wordt een onderscheid gemaakt tussen handhaving van de voorschriften jegens een
vergunninghouder en tuchtrecht ten aanzien van de individuele accountant. Indien een individuele accountant de voorschriften van de Wta overtreedt, is het de vraag of dan ook de zorgplicht van de vergunninghouder wordt overtreden.138 Een interessante vraag die voortkomt
uit het feit dat de Wta zowel op de accountantsorganisatie als de individuele accountant van
toepassing is. Zie hierover nader paragraaf 5.9.

Er zijn ook schendingen van de Wta waarvoor geen bestuursrechtelijke sanctie
kan worden opgelegd, maar een strafrechtelijke sanctie. Bij overtredingen van
de artikelen 5 lid 1, 6 lid 3, 21a en 29 a Wta is sprake van een economische delict in
de zin van de Wet op de economische delicten (‘WED’).139

138 Bosman & Vergoossen (2008), p. 105.
139 Ploeger (2010), p. 182.
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EVALUATIE WTA

Er was een tweetal evaluatieverplichtingen opgenomen in de Wta. Artikel 45
Wta bepaalde dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren
van de AFM in het kader van de Wta geëvalueerd moet worden. Voorts stelde
artikel 79 Wta dat de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk
binnen vijf jaar na inwerkingtreding dienen te worden geëvalueerd. De oorspronkelijk in 2015 geplande evaluatie is reeds in 2014 uitgevoerd, zodat de
resultaten hiervan konden worden betrokken in het wetgevingstraject voor de
implementatie van de Europese wet- en regelgeving.140
De evaluatie is uitgevoerd door een team van juristen en economen, verbonden
aan de Erasmus School of Law, onder leiding van prof. mr. J.B.S. Hijink. De
resultaten zijn gepubliceerd in het rapport ‘Bouwen aan vertrouwen. Evaluatie
van de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’)’ van september 2014. De
evaluatie van de wet bestond uit twee pijlers: (i) de doeltreffendheid en effectiviteit van de Wta (evaluatie op basis van artikel 79 Wta), en (ii) de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de AFM op basis van de
Wta (evaluatie op basis van artikel 45 Wta). Tot slot is er een rechtsvergelijkend
onderzoek gedaan naar de Wta.
Samenvatting conclusies en aanbevelingen van het onderzoek naar (i) de
doeltreffendheid en effectiviteit van de Wta141
De invoering van de Wta is door stakeholders over het algemeen als positief
ervaren. De belangrijkste positieve effecten van de invoering van de Wta zijn het
verbeterde toezicht op accountantsorganisaties, het verbeterde stelsel van kwaliteitsbeheersing en een verbeterde professioneel kritische instelling van accountants.142 Het vertrouwen in verschillende aspecten van de accountancy (in de
accountantsberoepsgroep als geheel; in accountantsorganisaties; in de accountant en in de accountantsverklaring) is gemiddeld genomen neutraal tot positief.143 De in de Wta opgenomen mogelijkheid dat de NBA Wta-normen met
beroepsregelgeving nader invult, wordt positief ontvangen alsmede de kwaliteit
hiervan. Er lijkt ook voldoende draagvlak voor de beroepreglementering te zijn
onder accountants.

140 AFM Wetgevingsbrief 2014 d.d. 10 juli 2014, kenmerk MeLe-1406 1976.
141 De samenvatting van conclusies en aanbevelingen is deels geparafraseerd en deels geciteerd uit het rapport
‘Bouwen aan vertrouwen. Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’), p. vii tot en met xi
(Eijkelenboom/Hijink (2014)). Vanwege de leesbaarheid is echter niet steeds cursief weergegeven wanneer
een zinsdeel letterlijk is geciteerd. Zinsdelen zijn vooral geciteerd om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke onderzoeksresultaten te blijven.
142 Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 53.
143 Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 71.
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Inhoud van de wet
Ten aanzien van de inhoud van de wet worden geen wijzigingen van de Wta aanbevolen. Zo is
de reikwijdte van de definities van wettelijke controle144 en OOB145 (artikel 1 Wta) adequaat.
De definitie van OOB is voorts in lijn met de (toekomstige) Europese regelgeving. Een
eventuele uitbreiding van de definities naar bijvoorbeeld zorginstellingen en non-profit
instellingen dient eerst nader te worden onderzocht en ter consultatie aan marktpartijen te
worden voorgelegd. Aanbevolen wordt wel de onduidelijkheid over de precieze reikwijdte van
de definitie van OOB als gevolg van de definitie van ‘gereglementeerde markt’ in de Wft weg te
nemen.
Opname in de Wta van (i) aanvullende bepalingen over de governance van accountantsorganisaties en (ii) het verdienmodel bij accountantsorganisaties wordt eveneens niet nodig
geacht. Ook aanpassing van de regeling voor verlening van de controleopdracht van de
jaarrekening en van de verjaringstermijn in het tuchtrecht voor accountants wordt niet nodig
geacht.

Samenvatting conclusies en aanbevelingen van het onderzoek naar (ii) de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de AFM op basis van de
Wta
De stakeholders zijn positief over de invoering van publiek toezicht. In de
beleving van de stakeholders zet de AFM haar onderzoeksbevindingen (in de
media) stevig aan. De toonzetting van deze berichtgeving wordt als (te) negatief
ervaren, waarbij een discrepantie wordt waargenomen tussen de toonzetting van
de rapportages en het aantal formele handhavingsmaatregelen (zes) dat de AFM
heeft genomen. Ik zal hier in paragraaf 5.9 verder bij stilstaan.
De wijze waarop deze toezichtstrategie thans wordt toegepast, leidt tot een aantal
aandachtspunten, waaronder de mate van (i) inzichtelijkheid en (ii) controleerbaarheid van (de uitkomsten van toepassing van) deze strategie. Met betrekking
tot de inzichtelijkheid speelt een rol dat de door de AFM gekozen toezichtstrategie niet op één duidelijke plaats (vooraf) kenbaar is voor vergunninghoudende
accountantsorganisaties en voor buitenstaanders. Met betrekking tot de controleerbaarheid is van belang dat sprake is van informele handhaving. Ik zal de
problematiek van de informatieverschaffing en informele handhaving uitwerken
in paragraaf 5.9.
Maatregelen naar aanleiding van rapport
Naar aanleiding van het rapport heeft de minister van Financiën146 het voornemen
uitgesproken om onderzoek te doen naar een uitbreiding van de reikwijdte van de
definitie van OOB’s met organisaties en instellingen met een bepaalde omvang die
(deels) met publiek geld worden gefinancierd (zoals grote zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties, zie paragraaf 5.9 voor de actuele stand van zaken

144 Zie hoofdstuk 1.4.2.1 voor een uitwerking van deze definitie.
145 Zie hoofdstuk 2.4.2.3 voor een uitwerking van deze definitie.
146 Brief van de minister van Financiën aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d.
25 september 2014, kenmerk: FM 2014/1443 M.
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met betrekking tot dit voornemen). Verder is de minister voornemens een verlenging van de verjaringstermijn van de Wet tuchtrechtspraak accountants op te
nemen. Dit voornemen is opgenomen in de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.147
2.4.3

Wab

De Wab van 13 december 2012 ziet op de zetel, taak, inrichting, organisatie en
geldmiddelen van alsmede het toezicht op de Nederlandse beroepsorganisatie
van accountants, de NBA. Voorts bevat de Wab bepalingen over (beheer van en
inschrijving in) het accountantsregister van de NBA (zie paragraaf 1.3.1)
alsmede de opleiding van de RA/AA. De Wab richt zich op de individuele accountant en bevat beroepsregels.
De NBA vindt haar grondslag in artikel 1 van de Wab en kwalificeert als openbaar
lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. De beroepsorganisatie heeft
een ledenvergadering, een bestuur, een voorzitter, ledengroepen en een bureau
(artikel 4 Wab). De werkwijze van de organen is uitgewerkt in de Wab. Het bestuur
van de beroepsorganisatie brengt jaarlijks vóór 1 augustus aan de Minister van
Financiën verslag uit omtrent de werkzaamheden van de beroepsorganisatie in het
afgelopen boekjaar (artikel 33 Wab). De NBA heeft tot taak (artikel 3 Wab):
a. het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door accountants, onder
meer door het vaststellen van beroepsreglementering;
b. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van accountants;
c. het zorg dragen voor de eer van de stand van de accountants; en
d. het zorg dragen voor de praktijkopleiding, bedoeld in artikel 47 Wab.
De taken van de rechtsvoorgangers van de NBA waren tot 1 oktober 2006 geheel gericht op
de individuele RA en AA. Bij de invoering van de Wta is hierin verandering gekomen.
In de Wab (artikel 19 lid 2 onder b) is bepaald dat de ledenvergadering van de NBA bij verordening
regels moet vaststellen ter zake van onder andere de onafhankelijkheid, het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de integere bedrijfsvoering van accountantsorganisaties als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onderdeel a van de Wta. Deze verordeningen zijn verbindend voor alle accountantsorganisaties waarbinnen accountants hun beroep uitoefenen (lees: vergunninghouders in de zin
van de Wta). Uitsluitend via deze schakelbepaling kan de NBA rechtstreeks regels opleggen aan
een accountantsorganisatie.

Aan de bevordering van een goede beroepsuitoefening wordt voor een belangrijk
deel invulling gegeven door het opstellen van adequate regelgeving. De ledenvergadering van de NBA heeft verordenende bevoegdheid, zulks in het algemeen belang van een goede beroepsuitoefening (artikel 19 Wab).148 De
ledenvergaderingen kunnen de bevoegdheid tot het geven van nadere voorschriften bij verordening delegeren aan het bestuur van de NBA (artikel 19 lid 3
Wab). Zie verder paragraaf 2.5 omtrent de regelgeving van de NBA.
147 Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.
148 Kamerstukken 2005/2006, 30 397, nr. 3, p. 12 jo. artikel 134 Gw.
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Het bestuur van de NBA is belast met het beheren van het accountantsregister
(artikel 36 e.v. Wab). Accountants die aan de in de Wab gestelde eisen voldoen,
kunnen op hun verzoek worden ingeschreven in het register van de NBA. De RA
of AA die in het register is ingeschreven, verplicht zich tot naleving van de
gedrags- en beroepsregels en de daarop gebaseerde nadere voorschriften en de
naleving van de andere verordeningen en nadere voorschriften.
Om accountant te worden moet een theoretisch en een praktijkgedeelte gevolgd worden. Ten
aanzien van het theoretische gedeelte verschillen de eisen voor RA’s en AA’s. De praktijkopleiding ofwel stage duurt minimaal drie jaar (artikel 47 Wab). Deze loopt parallel aan de laatste
fase van de accountantsopleiding. In dit onderzoek wordt uitgegaan van accountants die hun
opleiding reeds hebben voltooid en dus al ingeschreven staan in het accountantsregister, om
welke reden niet nader wordt ingegaan op de opleidingseisen.

2.4.4

Wet tuchtrechtspraak accountants

2.4.4.1

INLEIDING

‘De tuchtrechtspraak is erop gericht in het algemeen belang een optimaal functioneren van een accountant te verzekeren door in individuele gevallen tegen
inbreuken op de wettelijke bepalingen en de ambtsethiek op te treden’.149
Op grond van artikel 113 lid 2 Grondwet dient door de overheid ingestelde
tuchtrechtspraak bij of krachtens de wet geregeld te worden.150 De Wet tuchtrechtspraak accountants (‘Wtra’) strekt ertoe het tuchtrecht voor accountants te stroomlijnen en te integreren in één wet alsmede de onafhankelijke positie van het
tuchtrecht met het oog op het maatschappelijk vertrouwen te versterken.151 De
Wtra richt zich op de individuele accountant.
Op grond van artikel 42 Wab is de accountant bij de uitoefening van zijn beroep onderworpen
aan tuchtrechtspraak op grond van de Wtra ter zake van:
a. enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens deze wet bepaalde; en
b. enig ander dan in onderdeel a bedoeld handelen of nalaten in strijd met het belang van een
goede uitoefening van het accountantsberoep.
Artikel 31 lid 1 Wta stelt omtrent het tuchtrecht: ‘De externe accountant is ten aanzien van zijn
beroepsmatig handelen onderworpen aan tuchtrechtspraak op de voet van de Wet tuchtrechtspraak accountants ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens
deze wet of EU Verordening bepaalde’.

149 Kamerstukken 2005/2006, 30 397, nr. 3, p. 9.
150 Van den Berg (2012), p. 219.
151 Kamerstukken 2005/2006, 30 397, nr. 3 p. 1.
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De versterking van het toezicht op accountants op grond van de Wta heeft
aanleiding gegeven de regeling van het tuchtrecht nader te bezien en te wijzigen.152 De belangrijkste wijziging is dat met de Wtra de accountantskamer van de
rechtbank Overijssel te Zwolle (voorheen de rechtbank Zwolle-Lelystad)153 is
geïntroduceerd.
Voor de inwerkingtreding van de Wtra was sprake van twee Raden van Tucht voor RA’s en
AA’s, één in Den Haag en één in Amsterdam. De plaats van vestiging van het kantoor waar de
accountant werkzaam is, was bepalend voor de vraag waar een klacht moest worden ingediend.
Het tuchtrecht werd geregeld in de Wet RA en Wet AA.
Onder andere vanwege het vermeende gebrek aan onafhankelijkheid van deze Raden van Tucht
zijn de raden opgeheven en is de accountantskamer geïntroduceerd. Reden voor het onderbrengen van de accountantskamer bij een rechtbank, is dat in het kader van de versterking van
de onafhankelijke positie van de accountantskamer, het gewenst is dat de accountantskamer
geen directe band heeft met de beroepsorganisatie van accountants.154 Als waarborg voor
de onafhankelijkheid van de accountantskamer is verder bepaald dat deze kamer in meerderheid bestaat uit juristen. Accountants maken als deskundigen in minderheid deel uit van de
kamer. Zo wordt de schijn van afhankelijkheid vermeden.155

De Wtra is in drie fases in werking getreden om de rechtbank de tijd te geven om
de accountantskamer in te richten. De eerste fase van de Wtra is in werking
getreden per 25 augustus 2008156 en betrof een aantal aanpassingen in de Wet
RA, de Wet AA en de Wta. Bij besluit van 22 januari 2009157 zijn de tweede en
de derde fase van de Wtra in werking getreden. De tweede fase zag op de instelling
van de accountantskamer per 1 februari 2009 en de derde fase zag op de behandeling van tuchtzaken door de accountantskamer per 1 mei 2009. Op deze datum is
in de Wta in artikel 31 Wta een expliciete verwijzing naar de Wtra opgenomen.158
Eerste fase Wtra
De eerste fase bevatte een aantal grondslagen voor verordeningen van het NIVRA en de
NOvAA. Met het oog hierop hebben beide beroepsorganisaties verzocht de aanpassingen zo
snel als mogelijk in werking te laten treden. Daarmee konden de verordeningen, waaronder
de Verordening op het beroepsprofiel van de registeraccountant en de Verordening op de
klachtbehandeling, nog in 2008 aan de ledenvergaderingen worden voorgelegd.
Tweede en derde fase Wtra
De tweede fase had betrekking op de nieuw in te stellen accountantskamer en de derde fase op
het nieuwe tuchtprocesrecht voor accountants. De accountantskamer is sinds 24 april 2009 in
werking. Alle artikelen en onderdelen van artikelen die verband houden met de accountantskamer en het nieuwe tuchtprocesrecht zijn in werking getreden op 1 mei 2009.

152
153
154
155
156
157
158

Kamerstukken 2005/2006, 30 397, nr. 3, p. 1.
Artikel 10 Wtra.
Kamerstukken 2005/2006, 30 397, nr. 3, p. 8.
Nass (2007), p. 428.
Staatsblad 2008, nr. 324.
Staatsblad 2009, nr. 21.
Eijkelenboom/Hijink (2014),p 48.
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TUCHTRECHT

EN KLACHTRECHT

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen tuchtrecht en klachtrecht.
Beide zien op de inhoud van het werk of het gedrag van een accountant, ook wel:
het beroepsmatig handelen van een accountant.159 Tuchtrecht betreft alsdan
klachten die worden voorgelegd aan de tuchtrechter (lees: accountantskamer).
Klachtrecht betreft op haar beurt klachten die worden voorgelegd aan een
klachteninstantie. Klachteninstanties zijn bijvoorbeeld de klachtencommissie
NBA160 of de binnen een accountantskantoor met klachtbehandeling belaste
functionaris of commissie.
Oorspronkelijk bevatte het voorstel voor de Wtra een regeling voor een klachtenprocedure.
Deze klachtenprocedure had betrekking op zaken die niet behoren tot de wettelijke taken van de
accountants, deze klachten zouden voorgelegd moeten worden aan een klachtencommissie. Het
tuchtrecht zou zich alsdan uitsluitend richten op de wettelijke taken en de tuchtrechtzaken zouden aan de accountantskamer worden voorgelegd. In de Tweede Kamer rezen echter grote
bezwaren tegen deze tweedeling. Daarom is uiteindelijk bepaald dat alle klachten over beroepsmatig handelen van accountants direct aan de accountantskamer kunnen worden voorgelegd.161
Als gevolg hiervan werden alle bepalingen over de inrichting van de klachtencommissies uit
het wetsvoorstel geschrapt. In de Wtra wordt bovenstaand onderscheid tussen tuchtrecht en
klachtrecht dus niet uitdrukkelijk (meer) gemaakt. In de Wtra wordt slechts naar het klachtrecht
verwezen in artikel 38a: ‘De voorzitter van de accountantskamer kan een klacht alvorens deze in
behandeling te nemen doorsturen naar de instantie die daarvoor bij verordening van de
beroepsorganisatie is aangewezen’. In de toelichting op de Verordening op de klachtbehandeling
wordt voornoemd onderscheid nog wel nadrukkelijk gemaakt.162

(Tucht)klachten worden alleen in behandeling genomen door klachtencommissies en/of de accountantskamer indien deze zijn gericht tegen individuele RA’s of
AA’s.
De klager kan kiezen of hij zich wil wenden tot de klachtencommissie dan wel tot
de tuchtrechter.163 Een klacht kan niet uitsluitend over een declaratie gaan.164
Civielrechtelijke geschillen, zoals over de hoogte van een factuur, het vergoeden
van geleden schade en het achterhouden van stukken, dienen voorgelegd te worden
aan de civiele rechter dan wel de Raad voor Geschillen van de NBA.165

159 Het tucht- en klachtrecht voor accountants, gezamenlijke uitgave van het NIVRA en de NOvAA, 2009, p. 4.
160 Bevoegdheden vastgelegd in: Verordening op de klachtbehandeling van het NBA, vastgesteld in de
bijeenkomst van de Ledenvergadering op 16 december 2013, afgekondigd in Staatscourant 2014, nr. 174.
161 Blokdijk & Achten (2011), p. 52.
162 Verordening op de klachtbehandeling, toelichting, p. 6 e.v.
163 Beckman (2013), p. 651.
164 Artikel 3 lid 2 Verordening op de klachtbehandeling.
165 Conform de Verordening Raad voor Geschillen. Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op
16 december 2013, afgekondigd in de Nederlandse Staatscourant van 2014, nr. 172.
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Schematisch worden de verschillende mogelijkheden bij de verschillende instanties als volgt weergegeven:
Klacht / geschil

Beroepsmatig handelen

Klachtenbehandeling
accountantskantoor

Civielrechtelijke geschillen

Klachtencommissie
NBA

Raad voor Geschillen

Civiele rechter

Accountantskamer

Bron: Brochure ‘Het klacht- en tuchtrecht voor accountants’, NBA, januari 2013.

In het hiernavolgende zal ik eerst kort stilstaan bij het klachtrecht. Daarna wordt
ingegaan op het tuchtrecht.
2.4.4.3

KLACHTRECHT

KLACHTENCOMMISSIE

NBA

Indien sprake is van een klacht over de wijze waarop de accountant zich in zijn
beroepsmatig handelen heeft gedragen,166 dan kan een klacht worden ingediend
bij de klachtencommissie NBA of de binnen een accountantskantoor met klachtbehandeling belaste functionaris of commissie. Een klacht kan alleen worden
ingediend door de persoon jegens wie een accountant beroepsmatig heeft gehandeld.167 Het klachtrecht is bedoeld voor bejegeningsklachten.168 Bejegeningsklachten betreffen de manier waarop iemand door de accountant is behandeld.169
Hierbij wordt opgemerkt dat de zinsnede “de wijze waarop een registeraccountant zich in diens
beroepsmatig handelen jegens hem heeft gedragen” zowel een handelen als nalaten omvat. Nalaten
van handelen is immers ook een wijze waarop iemand zich kan gedragen.170
De verordening voorziet niet in een algemeen klachtrecht in de zin dat een ieder de mogelijkheid
krijgt over feiten die hem of haar ter ore zijn gekomen te klagen. Dit zou moeten blijken uit de
woorden ‘jegens hem’ in dit artikel.171 De vraag wanneer hier sprake van is, is mijns inziens niet
eenvoudig te beantwoorden. Mogelijk kan bij de invulling van de vraag of sprake is van handelen
’jegens de klager’ gebruik worden gemaakt van het in het kader van de jaarrekeningenprocedure
gehanteerde begrip ‘belanghebbende’ en de eerste kring van de zogenaamde ‘tweekringenleer’.172
Alsdan zouden klachten alleen ingediend kunnen worden door belanghebbenden ter bescherming
van wier belangen de klachtprocedure in het leven is geroepen. Hiertoe zouden dan de
vennootschap behoren waar de wettelijke controle is verricht, maar ook de aandeelhouder van
de betreffende vennootschap.

166
167
168
169
170
171
172

Artikel 6 Verordening op de klachtbehandeling.
Artikel 6 Verordening op de klachtbehandeling.
Blokdijk & Achten (2011), p. 54.
www.accountantskamer.nl/procedure.
Verordening op de klachtbehandeling, toelichting bij artikel 6.
Verordening op de klachtbehandeling, toelichting bij artikel 6.
HR 26 juni 1985, NJ 1986, 307, HR 23 december 1987, NJ 1988, 680 en Huizink (2016), p. 325.
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In het klachtrecht staat de klager centraal. De klachtbehandeling is er vooral op
gericht partijen nader tot elkaar te brengen. Het klachtrecht wordt ook wel
aangeduid als de voorfase. De voorfase heeft als uitgangspunt genoegdoening
van de klager. De nadruk ligt daarbij op het bereiken van overeenstemming tussen de betrokken accountant en de klager.173 Indien men hier niet in slaagt of een
klacht door een van de instanties niet naar behoren wordt opgelost, dan is het
tuchtrecht de volgende fase en kan een klacht worden ingediend bij de accountantskamer. In het hiernavolgende zal uitsluitend worden ingegaan op de klachtbehandeling bij de klachtencommissie NBA.
De reden hiervoor is dat in de Verordening op de klachtbehandeling is gekozen om aan te
sluiten bij de reeds voor accountantskantoren bestaande klachtenregelingen. Op het moment
van inwerkingtreding van de Verordening op de klachtbehandeling waren accountantskantoren
namelijk reeds gehouden een klachtenregeling op te stellen.174
Uitgangspunt is dat de klacht wordt behandeld door de klachtencommissie NBA als er geen
andere klachtregeling van toepassing is c.q. als de klager een voorkeur uitspreekt voor behandeling door de klachtencommissie. Teneinde rechtsgelijkheid te bevorderen tussen de verschillende instanties voor klachtbehandeling wordt accountantskantoren aanbevolen hun procedures
af te stemmen op die van de klachtencommissie NBA. Op deze wijze wordt een heldere,
zorgvuldige wijze van klachtbehandeling gewaarborgd.175 Voor zover een klacht ziet op een
accountant werkzaam bij of verbonden aan een vergunninghouder in de zin van de Wta is nog
relevant dat de vergunninghouder is gehouden tot een zorgvuldige afhandeling en vastlegging
van klachten over de uitvoering van wettelijke controles (artikel 25 Bta).

Bij de klachtencommissie NBA dient een klacht te worden ingediend binnen
drie jaar na constatering van de gedraging waarover geklaagd wordt.176 Tussen
het moment van de betreffende gedraging en het moment waarop een klacht
wordt ingediend, moet minder dan zes jaar zijn verstreken. De procedure bij de
klachtencommissie NBA is gebaseerd op de procedure beschreven in afdeling
9.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).177 De klachtencommissie NBA
kan in haar beslissing alleen aangeven of zij een klacht gegrond of ongegrond acht.
Een sanctie kan zij de betrokken accountant niet opleggen. Zij kan slechts een
aanbeveling doen. De uitspraak van de klachtencommissie NBA is niet bindend.
De accountant wie het betreft, kan de te geven aanbeveling niet opvolgen. Hoger
beroep is niet mogelijk, het staat de klager echter vrij de klacht alsnog aan de
tuchtrechter voor te leggen.178

173
174
175
176
177
178

Verordening op de klachtbehandeling, toelichting.
Ingevolge de artikelen 25 van het Bta, artikel 32 van de VAO en artikelen 26 en 54 van de NV AK.
Verordening op de klachtbehandeling, toelichting.
Artikel 8 Verordening op de klachtbehandeling.
Verordening op de klachtbehandeling, toelichting.
Beckman (2013), p. 651.
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Men kan niet bij zowel een klachtinstantie binnen een accountantskantoor als de klachtencommissie NBA een klacht indienen. 179 Het is ook niet mogelijk een klacht aan de
klachtencommissie voor te leggen die reeds eerder in behandeling is genomen door een
accountantskantoor waar een klachtenregeling van toepassing is. Forumshoppen is ongewenst
en gaat voorbij aan het doel van het klachtrecht.180 Indien een klacht reeds in behandeling
is (geweest) bij de accountantskamer (lees: tuchtrechtelijk is of wordt behandeld), kan niet
alsnog de klachtrechtprocedure gevolgd worden. Andersom is wel mogelijk, zie hierover
paragraaf 2.4.4.4.

2.4.4.4

TUCHTRECHT

Klachten die betrekking hebben op het beroepsmatig handelen (of nalaten) van
een accountant kan men bij de accountantskamer indienen (hierna te noemen:
‘tuchtklacht(en)’(artikel 22 lid 1 Wtra)). Het dient dan te gaan om het beroepsmatig
handelen (of nalaten) van de accountant in strijd met de gedrags- en beroepsregels
en om het beroepsmatig handelen van de accountant in strijd met het belang van
een goede uitoefening van het accountantsberoep.
Indien sprake is van een gedraging buiten het accountantsberoep kan deze gedraging desondanks tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn wanneer de gedraging van invloed is op de uitoefening
van het beroep. Het CBb181 heeft geoordeeld dat een accountant tuchtrechtelijk verwijtbaar
kan hebben gehandeld indien hij (naar eigen zeggen) buiten de uitoefening van zijn beroep
als bestuurslid en penningmeester van een CV exploitatieverslagen heeft opgesteld. Het handelen valt onder het tuchtrecht omdat de accountant geacht wordt zijn vakbekwaamheid als
accountant te hebben aangewend voor het opstellen van die exploitatieverslagen.

Het draait bij een tuchtrechtzaak bijvoorbeeld om de vraag of de accountant zijn
controlewerkzaamheden met een professioneel-kritische instelling en met voldoende diepgang heeft verricht en dit voldoende heeft gedocumenteerd. De
procedure is niet gericht op de beoordeling van de inhoud van de jaarrekening en
de vraag of de jaarrekening is opgesteld volgens de toepasselijke verslaggevingstechnische regels.182 In dat geval dient de jaarrekeningprocedure van artikel 2:447
BW te worden gevoerd. Toetsing aan regels van jaarverslaggeving kan echter ook
een (belangrijke) rol spelen in een tuchtrechtprocedure.
In een uitspraak d.d. 7 maart 2013183 overweegt het CBb hieromtrent het volgende: “Uit deze
bepalingen (opm. AB: artikel 2:393 lid 3 BW en 2:362 lid 1 BW) volgt dat bij de beoordeling
van een tuchtrechtelijke klacht over een accountant in het kader van het afgeven van een
verklaring bij een jaarrekening, in voorkomend geval betrokken moet worden of deze jaarrekening voldoet aan het inzichtvereiste en de overige bij en krachtens de wet gestelde voorschriften.
Bij de beantwoording van de vraag of daaraan is voldaan kunnen de RJ worden betrokken”.

179 Artikel 8 Verordening op de klachtbehandeling.
180 Verordening op de klachtbehandeling, toelichting.
181 CBb 10 maart 2018, ECLI:NL:CBB:2017:84, in navolging van de accountantskamer 24 juli 2015,
ECLI:NL:TACAKN:2015:81. E. Nass, Toepassingsbereik Tuchtrecht Voor Accountants, 26 september
2017, http://dirkzwagerondernemingsrecht.nl/2017/09/26/toepassingsbereik-tuchtrecht-voor-accountants/.
182 Zetteler & Pheijffer (2016), p.12.
183 CBb 7 maart 2013, ECLI:NL:CBB:2013:BZ3419, JOR 2013/196 m.nt. C.M. Harmsen. Zie tevens CBb
11 juli 2013, ECLI:NL:CBB:2013:62 en Zetteler & Pheijffer (2016), p. 12.
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Een klacht kan worden ingediend door middel van een klaagschrift. In de
tuchtprocedure staat het belang van een goede beroepsuitoefening voorop. Het is
de bedoeling dat het tuchtrecht bijdraagt aan het herstel van het vertrouwen van het
publiek in de beroepsuitoefening.
Klachten kunnen bij de accountantskamer worden ingediend bij een vermoeden van handelen
of nalaten (artikel 22 Wtra):
a. in strijd met de regels ter zake vakbekwaamheid, objectiviteit, integriteit, onafhankelijkheid,
geheimhouding, het ondertekenen van de controleverklaring en het onverwijld aan een cliënt
vermelden dat hij in een tuchtrechtsgeding is betrokken terzake een aangelegenheid van
hem,
b. als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wab door een accountant.

Het tuchtrecht is zeer laagdrempelig: iedereen (‘een ieder’) mag een tuchtklacht
indienen (artikel 22 lid 1 Wtra). De klager hoeft geen aantoonbaar belang te
hebben, hoeft zelf niet gedupeerd te zijn en hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen door een advocaat.184 De belanghebbende-eis wordt niet gesteld aan de
indiener van een klacht omdat tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend in het algemeen
belang. Hierom wordt van belang geacht dat een ieder door middel van een klacht
een bezwaar tegen een accountant aanhangig kan maken.185
Volgens vaste jurisprudentie van het CBb met betrekking tot het tuchtrecht ten aanzien van
accountants is het niet relevant of de klager een persoonlijk belang heeft bij het indienen van
een klacht, terwijl de (gestelde) motieven voor het indienen van de klacht evenmin ter zake
doen.186 Het is niet de verwachting dat snel misbruik zal worden gemaakt van het klachtrecht.187

De AFM en de NBA kunnen (eveneens) als klager optreden (artikel 31 Wta jo. 22
Wtra).188 De bevoegdheid van de AFM is van belang omdat zij bij overtreding van
een voorschrift uit de Wta door de bij een wettelijke controle betrokken individuele
externe accountant een tuchtzaak tegen deze accountant aanhangig moet kunnen
maken. De voorzitter van de NBA kan tevens een klacht indienen tegen een
accountant bij de accountantskamer, indien de accountant in kwestie is veroordeeld
voor een strafbaar feit en dit feit raakt aan de werkzaamheden die een accountant
verricht, doch niet tot de kerntaken van de accountant wordt gerekend (artikel 22
lid 2 Wtra).189

184 Westra (2009a), p. 353.
185 Van den Berg (2012), p. 215.
186 CBb 6 november 2001 (AWB 00/763; LJN AD5526), CBb 5 september 2002 (AWB 00/920 en 00/921; LJN
AE8805) en CBb 23 januari 2003 (LJN AF 3777).
187 CBb 30 januari 2003 (AWB 01/906; LJN AF4455).
188 Bosman & Vergoossen (2008), p. 105.
189 Kamerstukken 2005/2006, 30 397, nr. 3, p 18.
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Sinds de invoering van de Wta tot aan de evaluatie in 2014 heeft de AFM vier tuchtklachten
jegens accountants ingediend bij de Accountantskamer, aldus het rapport Bouwen aan vertrouwen. Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’).190 De door de AFM
ingediende klachten zijn allen (deels) gegrond verklaard en hebben geleid tot een berisping
dan wel waarschuwing. Het relatief kleine aantal klachten hangt naar alle waarschijnlijkheid
samen met het feit dat handhaving door de AFM van de eisen die worden gesteld aan de externe
accountant een ultimum remedium is.191 Dat de AFM niet lichtvaardig klachten indient, blijkt
ook uit het feit dat alle vier de ingediende klachten (deels) gegrond zijn verklaard en tot een
maatregel hebben geleid.
Indien een accountant wordt veroordeeld voor een strafbaar feit dat raakt aan de kerntaak van
een accountant, kan de voorzitter van de NBA reeds op grond van het eerste lid van artikel 22
Wtra (net als ‘een ieder’) een zaak bij de accountantskamer aanhangig maken. Voor de
werkzaamheden van accountants die niet tot de kerntaken worden gerekend maar ten aanzien
waarvan een accountant wel strafrechtelijk veroordeeld is, biedt het tweede lid van artikel 22 Wtra
de mogelijkheid de accountant voor de accountantskamer te brengen.192 Onder ‘kerntaken’ wordt
in dit verband verstaan: wettelijke en vrijwillige controle, beoordeling van financiële verantwoordingen en werkzaamheden waarbij inschakeling van een AA of RA bij wet is voorgeschreven.193

De accountantskamer neemt een klacht niet in behandeling indien tussen
het moment van het handelen of nalaten en het moment van indiening van de
klacht een periode van tien jaar is verstreken (artikel 22 lid 1 Wtra).194 De klager
dient een griffierecht van EUR 70,- te betalen (artikel 23 lid 1 Wtra).
Indien de klacht wordt ingetrokken omdat betrokkene geheel of gedeeltelijk aan de klacht van
de klager tegemoet is gekomen, wordt het door de klager betaalde griffierecht vergoed door
betrokkene. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, wordt het door de klager betaalde
griffierecht tevens vergoed door betrokkene (artikel 23 lid 3 Wtra). In afwijking van het eerste
lid, wordt geen griffierecht geheven indien een klaagschrift wordt ingediend door de AFM of
de voorzitter van de NBA (artikel 23 lid 4 Wtra).

De tuchtklacht wordt in behandeling genomen door de accountantskamer. De
accountantskamer heeft een voorzitter, ten hoogste tien leden, ten hoogste twintig
plaatsvervangende leden en een secretaris (artikel 11 Wtra). Per tuchtklacht wordt
een kamer vastgesteld die de zaak behandelt. Hierbij geldt dat de voorzitter en ten
minste één lid rechter zijn, het andere lid is accountant. De rechters zijn dus in de
meerderheid.195
Bij de opening van de accountantskamer signaleerde de voorzitter van deze kamer, mr. Werkhoven, dat naar zijn mening de samenstelling van de accountantskamer een knelpunt zal worden. De reden hiervoor is dat de kamer per zitting gedomineerd zal worden door leden van

190
191
192
193
194
195

Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 88.
Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 16.
Kamerstukken 2005/2006, 30 397, nr. 3, p. 18.
Kamerstukken 2005/2006, 30 397, nr. 3, p. 3 en 4.
Wet aanvullende maatregelen accountantsberoep.
Artikel 12 Wtra en Waardenburg (2005), p. 25.
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de rechterlijke macht en niet door accountants. Volgens mr. Werkhoven kan ‘aan het normaaltype
van een rechter niet enige wijsheid ontzegd worden’ doch ‘rekent het systeem van de accountantskamer teveel op enige hoogbegaafdheid van de rechterlijke leden’.. Dit laatste zal mijns inziens
afhangen van de soort klachten. De tijd zal leren of hij gelijk heeft/krijgt, maar opmerkelijk is
het wel dat dit al bij de opening van de accountantskamer als knelpunt is gesignaleerd.

Uit het klaagschrift moet blijken of de klacht is voorgelegd aan de binnen een
accountantskantoor met klachtbehandeling belaste functionaris of commissie of
aan de klachtencommissie NBA. Is dit niet gebeurd, dan moeten de redenen daarvoor worden vermeld. Indien niet eerst de route van het klachtrecht is gevolgd, kan
de voorzitter van de accountantskamer klachten die zich lenen voor behandeling
door de klachteninstantie doorsturen naar de betreffende instantie (artikel 38a lid 1
Wtra). Het zal in dergelijke gevallen merendeels gaan om bejegeningsklachten; de
klager zoekt genoegdoening. Voor bejegeningsklachten is een klachtenprocedure
doorgaans effectiever dan een tuchtrechtelijke procedure.196 De klachteninstantie
fungeert daarmee in die gevallen als een instantie achter de accountantskamer.197
Na behandeling door de klachteninstantie kan een klager dan alsnog zijn tuchtklacht voorleggen aan de accountantskamer.
Oorspronkelijk werd voorgesteld dat klachten die zien op wettelijke (en vrijwillige) controle- en
beoordelingsopdrachten en andere bij of krachtens wet aan een accountant opgedragen taken
voorgelegd dienden te worden aan de accountantskamer. Andere klachten zouden bij een door
de beroepsorganisatie in te stellen klachtencommissie dienen te worden neergelegd. Dit onderscheid is in de loop van het wetgevingsproces komen te vervallen.198

De gebruikelijke procesgang ter zake tuchtklachten ziet er in het kort als volgt uit:
allereerst zal de betrokkene in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk binnen
vier weken op de klacht te reageren (artikel 25 lid 1 Wtra), waarna de klager de
gelegenheid krijgt binnen vier weken van repliek te dienen (artikel 25 lid 2 Wtra).
Hierna volgt een dupliek binnen twee weken (artikel 25 lid 23 Wtra). Vervolgens is
er binnen tien weken nadat de zaak aanhangig is gemaakt een zitting (artikel 26 e.v.
Wtra). Tot slot zal de accountantskamer schriftelijk uitspraak doen (artikel 38
Wtra).
Als naar het oordeel van de voorzitter van de accountantskamer een klacht kennelijk nietontvankelijk (artikel 38 lid 3 Wtra), kennelijk ongegrond of van onvoldoende gewicht is, kan de
voorzitter de zaak zonder zitting afdoen. Ook is het mogelijk dat als de voorzitter van oordeel is dat
de klacht gegrond is, maar geen andere tuchtrechtmaatregel dan een waarschuwing, berisping of
geldboete van ten hoogte EUR 225 dient te worden opgelegd, de zaak zonder zitting wordt
afgedaan. De betrokkene moet echter wel worden gehoord (artikel 39 Wtra).
Volgens artikel 30 Wtra kan de klager zijn klacht intrekken. In beginsel wordt dan de behandeling
van de klacht gestaakt, tenzij de accountantskamer beslist dat de behandeling om aan het algemeen belang ontleende redenen moet worden voortgezet. In dat laatste geval wordt de klacht

196 Verordening op de klachtbehandeling, toelichting.
197 Nass (2007), p. 429.
198 Nass (2007), p. 427-428.
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voortgezet als ware de klacht door de AFM dan wel NBA ingediend. Dit is aan de orde geweest
bij de klacht inzake Van Weyl Holding. Klager, SOBI, trok zijn klacht in. Echter, de klacht werd
voortgezet door de AFM.199

2.4.4.5

TUCHTRECHTELIJKE

MAATREGELEN

De tuchtrechtelijke maatregelen die de accountantskamer kan opleggen, zijn
(artikel 2 lid 1 Wtra):
a. waarschuwing;
b. berisping;
c. geldboete;
d. tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de accountant in het register
voor ten hoogste één jaar;
e. doorhaling van de inschrijving van de accountant in het register.
Ad a: Een waarschuwing bestaat uit een schriftelijke waarschuwing van de betrokkene in verband met het begane feit (artikel 3 Wtra );
Ad b: De tuchtrechtelijke maatregel van berisping bestaat uit een schriftelijke vermaning tot
de betrokkene in verband met het begane feit (artikel 4 Wtra);
Ad c: Het bedrag van de geldboete is ten minste EUR 3,– en ten hoogste EUR 8.300,-.200 De
geldboete kan geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd (artikel 5 lid 2 Wtra);
Ad d: Op de termijn van één jaar kan de termijn van de tijdelijke doorhaling als voorlopige
voorziening (zie hierna) in mindering worden gebracht;201
Ad e: In het geval waarin de accountantskamer doorhaling van de inschrijving van betrokkene
in het register gelast, bepaalt zij tevens de termijn waarbinnen betrokkene niet opnieuw in het
register kan worden ingeschreven. Deze termijn bedraagt maximaal 10 jaren (artikel 8 Wtra).
De geldboeten en tijdelijke doorhaling zijn tuchtrechtelijke maatregelen die voor het eerst in de
Wtra zijn geïntroduceerd. Onder de oude regeling in de Wet RA en Wet AA was het slechts
mogelijk een schriftelijke waarschuwing, schriftelijke berisping, schorsing als registeraccountant voor ten hoogste zes maanden en doorhaling van de inschrijving in het accountantsregister
op te leggen (vervallen: artikel 34 Wet RA en 52 Wet AA). Er is afgezien van een schadevergoedingsmaatregel omdat deze nog niet breed in het tuchtrecht voor andere beroepen wordt
toegepast. Een geldboete van de tuchtrechter kan wel worden gevolgd door een strafrechtelijke
boete dan wel een civielrechtelijk opgelegde schadevergoeding.202

Voorts is het mogelijk om hangende de procedure in eerste aanleg de inschrijving
van de betrokken accountant tijdelijk door te halen (artikel 41 Wtra). Deze
voorlopige voorziening is alleen mogelijk op verzoek van de AFM of de NBA,
ingeval jegens de betrokkene een ernstig vermoeden is gerezen van handelen of

199 Zie Hijink & In ’t Veld (2018) voor een annotatie bij de CBb uitspraak inzake Weyl over onder andere
ontvankelijkheid van de AFM en voortzetting van de klacht en het gebruik van informatie uit een intern
onderzoek van de AFM naar de vraag of de controle van de jaarrekening van Weyl over het boekjaar 2009
toereikend is geweest.
200 Het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Artikel
5 Wtra.
201 Blokdijk & Achten (2011), p. 45.
202 Blokdijk & Achten (2011), p. 38.
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nalaten als bedoeld in artikel 31 lid 1 van de Wta of artikel 42 lid 1 Wab en daardoor zwaarwegende openbare belangen in het geding zijn (artikel 41 lid 1 sub a en
b Wtra). De betrokkenen dient over dit voornemen te worden gehoord (artikel 41
lid 4 Wtra). De accountantskamer kan tot en met het moment van de uitspraak de
tijdelijke doorhaling opheffen. Tegen een tijdelijke doorhaling staat beroep open
bij het CBb (art 41 lid 8 Wtra).
De accountantskamer informeert terstond na het doen van een uitspraak de AFM
en de NBA omtrent de naam van de betrokkene en de opgelegde tuchtrechtelijke
maatregel, alsmede -in geval van tijdelijke doorhaling- het tijdstip waarop de
doorhaling ingaat en de termijn waarbinnen betrokkene niet opnieuw in het register
kan worden ingeschreven (artikel 7 en 8 Wtra). De maatregelen dienen te worden
aangetekend in het accountantsregister (artikel 36 lid 2 sub j Wab) en, indien van
toepassing, het register van de AFM.203 Via het accountantsregister worden de
tuchtmaatregelen openbaar gemaakt.
2.4.4.6

BEROEP

In hoger beroep, tevens in hoogste ressort, is het CBb bevoegd (artikel 42 lid 2
Wab). Klager, de betrokken accountant en de voorzitter van de NBA zijn bevoegd
binnen zes weken na de verzending van de uitspraak van de accountantskamer
beroep aan te tekenen tegen een beslissing (artikel 43 Wtra). Het CBb zendt binnen een week na de ontvangst van het beroepschrift een afschrift daarvan aan de
accountantskamer (artikel 43a Wtra), die dan vervolgens binnen drie weken de
stukken dient toe te zenden (artikel 43b Wtra). Indien het beroep gegrond wordt
verklaard, kan het CBb de zaak zelf afdoen of terugverwijzen naar de accountantskamer (artikel 43i Wtra).
Het CBb heeft de mogelijkheid de inschrijving van de betrokkene in het accountantsregister
tijdelijk door te halen bij wijze van voorlopige voorziening (artikel 44 Wtra, zie tevens 2.4.4.5).204

2.4.4.7

TUCHTKLACHTEN:

Ingediend*
Uitspraken
Gegrond**
Waarvan:***
Geen maatregel
Waarschuwing
Berisping

AANTALLEN, MAATREGELEN EN ONDERWERPEN

205

2010
136
126
45 (36%)

2011
164
125
47 (38%)

2012
157
143
69 (48%)

2013
151
187
88 (47%)

Totaal
608
581
249 (43%)

5 (11%)
13 (29%)
13 (29%)

7 (15%)
15 (32%)
9 (19%)

8 (12%)
27 (39%)
11 (16%)

14 (16%)
20 (23%)
24 (27%)

34 (14%)
75 (30%)
57 (23%)

203 Blokdijk & Achten (2011), p. 39.
204 Blokdijk & Achten (2011), p. 38.
205 Bron: accountantskamer. Gepubliceerd in: Van Almelo (2014) en Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 89. Dit
overzicht is exclusief PE zaken.
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Boete (als enige
maatregel)
Tijdelijke doorhaling
Doorhaling
Voorlopige
doorhaling****
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0 (0%)

0 (0%)

2 (3%)

1 (1%)

3 (1%)

8 (18%)
6 (13%)
0 (0%)

3 (6%)
12 (26%)
1 (2%)

10 (15%)
10 (15%)
1 (1%)

8 (9%)
21 (24%)
0 (0%)

29 (12%)
49 (20%)
2 (1%)

* Er zijn circa 21.000 accountants
** De percentages van de gegronde uitspraken zijn afgezet tegen het aantal uitspraken
***De percentages van de maatregelen zijn afgezet tegen het aantal gegronde klachten
**** De accountantskamer spreekt in het jaarverslag 2011 over ‘vlp spoeddoorhaling’. Ik ga ervanuit dat
hiermee gedoeld wordt op de voorlopige voorziening van artikel 41 Wtra.

Waarover wordt er geklaagd?206
Controle jaarrekening
Samenstellen jaarrekening
Overige opdrachten
Accountant in specifieke rol*
Accountants onderling
Declaraties en afgifte dossier
Interne en overheidsaccountants en
accountants in business

2011
4
10
12
5
7
9
3

2012
11
11
34
8
20
3
8

* Hierbij kan gedacht worden aan partij-accountant, bindend adviseur of forensisch deskundige.

Met betrekking tot de geringe hoeveelheid klachten over de controle van de
jaarrekening heeft de heer Werkhoven, voorzitter van de accountantskamer, het
volgende opgemerkt: “Het is opmerkelijk dat er zo weinig klachten worden
ingediend over zo’n belangrijk maatschappelijk onderwerp. Zeker nu de AFM in
haar onderzoeken vermeldde dat zo weinig getoetste dossiers op orde waren. De
AFM heeft hierover maar één klacht ingediend. Ook de NBA, die namens de AFM
een deel van de niet OOB kantoren toetst, komt niet tot tuchtklachten op dit
terrein”.
Tijdens het ICFG congres ‘De toekomst van het toezicht op accountants’ op
woensdag 3 december 2014 merkte Garvelink207 op dat een tuchtrechtprocedure
inclusief beroep een looptijd van circa drie jaar heeft. Naar verluidt met name
omdat het CBb er lang over doet. Dit is uiteraard zeer onwenselijk. Immers, de
accountant die wordt aangesproken in een tuchtrechtprocedure verkeert in een
kwetsbare positie, met vergaande consequenties voor imago en beloning. Hierbij
moet niet vergeten worden dat vaak de eindverantwoordelijke wordt aangesproken.

206 Bron: Philippe Boileau. Gepubliceerd in: Van Almelo (2014).
207 Mr. drs. J.F. Garvelink, advocaat bij Blaisse.
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2.5

Regelgeving

2.5.1

Inleiding

Naast de hiervoor besproken wetgeving, is er ook veel regelgeving van toepassing
op het accountantsberoep. Dit wordt ook wel beroepsreglementering genoemd.
Hieronder vallen: Verordeningen en Nadere voorschriften.
Verordeningen
De ledenvergadering van de NBA kan op basis van de Wab die verordeningen
maken, die zij ter vervulling van de hiervoor aangegeven taak nodig oordeelt
(artikel 19 lid 1 Wab). Ook is bepaald dat de ledenvergadering ten behoeve van
de goede uitvoering van de werkzaamheden van accountants bij verordening
gedrags- en beroepsregels moet vaststellen, die gelden voor alle RA’s en AA’s. Dit
betreft de VGBA.
Nadere voorschriften
De ledenvergadering kan bij verordening de bevoegdheid tot het stellen van
nadere voorschriften delegeren aan het bestuur (artikel 19 lid 3 Wab).
Complexiteit
Voornoemde bevoegdheden hebben een overdaad aan regelgeving tot gevolg,
waardoor de regelgeving van belang voor het accountantsberoep tamelijk complex
is. Om toch overzicht te bieden, heb ik ervoor gekozen de regelgeving slechts
globaal te behandelen. Uitsluitend indien relevant voor mijn onderzoek zal regelgeving op specifieke plaatsen in mijn proefschrift terugkomen.
2.5.2

Status verordeningen

2.5.2.1

INLEIDING

De NBA is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met verordenende bevoegdheid in het algemeen belang van een goede beroepsuitoefening. Aan de ledenvergadering van de NBA is de bevoegdheid gegeven om verordeningen vast te stellen
(artikel 19 lid 1 en 2 Wab) om hun wettelijke taken goed te kunnen vervullen. De
verordeningen zijn algemeen verbindend voor de leden van de NBA en haar organen (artikel 19 lid 5 Wab).
In een aantal bepalingen in de Wab is de verplichting opgenomen om specifieke onderwerpen
bij verordening of nadere voorschriften te regelen.
Dit betreft onder andere de volgende onderwerpen (artikel 19 lid 2 Wab):
a. gedrags- en beroepsregels ten behoeve van een goede uitoefening van de werkzaamheden
van accountants. De gedrags- en beroepsregels (en het verschil tussen beide) worden nader
besproken in de paragrafen 2.5.2.2 en 2.5.3.2;
b. de onafhankelijkheid, het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de integere bedrijfsvoering van
accountantsorganisaties;
c. behandeling van klachten over accountants;
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d. de werkwijze van de verschillende organen van de beroepsorganisatie;
e. het instellen en opheffen van de ledengroepen, alsmede de organisatie en werkwijze van de
ledengroep en het ledengroepbestuur;
f. het in dienst nemen van het personeel dat werkzaam is bij het bureau;
g. de bijdragen van de leden, bedoeld in artikel 30, eerste lid;
h. de tarieven die in rekening worden gebracht voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel
30, tweede lid;
i. de vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 38, eerste lid;
j. de praktijkopleiding en het daarbij behorende examen, bedoeld in artikel 47, eerste lid;
k. de beroepsprofielen behorend bij de accountantstitels, genoemd in artikel 41, eerste lid;
l. de inrichting, de wijze van afname en de hoogte van de examengelden van het examen,
bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel c, en de voorwaarden voor het verkrijgen van
vrijstellingen van onderdelen daarvan;
m. de inhoud van het examen ten behoeve van de verklaring van vakbekwaamheid, bedoeld in
artikel 54, eerste lid, onderdeel d;
n. het instellen, opheffen en beheer van eventuele fondsen in het belang van de beroepsgroep.

Het bestuur legt ontwerpverordeningen ten minste twee maanden voorafgaand aan
de datum waarop de ledenvergadering plaatsvindt op elektronische wijze ter inzage
(artikel 22 lid 2 Wab). Iedereen kan gedurende vier weken na de bekendmaking
van een ontwerpverordening schriftelijk zijn bedenkingen tegen deze ontwerpen
bij het bestuur van de beroepsorganisatie naar voren brengen (artikel 22 lid 3 Wab).
De definitieve verordening wordt in de Staatscourant geplaatst (artikel 23 Wab).
Verordeningen of nadere voorschriften treden niet eerder in werking dan de dag na
uitgifte van de Staatscourant waarin deze zijn gepubliceerd (artikel 23 Wab).
Sommige verordeningen moeten door de Minister van Financiën worden goedgekeurd alvorens zij in werking kunnen treden (artikel 34 Wab).208 De goedkeuring
door de Minister van Financiën kan alleen worden geweigerd wegens strijd met het
recht of het algemeen belang (artikel 34 lid 2 Wab).
Alle verordeningen en andere besluiten kunnen bij Koninklijk Besluit worden
geschorst of vernietigd voor zover zij met het recht of het algemeen belang strijden
(artikel 35 Wab). De verordeningen zijn recht in de zin van artikel 79 Wet RO.
Tot recht in de zin van artikel 79 Wet RO behoren -naast wetten in formele zin- ‘alle naar buiten
werkende, tot een ieder gerichte algemene regelingen welke zijn uitgegaan van een openbaar
gezag, dat de bevoegdheid daartoe aan de wet, in de zin van een regeling door de wetgevende
macht, ontleent’. Hiertoe behoren in ieder geval de algemene maatregelen van bestuur, de ministeriële regelingen en de verordeningen van lagere publiekrechtelijke lichamen, die steunen op
directe of indirecte delegatie van wetgevende bevoegdheid door de formele wetgever.209

208 Zie bijvoorbeeld artikel 19, tweede lid, onderdelen b tot en met m, en onderdeel a, voor zover deze
betrekking hebben op het verrichten van wettelijke controles.
209 Veegens/Korthals Altes (2005), p. 163.
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OVERZICHT

VERORDENINGEN

In dit overzicht wordt slechts ingegaan op de bestaande verordeningen die relevant
zijn indien wettelijke controles in de zin van artikel 2:393 BW worden uitgevoerd.210
1) Verordening Accountantsorganisaties (‘VAO’)211
Deze verordening is uitsluitend van toepassing op vergunninghouders in de zin
van de Wta (lees: niet op het individu maar op de accountantsorganisatie) en
moet worden gelezen in relatie tot de Wta en het Bta. De VAO ziet -net als de
Wta- op assuranceopdrachten bestaande uit wettelijke controles (zie paragraaf
1.5). De VAO maakt deel uit van een getrapt stelsel van wet- en regelgeving voor
vergunninghouders in de zin van de Wta met betrekking tot de onafhankelijkheid, het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de integere bedrijfsvoering.
Daarnaast is in de verordening voortgebouwd op bepalingen uit de International Standard on
Quality Control 1 (‘ISQC 1’) van de International Auditing and Assurance Standards Board
(‘IAASB’).

In de VAO worden de Wta/Bta-hoofdnormen van gedragsregels (het stelsel van
kwaliteitsbeheersing, onafhankelijkheid en integere bedrijfsvoering van de
accountantsorganisaties) verder uitgewerkt. De VAO is gebaseerd op artikel 19
lid 2 sub b Wab.
In de Wab is bepaald dat de ledenvergadering van de NBA bij verordening nadere regels moet
vaststellen ter zake van de voornoemde hoofdnormen van gedragsregels van de Wta en het Bta.
Dit betreft zelfregulering door de NBA. Deze regels zijn verbindend voor alle accountantsorganisaties waarbinnen registeraccountants hun beroep uitoefenen (lees: vergunninghouders in de
zin van de Wta). Uitsluitend via deze schakelbepaling kan de NBA rechtstreeks regels opleggen
aan een accountantsorganisatie.

Het onafhankelijk toezicht op de naleving van de in de Wta, het Bta, de VAO, de
VGBA en de nadere voorschriften opgenomen regels berust bij de AFM.212 Zie
paragraaf 2.4.2.6 voor een nadere uitwerking van dit toezicht.
Het toezicht berust bij de AFM, onder andere op grond van artikel 52 Wta. Artikel 52 Wta luidt:
‘De Autoriteit Financiële Markten kan de accountantsorganisatie waaraan een vergunning is
verleend die niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens deze wet of bij de EU-verordening is

210 De Verordening Raad voor Geschillen en de Verordening op de ledengroepen komen in onderstaand schema
niet aan de orde, omdat zij onvoldoende relevant zijn met betrekking tot wettelijke controles in de zin van
artikel 2:393 BW of anderszins relevant zijn voor mijn onderzoek (Verordening Raad voor Geschillen:
Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering van het NBA op 16 december 2013, bekendgemaakt
in de Staatscourant 2014, 172, Verordening op de ledengroepen: Vastgesteld in de bijeenkomst van de
Ledenvergadering van het NBA op 24 juni 2013, laatste wijziging Staatscourant 2016, 31 299.
211 Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering van het NBA op 23 juni 2014, bekendgemaakt in de
Staatscourant 2014, 23 371.
212 Algemene inleiding HRA, 3.2 Wet toezicht accountantsorganisaties.
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bepaald, door middel van het geven van een aanwijzing verplichten om binnen een door de
Autoriteit Financiële Markten gestelde redelijke termijn ten aanzien van in de aanwijzingsbeschikking aan te geven punten een bepaalde gedragslijn te volgen’. De VAO betreft een
nadere uitwerking van de Wta/Bta bepalingen.

2) Verordening gedrags-en beroepsregels accountant (‘VGBA’)213
De VGBA is een uitvloeisel van artikel 19 lid 2 sub a Wab. De VGBA geldt voor
individuele RA’s en AA’s en bevat zowel gedrags- als beroepsregels. Gedragsregels zien op het gedrag van de accountant en beroepsregels op de feitelijke
uitoefening van het beroep. De regels bestaan uit vijf fundamentele beginselen,
welke invulling geven aan de verantwoordelijkheid van een accountant om te handelen in het algemeen belang. De fundamentele beginselen zijn: professionaliteit,
integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
Professionaliteit is van toepassing op elk handelen of nalaten van de accountant.
Integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid
zijn alleen van toepassing op de accountant bij de uitoefening van zijn beroep
(artikel 3 VGBA).
De VGBA vormt als het ware het hoogste kader voor het gedrag van de individuele
beroepsbeoefenaar. De VGBA bestaat uit ‘principle based’ regelgeving en is van
toepassing op assuranceopdrachten, aan assurance verwante opdrachten en nonassuranceopdrachten. De regels zijn voor het overgrote deel letterlijk gebaseerd op
de CoE van de IESBA.214
3) Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO)215
Deze verordening heeft tot doel een onafhankelijke uitvoering van assuranceopdrachten te waarborgen. Onafhankelijkheid wordt door het maatschappelijk
verkeer -en in het bijzonder de gebruikers van een assurance-opdracht- als een
randvoorwaarde voor de kwaliteit van de uitvoering aangemerkt.216 Onafhankelijkheid is een aspect van objectiviteit, één van de vijf fundamentele beginselen van
de VGBA. De verordening legt aan de betrokken accountants verplichtingen op die
zijn toegesneden op hun rol en mogelijkheden om een onafhankelijke uitvoering
van een assurance-opdracht te beïnvloeden (artikel 3). De voorschriften zijn niet
van toepassing op aan assurance verwante en non-assurance-opdrachten. De ViO
betreffen gedragsregels voor de individuele accountant.

213 Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering van de NBA op 16 december 2013, afgekondigd in
de Staatscourant 2014, 163.
214 Een onafhankelijk lichaam van de ‘International Federation of Accountants’ (IFAC).
215 Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van de NBA op 16 december 2013, afgekondigd in
de Staatscourant 2014, 164. Gewijzigd bij besluit d.d. 17 mei 2016, afgekondigd in de Staatscourant 2016,
31 296.
216 Toelichting op de ViO, p. 2.
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4) Verordening op de klachtbehandeling217
De verordening ziet op de klachtencommissie van de NBA voor de behandeling
van klachten tegen RA’s en AA’s, zie verder paragraaf 2.4.4.3.
5) Verordening op de kennistoets218
Deze verordening heeft betrekking op een verplichte kennistoets voor accountants.
6) Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen219
Deze verordening heeft betrekking op de periodiek uitgevoerde toetsingen, de
thematische onderzoeken en de incidentenonderzoeken door de NBA (zie paragraaf 5.9).
2.5.3

Nadere voorschriften (NV)

2.5.3.1

INLEIDING

In verschillende verordeningen van de NBA wordt het bestuur de bevoegdheid
toebedeeld om ter uitvoering van een onderdeel van een verordening nadere
voorschriften vast te stellen. De ledenvergadering kan de bevoegdheid tot het
geven van nadere voorschriften omtrent door haar bij verordening geregelde
onderwerpen overdragen aan het bestuur van de NBA (artikel 19 lid 3 Wab).
Voor zover uit wetgeving niets anders blijkt, zijn de regelen ter uitvoering van een
verordening algemeen verbindend voor de leden van de NBA en haar organen
(artikel 19 lid 5 Wab).
De nadere voorschriften omtrent de bij verordening geregelde onderwerpen zijn
tevens recht in de zin van artikel 79 Wet RO.
Op grond van HR 28 maart 1990. NJ 1991, 118, dient onder ‘recht’ in de zin van artikel 79 Wet
Ro mede te worden begrepen de door een bestuursorgaan binnen zijn bestuursbevoegdheid
vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels omtrent de uitoefening van zijn beleid,
die weliswaar niet kunnen gelden als algemeen verbindende voorschriften omdat zij niet
krachtens enige wetgevende bevoegdheid zijn gegeven, maar die het bestuursorgaan wel op
basis van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur binden en die zich naar hun inhoud en
strekking ertoe lenen jegens de bij de desbetreffende regeling betrokkenen als rechtsregels te
worden toegepast.220

217 Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering van het NBA op 16 december 2013, afgekondigd in
de Staatscourant 2014, 174. Laatstelijk gewijzigd bij besluit d.d. 22-6-2015, afgekondigd in de Staatscourant
2015, 31 707.
218 Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering van het NBA op 22 juni 2015, afgekondigd in de
Staatscourant 2015, 31 704.
219 Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering van het NBA op 24 juni 2013, afgekondigd in de
Staatscourant Staatscourant. 2013, 23 899. Laatste wijziging: Staatscourant 2017, 40 917.
220 Veegens/Korthals Altes (2005), p. 175-176.
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OVERZICHT NADERE VOORSCHRIFTEN (NV)

In dit overzicht wordt slechts ingegaan op de nadere voorschriften die relevant
zijn indien wettelijke controles in de zin van artikel 2:393 BW worden uitgevoerd.221
1) Nadere voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS)222
De NV COS zijn gebaseerd op hun voorganger, de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (RAC). Bij de omzetting van de RAC naar de NV COS zijn slechts
marginale wijzigingen doorgevoerd en zij zijn onveranderd gebaseerd op de
‘International Standards on Accounting’ van de IFAC. De NV COS bevatten standaarden ten aanzien van controle werkzaamheden en zien in beginsel slechts op
assuranceopdrachten en aan assurance verwante opdrachten waarbij controle
werkzaamheden worden verricht. De NV COS kunnen echter tevens van toepassing zijn op non-assurance-opdrachten, bij transactiegerelateerde adviesdiensten is
bijvoorbeeld NV COS 5500N van toepassing. In de NV COS zijn een groot aantal
normen voor de zorgverplichting van de individuele accountant vastgelegd. De NV
COS betreffen beroepsregels voor de individuele accountant.
2) Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE)223
Ten aanzien van het in stand houden van de professionele deskundigheid zijn
door het bestuur van de NBA -ter uitwerking van de VGBA- de NVPE
vastgesteld.224 De NVPE betreffen beroepsregels voor de individuele accountant.
3) Nadere voorschriften NOCLAR
NOCLAR staat voor Non-Compliance with Laws and Regulations (het niet
naleven van wet- en regelgeving). De IESBA regelgeving met betrekking tot
NOCLAR wordt met NV NOCLAR verwerkt in de Nederlandse regelgeving. In de
NV NOCLAR wordt de VGBA uitgewerkt. De consultatie voor de leden is
23 maart 2018 geëindigd. Het is de bedoeling dat de NV NOCLAR in 2018 in
werking treden.

2.6

Overige uitingen

Naast voornoemde regelgeving is ook sprake van andere uitingen door de NBA
aan haar leden. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende
uitingen:

221 De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) worden in onderstaand overzicht niet besproken,
omdat deze van toepassing zijn op de kwaliteitsbeheersing van NVKS-opdrachten met uitzondering van
wettelijke controles (NVKS: Vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur van de NBA op 24 december
2013, Staatscourant 2014, 175).
222 Vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur van de op 12 december 2017.
223 Vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur van de NBA op 24 december 2013, Staatscourant 2014,
175.
224 HRA, deel 2, Toelichting, Hoofdstuk 3.3.3.
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NBA Alerts
Een NBA Alert wordt uitgebracht naar aanleiding van een nieuwe ontwikkeling.
Deze alerts kunnen in een later stadium vastgelegd worden in een praktijkhandreiking of eventueel een controle of overige standaard. NBA Alerts worden ingetrokken op het moment dat ze zijn opgenomen in de reguliere wet- en regelgeving.
Voorbeelden van NBA Alerts zijn: i) NBA Alert 41: Woningcorporaties ii) Jaarrekening en de
Flex-bv wetgeving (NBA Alert 29) en iii) Scheiding controlediensten & andere werkzaamheden
en verplichte kantoorroulatie (NBA Alert 27).

NBA-handreiking
Deze publicatie beoogt accountants nadere aanwijzingen te geven ter zake van
een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep.
Voorbeelden van NBA-handreikingen zijn: NBA-handreiking 1137 Corruptie, werkzaamheden
van de accountant en NBA-handreiking1136 Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten.

Met betrekking tot de NBA Alerts en NBA-handreikingen is het volgende van
belang: er wordt van accountants verwacht dat zij kennisnemen van deze alerts
en handreikingen voor zover relevant voor de opdracht. Een accountant die deze
aanwijzingen in de alerts en handreikingen niet toepast, moet erop voorbereid
zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes
en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in
deze aanwijzingen. De audit alert en praktijkhandreikingen hebben echter niet de
status van beroepsreglementering, doch zijn in de praktijk wel degelijk relevant.225
In het verleden was ook nog sprake van NBA Leidraden. De leidraden beoogden accountants
ondersteuning te bieden ter zake van een specifiek onderdeel van de uitoefening van het
accountantsberoep. Leidraden waren bedoeld om duidelijkheid en richting te geven aan de leden
van de NBA. Deze leidraden hadden niet de status van beroepsreglementering, NBA Alerts of
praktijkhandreikingen. Alle NBA Leidraden zijn inmiddels ingetrokken.226

2.7

Ontwikkelingen binnen Europa sinds de jaren ’90

Een belangrijke doelstelling van de Europese Unie is het creëren van een goed
functionerende Europese kapitaalmarkt en ‘een transparante en goed functionerende markt voor accountantsdiensten’ maakt hier onderdeel van uit. Dientengevolge vindt de wettelijke controle deels haar oorsprong in Europese wet- en

225 https://www.nba.nl/wet-en-regelgeving/gedrags-en-beroepsregels/nba-handreikingen/en https://www.nba.nl/
wet-en-regelgeving/gedrags-en-beroepsregels/nba-alerts/.
226 https://www.nba.nl/wet-en-regelgeving/gedrags-en-beroepsregels/nba-leidraden/.
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regelgeving. Zo schreven de Vierde227 en de Zevende228 Richtlijn Vennootschapsrecht sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw voor dat de (geconsolideerde)
jaarrekening moet worden gecontroleerd door een of meer personen die hiertoe
bevoegd zijn.229 De Achtste Richtlijn Vennootschapsrecht230 uit 1984 op haar
beurt had betrekking op de toelating van met de wettelijke controle belaste accountants in de lidstaten.231
De eerste aanzet voor een hervorming van de Europese markt voor de wettelijke
controle dateert van 1996. De Europese Commissie is in 1996 een onderzoek
gestart naar de behoefte aan verdere EU-maatregelen op het gebied van de wettelijke accountantscontrole en over de gewenste reikwijdte van dergelijke maatregelen. Dat is gebeurd aan de hand van een discussienota (‘groenboek’) over ‘de rol,
de positie en de aansprakelijkheid van de met de wettelijke controle belaste
accountant in de Europese Unie’. 232 De door de Europese Commissie uit het
onderzoek getrokken conclusies zijn opgenomen in een commissiemededeling van
1998: ‘de wettelijke controle in de Europese Unie: verdere maatregelen’. In deze
commissiemededeling werd voorgesteld een comité in het leven te roepen, dat in
nauw overleg met het accountantsberoep en de lidstaten verdere maatregelen op dit
terrein zou uitwerken.233 In 1998 is daarom door de Europese Commissie het
EU-Comité accountantscontrole ingesteld. Het comité heeft onder andere verschillende aanbevelingen voorbereid, die vervolgens door de Europese Commissie zijn
uitgegeven. In deze aanbevelingen wordt aandacht besteed aan (verschillende
deelgebieden van) een transparante en goed functionerende accountantsmarkt.
Hierbij kan gedacht worden aan: kwaliteitsborging door toezicht of collegiale
toetsing,234 standaarden bij controles,235 onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant236 en beperking van aansprakelijkheid.237
De toenemende aansprakelijkheid is een bron van zorg van de Europese Commissie, die om die
reden een aanbeveling heeft uitgegeven over de beperking van de aansprakelijkheid van accountants en accountantskantoren. De aanbeveling hangt samen met de huidige situatie van onbeperkte
aansprakelijkheid en de daaruit voortvloeiende onverzekerbaarheid die een bedreiging vormt voor
de internationale kapitaalmarkten. De thans internationaal opererende accountantskantoren lopen

227 Vierde EEG-richtlijn.
228 Zevende EEG-richtlijn.
229 Voor financiële instellingen en verzekeringsbedrijven volgt de verplichting uit Richtlijn 86/635/EEG van de
Raad van 8 december 1986 en Richtlijn 91/674/EEG van de Raad van 19 december 1991.
230 Achtste EEG-richtlijn.
231 Toelichting bij voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad, betreffende de wettelijke
accountantscontrole van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (COM(2004) 177), p. 2 en 3.
232 Groenboek accountant.
233 Toelichting bij voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad, betreffende de wettelijke
accountantscontrole van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (COM(2004) 177), p. 2 en 3.
234 EU Aanbeveling Kwaliteit wettelijke controle.
235 Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 20. Dit betreft voorbereidende werkzaamheden met het oog op de
toepassing van internationale standaarden voor accountantscontrole (ISA’s).
236 EU Aanbeveling Onafhankelijkheid.
237 EU Aanbeveling Beperking aansprakelijkheid.

2.7

149

naar de mening van de Europese Commissie grote risico’s. Dit bemoeilijkt naar haar mening de
gewenste toetreding van nieuwe spelers tot dit deel van de markt. In paragraaf 5.8 zal ik stilstaan
bij de reacties op de aanbeveling en de (on)wenselijkheid van begrenzing van aansprakelijkheid.

Een volgende stap in de hervorming van de Europese markt voor wettelijke
controles wordt in 2003 gezet. Op 21 mei 2003 heeft de Europese Commissie
een commissiemededeling inzake de versterking van de wettelijke accountantscontrole in de EU uitgebracht.238 Naar aanleiding van deze mededeling is de
Achtste Richtlijn Vennootschapsrecht in 2006 vervangen door de richtlijn inzake
de wettelijke accountantscontrole van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de
Raad (2006/43/EG ).239 Deze richtlijn ligt -mede- ten grondslag aan het externe
toezicht op grond van de Wta (zie paragraaf 2.4.2.2). De richtlijn wijzigde voorts
de Vierde240 en de Zevende241 Richtlijn Vennootschapsrecht. De maatregelen in de richtlijn hebben het oogmerk een bijdrage te leveren aan het stimuleren
van accountantscontroles van degelijke kwaliteit en daarmee het vertrouwen in
een goed werkende Europese kapitaalmarkt te bevorderen. In de richtlijn wordt
daarom het belang van internationale samenwerking tussen regelgevers en toezichthouders aangestipt.242
In 2010 wordt de aanzet gegeven tot het (voorlopige) sluitstuk van de hervorming
van de Europese markt voor wettelijke controles. In oktober 2010 verschijnt
(wederom) een discussienota (‘groenboek’), getiteld ‘Groenboek beleid inzake
controle van financiële overzichten: lessen uit de crisis’.243 Deze discussienota
staat ook wel bekend als het groenboek van Barnier.244 In de nota werden vrijwel
alle fundamenten van de accountantssector ter discussie gesteld, te weten:
(i) de samenstelling van de markt voor controle;
(ii) het toezicht op accountants;
(iii) het bestuur en de onafhankelijkheid van de accountantskantoren;
(iv) het eigendom van de accountantskantoren; en
(v) de combinatie van controle en advies.
Met de nota beoogt men een discussie tot stand te brengen over de benodigde
maatregelen om de kwaliteit van de accountantscontrole te verhogen en het
vertrouwen van investeerders in financiële informatie te herstellen.245 De hervormingsplannen als gevolg van het groenboek van Banier hebben geleid tot nieuwe
richtlijnen en een verordening.

238
239
240
241
242
243
244
245

EU Mededeling versterking controle.
Richtlijn nr. 2006/43/EG.
Vierde EEG-richtlijn.
Zevende EEG-richtlijn.
Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 46.
Groenboek controle financiële overzichten.
Michel Barnier, in 2010 Europees commissaris voor Interne markt en diensten
Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4 accountantsorganisaties d.d. 25 september 2014
p. 16.
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Op 26 juni 2013 is Richtlijn 2013/34/EU246 ondertekend. Als gevolg van deze
richtlijn worden de Vierde247 en de Zevende248 Richtlijn ingetrokken en wordt
Richtlijn 2006/43/EG249 gewijzigd. De richtlijn diende uiterlijk 20 juli 2015 te zijn
geïmplementeerd en is van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari
2016. De richtlijn bevat onder andere nieuwe grenzen voor kleine rechtspersonen, sterk gereduceerde toelichtingsvereisten voor kleine rechtspersonen, een uiterste termijn van publicatie van de jaarrekening van 12 maanden na afloop van het
boekjaar en de introductie van micro-ondernemingen.
In april 2014 zijn vervolgens de Richtlijn over de wettelijke controle250 en de
EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van
OOB’s’251 vastgesteld. De richtlijn bevat zaken als een verruiming van de
definities van OOB’s, aanpassing van de voorschriften rondom onafhankelijkheid,
het systeem voor goedkeuring van de International Audit Standards en een aantal
toevoegingen met betrekking tot de accountantsverklaring.252 De richtlijn dient
mede ter aanpassing van Richtlijn 2006/43/EG. De verordening heeft betrekking
op de controle van OOB’s, zoals een aanscherping van de eisen die aan een audit
committee worden gesteld.253 De verordening en richtlijn zijn in werking getreden
op 16 juni 2014. De verordening is rechtstreeks van toepassing vanaf 17 juni 2016
en de richtlijn diende uiterlijk op deze datum te zijn geïmplementeerd in de
Nederlandse wetgeving.254 De implementatiewet is uiteindelijk op 1 januari 2017
in werking getreden.255
De plannen van Barnier hebben dus in 2016 de eindstreep gehaald. De uiteindelijke regels naar aanleiding van deze hervormingsplannen brengen belangrijke
wijzigingen teweeg, maar zijn minder streng dan aanvankelijk in de ambitieuze
plannen werd aangekondigd.256
De Nederlandse wetgever heeft de EU regelgeving overigens niet afgewacht. Een
aantal van de maatregelen is al in 2012 aangenomen door het Nederlandse
parlement, zoals kantoorroulatie en scheiding van controle en advies. Ook
de NBA loopt met regelgeving, zoals de Verordening inzake onafhankelijkheid
en de controle verklaring nieuwe stijl, op de EU regelgeving vooruit.

246
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249
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251
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255
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Richtlijn 2013/34/EU.
Vierde EEG-richtlijn.
Zevende EEG-richtlijn.
Richtlijn 2006/43/EG.
Richtlijn 2014/56/EU.
EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’.
Reimers & Tillema (2014), p. 500.
Reimers & Tillema (2014), p. 501.
Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 115.
Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen.
Reimers & Tillema (2014), p. 503.
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Met betrekking tot de kantoorroulatie merk ik op dat de Wta een regeling kende van verplichte
kantoorroulatie na acht jaar onafgebroken de wettelijke controle te hebben verzorgd. De beoogde
inwerkingtredingsdatum van deze verplichting was 1 januari 2016. In de EU-verordening ‘Eisen
wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’257 wordt uitgegaan van een kantoorroulatietermijn van tien jaar. De verordening is sinds 17 juni 2016 van toepassing. In september
2015 is tijdens de parlementaire behandeling van het voorstel voor de Wijzigingswet
Financiële Markten 2016 besloten de kantoorroulatiebepaling uit de Wta te laten vervallen
en met ingang van 17 juni 2016 de termijn van tien jaar uit de verordening te hanteren. Ten
aanzien van de scheiding van controle en advies is de Nederlandse wetgeving strenger dan de
Verordening (zie paragraaf 2.4.2.4 Ad A Scheiding tussen advies en controle praktijk).

2.8

Samenvatting en evaluatie van hoofdstuk 2

Samenvatting
De -in het kader van mijn onderzoek relevante- toepasselijke wet- en regelgeving
met betrekking tot de accountantsorganisatie voor zover deze wettelijke controles in de zin van artikel 2:393 BW uitvoert, bestaat uit:
Typering
Assuranceopdrachten bestaande uit wettelijke
controles

Toepasselijke wet- en regelgeving
EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles
van financiële overzichten van OOB’s’
Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta),
Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta)
Verordening accountantsorganisaties (VAO)
Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen

De -in het kader van mijn onderzoek relevante- toepasselijke wet- en regelgeving
met betrekking tot de individuele accountant voor zover deze wettelijke controles
in de zin van artikel 2:393 BW uitvoert, bestaat uit:
Typering
Assuranceopdrachten
bestaande uit wettelijke
controles

Gedragsregels
Beroepsregels
Wet op het accountantsberoep
EU-verordening ‘Eisen
(Wab)
wettelijke controles van
financiële overzichten van
OOB’s’*
Nadere voorschriften controle en
Wet toezicht accountants- overige standaarden (NV COS)
organisaties (Wta)
Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta)

Nadere voorschriften permanente
educatie (NV PE) en verordening op
de kennistoets

Verordening Gedrags- en
Beroepsregels Accountant
(VGBA)*
Verordening Onafhankelijkheid (VIO)
* De EU-verordening en de VGBA bevatten zowel gedrags- als beroepsregels.

257 EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’.
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Ten aanzien van de handhaving van de wet- en regelgeving zijn de Wta en Wtra
relevant. Indien een accountantspraktijk niet voldoet aan de normen die de Wta
stelt zal de AFM ingrijpen op grond van de Wta. Voorts kan een ieder een
tuchtklacht indienen over het beroepsmatig handelen van een individuele accountant op grond van de Wtra. Tot slot is de Verordening op de klachtbehandeling
relevant met betrekking tot klachten tegen RA’s en AA’s.
Evaluatie
Met dit hoofdstuk heb ik getracht de lezer van dit proefschrift een voor het
vervolg van mijn onderzoek noodzakelijke ‘helicopterview’ te bieden van voor
de accountant relevante wet- en regelgeving bij de wettelijke controle. Bij mijn
onderzoek naar aansprakelijkheid van de accountant voor de wettelijke controle in
deel 2 van dit proefschrift zal geregeld worden verwezen naar de in dit hoofdstuk
besproken wet- en regelgeving. Daarnaast fungeert dit hoofdstuk als achtergrondinformatie met betrekking tot het besprokene in hoofdstuk 3 tot en met 5.
Zoals uit dit hoofdstuk genoegzaam blijkt, is sprake van een woud aan regelgeving.
Dit laat zich deels verklaren door het feit dat de accountant een gereglementeerd
beroep beoefent. Op de advocaat en notaris is een soortgelijk woud aan regelgeving van toepassing.258 In vergelijking met de advocatuur en het notariaat vallen
echter twee zaken op:
(i) accountants vormen de enige gereglementeerde beroepsgroep waar sprake is
van extern toezicht door de AFM, welk toezicht formeel alleen op de
accountantsorganisatie ziet;
(i) accountants kennen zeer gedetailleerde beroepsregels, vastgelegd in de NV
COS.
Accountant onder vuur
Een ander verschil met de advocatuur en het notariaat is dat de wet- en regelgeving
met betrekking tot de accountant voortdurend wordt gewijzigd. Bij de advocatuur
en het notariaat is hier nagenoeg geen sprake van. De vele wijzigingen van wet- en
regelgeving hangen samen met het feit dat het accountantsberoep sinds het begin
van deze eeuw onder vuur ligt. Om het vertrouwen in de beroepsgroep weer te
herstellen is onder andere de Wta ingevoerd. De Wta wordt gezien als een trendbreuk omdat het toezicht op de accountant buiten het accountantsberoep is
geplaatst.
In lijn met de Wta is vervolgens door de Wtra ook het tuchtrecht buiten het accountantsberoep geplaatst. Verder is veel bestaande regelgeving gewijzigd en nieuwe
regelgeving in het leven geroepen, zoals bijvoorbeeld de: VAO, VGBA en VIO.
Bij deze regelgeving speelt onder andere de onafhankelijkheid van de accountant
een belangrijke rol. Tot slot mogen maatregelen zoals de verplichte roulatie en de
scheiding van controle en adviespraktijk niet ontbreken in dit overzicht van
maatregelen om het vertrouwen in de accountant weer te herstellen.
258 Zie https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridische-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk en
http://www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl/overige-regelgeving-notariaat voor een overzicht van deze weten regelgeving.
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Desondanks wordt in de krant of door Tweede Kamerleden geregeld een oproep
gedaan tot verdere regulering, mede omdat er ook steeds nieuwe incidenten naar
voren komen. De oproep tot verdere regulering zal veel mensen laten denken:
‘wie niet luisteren wil, moet maar voelen’. Men kan zich echter afvragen of nóg
meer wet- en regelgeving het vertrouwen zal doen herstellen of dat met adequate
handhaving wellicht niet meer kan worden bereikt?! Wieleman, voorzitter van de
NBA van 2013 tot en met 2015 en destijds partner bij Deloitte, heeft in het
FD259 gepleit voor steviger handhaving. Het voordeel daarvan is dat het zich
richt op de probleemgevallen. Zulks in tegenstelling tot wet- en regelgeving die
de complete beroepsgroep raakt. Indien handhavers vervolgens het slagen en falen
van individuele kantoren publiekelijk aan de kaak stellen, zal zijns inziens sprake
zijn van een effectieve maatregel omdat de kantoren alsdan worden geraakt waar ze
het kwetsbaarst zijn, bij hun reputatie.
Ik ben zelf niet direct voorstander van ‘naming and shaming’ maar denk wel dat
met steviger handhaving gericht op probleemgevallen meer zal worden bereikt
dan met nog meer wet- en regelgeving. Bij meer wet- en regelgeving ziet men op
een gegeven moment ‘door de bomen het bos niet meer’ en dat zal het vertrouwen
in de beroepsgroep mijns inziens niet ten goede komen.

259 H. Wieleman, Accountantssector steviger handhaven in plaats van strakker reguleren, FD 5 mei 2014.

DEEL II

Accountant en aansprakelijkheid

3

De accountant en opdrachtgever vs de
accountant en derden

3.1

Inleiding

Mijn proefschrift is geschreven voor twee verschillende doelgroepen, juristen en
accountants. Speciaal voor de juristen is in deel 1 uitvoerig ingegaan op het wie,
wat, waar van de accountant en de bijbehorende wet- en regelgeving. De inhoud
van deel 1 zal voor de accountants (grotendeels) bekend zijn, maar zal voor veel
juristen nieuwe informatie bevatten. Ik heb in de praktijk bijna tien jaar met
accountants samengewerkt en desondanks maakte Camfferman de volgende
opmerking bij één van de eerste versies van deel 1: “je schrijft het ook wel een
beetje op als een antropoloog die van buitenaf een exotisch volk observeert en
beschrijft”. Het nut van deel 1 is daarmee mijns inziens genoegzaam aangetoond. In deel 2 zal ik meer de ‘juridische diepte’ ingaan, maar voordat ik dat
doe, zal ik in dit derde hoofdstuk eerst ingaan op een aantal algemene aspecten
van aansprakelijkheid. Dit is met name bedoeld om de kennis van de accountant
op te frissen.
Een korte inleiding ter introductie van ‘het juridisch speelveld’ van de accountant:
een accountant heeft in zijn dagelijkse praktijk voornamelijk met opdrachtgevers te
maken, waarmee ik dan doel op degene die hem inhuurt. Bij een wettelijke controle
bijvoorbeeld is de opdrachtgever de rechtspersoon om wiens jaarrekening het gaat.
Er zijn echter ook derden die hun handelen afstemmen op de door de accountant
verrichte werkzaamheden, zoals de (goedkeurende) accountantsverklaring in verband met de wettelijke controle. Die derden kunnen beleggers zijn, maar ook werknemers, leveranciers en kredietverschaffers. Een accountant kan zowel jegens zijn
opdrachtgever als jegens derden aansprakelijk zijn. Hierbij dient een onderscheid
te worden gemaakt tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.
In de relatie tot een opdrachtgever is sprake van contractuele aansprakelijkheid
(wanprestatie). De buitencontractuele aansprakelijkheid (onrechtmatige daad) ziet
in beginsel op de relatie met derden, maar kan onder omstandigheden ook op de
relatie met een opdrachtgever zien.
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‘Spoorboekje’
In het hiernavolgende zal ik eerst in paragraaf 3.2 en 3.3 een beschouwing geven
over de relatie tussen de accountant en zijn opdrachtgever respectievelijk de
accountant en derden. Na een tussentijdse evaluatie in 3.4, zal ik in paragraaf 3.5
(kort) stilstaan bij de hierbij behorende aansprakelijkheidsvormen. Het gaat in
paragraaf 3.5 vooral om de formele grondslagen van aansprakelijkheid. In 3.6
bespreek ik de samenhang tussen tuchtrecht en aansprakelijkheid. Vervolgens zal
in 3.7 tot en met 3.10 de zorgplicht worden uitgewerkt. Dit betreft mijns inziens
de belangrijkste norm binnen het beroepsaansprakelijkheidsrecht.

3.2

Accountant en opdrachtgever

Tussen de accountant en zijn opdrachtgever is sprake van een -mondelinge of
schriftelijke- overeenkomst. Indien een accountant zijn verplichtingen uit hoofde
van de overeenkomst met zijn opdrachtgever niet nakomt, kan hij aansprakelijk
zijn uit hoofde van toerekenbare tekortkoming (ook wel: wanprestatie). Dit
betreft het leerstuk van de contractuele aansprakelijkheid. In dit verband is het
relevant vast te stellen van wat voor een soort overeenkomst sprake is tussen een
opdrachtgever en zijn accountant.
3.2.1

Overeenkomst van opdracht

De contractuele relatie van een opdrachtgever met een beroepsbeoefenaar (waaronder een accountant) is te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht.1 De
overeenkomst van opdracht is geregeld in Titel 7 Boek 7 BW (artikelen 7:400413).2 De in deze titel opgenomen bepalingen zijn van dwingend recht, tenzij iets
anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht
of van een andere rechtshandeling of de gewoonte (artikel 400 lid 2 BW).
‘De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer,
zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een
arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand
brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of
het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken’ (art. 7:400 lid 1 BW).

Bij de bespreking van de overeenkomst van opdracht zal ik gebruik maken van een
‘gelaagde structuur’, waarbij ik begin met de aspecten die voor iedere beroepsbeoefenaar gelden, om deze vervolgens te specificeren voor de gereglementeerde
beroepsbeoefenaar en tot slot de accountant.

1
2

Beckman (2013), p. 581.
Zie voor beschouwingen van de overeenkomst van opdracht in het algemeen: Nijland, in: GS Bijzondere
overeenkomsten, Wessels & Verheij (2010), Castermans & Krans, in: T&C Vermogensrecht.
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Verplichtingen overeenkomst van opdracht

In Boek 7 BW zijn met betrekking tot de overeenkomst van opdracht vijf
algemene verplichtingen van de opdrachtnemer (de beroepsbeoefenaar) opgenomen, die één op één aansluiten bij de rechten van de opdrachtgever (de cliënt).
Voor de beroepsbeoefenaar betekent dit dat:3
(i) hij bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht
moet nemen (artikel 7:401 BW),
(ii) hij gevolg moet geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen
omtrent de uitvoering van de opdracht (artikel 7:402 lid 1 BW),
(iii) hij de opdrachtgever op de hoogte moet houden van de uitvoering van zijn
werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (artikel 7:403 lid 1 BW),
(iv) hij aan de opdrachtgever verantwoording moet afleggen van de wijze waarop
hij zich van zijn opdracht heeft gekweten (artikel 7:403 lid 2 BW), en
(v) indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de
opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is deze
persoon in beginsel gehouden deze opdracht zelf te verrichten (artikel 7:404
BW)
Ad (i) De zorg van een goed opdrachtnemer (artikel 7:401 BW)
De beroepsbeoefenaar moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht nemen. Om te kunnen bepalen waartoe de beroepsbeoefenaar als goed opdrachtnemer verplicht is, zal vast moeten staan waar de overeenkomst van opdracht toe verplicht. De overeenkomst zal in dat verband moeten
worden uitgelegd. Bij de bepaling van wat de overeenkomst inhoudt, spelen onder
meer de aard en de inhoud van de overeenkomst in kwestie een belangrijke rol.4
De algemene maatstaf van ‘de zorg van een goed opdrachtnemer’ (7:401 BW) is
door de Hoge Raad uitgewerkt. Volgens de Hoge Raad dient getoetst te worden of
de beroepsbeoefenaar als opdrachtnemer heeft gehandeld zoals in vergelijkbare
omstandigheden ‘van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag
worden verwacht’.5 Wat dit concreet inhoudt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.6 In paragraaf 3.7 en verder zal de zorgplicht nader worden uitgewerkt. Bij de uitwerking van de ‘open’ norm zorgplicht heb ik gebruik gemaakt
van het proefschrift van Tjong Tjin Tai over ‘Zorgplichten en zorgethiek’.7 Zijn
onderzoek vormt de basis van mijn onderzoek naar de zorgplicht van de accountant.

3
4
5
6

7

Beckman (2013), p. 581.
Nijland, in: GS Bijzondere overeenkomsten, artikel 401, aant. 1.
Michiels van Kessenich (1995), p. 24-26 en HR 9 november 1990, NJ 1991, 26, HR 26 april 1991,
NJ 1991, 45 en HR 12 mei 2000, JOR 2000/146, HR 9 juni 2000, NJ 2000, 460.
Zie onder andere: HR 24 september 1993, NJ 1994, 227 (commissionair), HR 29 mei 1998, NJ 1999, 287,
HR 20 december 2002, NJ 2003, 325, HR 13 januari 2006, NJ 2006, 59 (notaris) en HR 14 december 2007,
LJN BB3762, NJ 2008, 8, HR 4 september 1998, NJ 1998, 828 (belastingconsulent en bedrijfsadviseur), HR
2 februari 2001, NJ 2002, 379 (belastingadviseur/accountant), HR 7 april 2006, NJ 2006, 245 (belastingadviseur), HR 7 maart 2003, NJ 2003, 302 (advocaat), HR 10 januari 2003, NJ 2003, 375, HR 1 december
2006, NJ 2006, 657(assurantietussenpersoon) en HR 23 mei 1997, NJ 1998, 192. Overzicht uit: Castermans
& Krans, in: T&C Vermogensrecht, Opdracht in het algemeen, Zorgplicht opdrachtnemer.
Tjong Tjin Tai (2007), p. 174.
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Tjong Tjin Tai merkt op dat de maatstaf ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot’ haar
oorsprong vindt in literatuur van de hand van Michiels van Kessenich-Hoogendam. Zij vormde
de inspiratie voor het cassatiemiddel voor het Speeckart/Gradener arrest waarin het criterium voor
het eerst is aanvaard.8

Ad (ii) Tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen (artikel 7:402 BW)
De diensten van de beroepsbeoefenaar worden verricht ten behoeve van de
opdrachtgever. Hiermee hangt samen dat de opdrachtgever ook na de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht aanwijzingen wil kunnen geven. De
opdrachtgever is uitsluitend bevoegd aanwijzingen te geven in het kader van de
opdracht. Een dergelijke aanwijzing moet tijdig zijn gegeven en verantwoord zijn.9
Indien sprake is van een onverantwoorde aanwijzing, dient de beroepsbeoefenaar
de opdrachtgever te waarschuwen voor de hiermee samenhangende risico’s. De
beroepsbeoefenaar heeft hiermee een impliciete waarschuwingsplicht.10 Indien de
opdrachtgever ook na waarschuwing in zijn aanwijzing volhardt, zal die aanwijzing
in beginsel opgevolgd moeten worden. Het is immers aan de opdrachtgever om
een keuze te maken of hij het hem voorgehouden risico al dan niet wenst te nemen.11
Het is natuurlijk mogelijk dat een beroepsbeoefenaar niet bereid is een aanwijzing uit te voeren, bijvoorbeeld indien dit leidt tot een vertrouwensbreuk of
indien dit onrechtmatig zijn zou jegens een derde.12 Het is uiteraard ook denkbaar dat een beroepsbeoefenaar verplicht kan zijn een onverantwoorde aanwijzing te weigeren, bijvoorbeeld indien deze in strijd is met zijn beroepsregels.13
Indien de opdrachtgever hem niettemin aan de aanwijzing houdt, heeft de
beroepsbeoefenaar het recht om de opdracht terug te geven (artikel 7:402 lid 2
BW). De aard van de opdracht kan tot slot meebrengen dat geen nadere aanwijzingen mogen worden gegeven14 (zie 3.2.3 voor een voorbeeld hiervan).
Ad (iii) Op de hoogte houden van de uitvoering van werkzaamheden (artikel
7:403 lid 1 BW)
De beroepsbeoefenaar is gehouden de opdrachtgever te informeren over de
uitvoering en de voltooiing van de opdracht.15 Dit is een uitwerking van de norm
van artitkel 7:401 BW, de zorgplicht. De informatieplicht bestaat voor zover dit
gezien de aard van de opdracht redelijk is. De opdrachtgever mag bij het vragen
van inlichtingen de beroepsbeoefenaar niet onredelijk belasten.16

8
9
10
11
12
13
14
15

Tjong Tjin Tai (2007), p. 176 met verwijzing naar: Michiels van Kessenich (1970), p. 128-153, Michiels van
Kessenich-Hoogendam (1995), p. 24-26 en HR 9 november 1990, NJ 1991, 26.
Castermans & Krans, in: T&C Vermogensrecht, Opdracht in het algemeen, Aanwijzingen opdrachtgever,
aant. 2 Beperkingen aanwijzingsbevoegdheid (lid 1) en Nijland, in: GS Bijzondere overeenkomsten,
artikel 402, aant. 2.
Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV (2014), hoofdstuk II, De overeenkomst van opdracht in het algemeen, § 4
Verplichtingen van de opdrachtnemer, nr. 104.
Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 3.6, met verwijzing naar A-G Van Peursem voor HR 31 januari
2014, ECLI:NL:PHR:2013:2388.
Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 3.6.
Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV (2014), hoofdstuk II, De overeenkomst van opdracht in het algemeen, § 4
Verplichtingen van de opdrachtnemer, nr. 105.
TM, Parl. Gesch. InvW 7, p. 324.
Nijland, in: GS Bijzondere overeenkomsten, artikel 403, Castermans & Krans, in: T&C Vermogensrecht,
Opdracht in het algemeen, Informatieplicht opdrachtnemer; rekening en verantwoording, aant. 2 Informatieplicht (lid 1).
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Ad (iv) Verantwoording afleggen (artikel 7:403 lid 2 BW)
De beroepsbeoefenaar dient verantwoording af te leggen tegenover de opdrachtgever over de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. Deze
verantwoordingsplicht reikt verder dan de hiervoor besproken informatieplicht.17 Het gaat niet alleen om wat de beroepsbeoefenaar feitelijk heeft gedaan,
maar ook om het waarom van zijn handelen. De verantwoordingsplicht biedt de
opdrachtgever de mogelijkheid om de door de beroepsbeoefenaar uitgevoerde
werkzaamheden te controleren en omvat zodoende de plicht tot het verschaffen van
informatie, zo nodig door middel van bewijsstukken.18 In hoeverre verantwoording is verschuldigd, hangt af van de aard van de opdracht en van de verhouding
tussen partijen.19 Indien de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht
ten laste van de opdrachtgever gelden heeft uitgegeven of te diens behoeve gelden
heeft ontvangen, dient hij daarvan ‘rekening’ te doen (art. 7:403 lid 2 BW).
Ad (v) De verplichting tot persoonlijke uitvoering van de opdracht (artikel 7:404
BW)
Artikel 7:404 BW luidt: ‘Indien de opdracht is verleend met het oog op een
persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf
uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering
van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer’.
De bepaling is geschreven voor het geval de opdracht is verleend aan bijvoorbeeld een maatschap,
terwijl het de bedoeling van partijen is dat zij wordt uitgevoerd door een ander dan de ‘juridische
opdrachtnemer’, bijvoorbeeld een der leden van de maatschap. Deze persoon moet de opdracht
uitvoeren en is voor de uitvoering ook zelf verantwoordelijk, naast de juridische opdrachtnemer.20

Einde overeenkomst
De beroepsbeoefenaar kan, behoudens een gewichtige reden, de overeenkomst
slechts opzeggen indien de overeenkomst voor onbepaalde duur geldt en niet door
volbrenging eindigt (artikel 7:408 lid 2 BW). De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen (artikel 7:408 lid 1 BW).

16 Nijland, in: GS Bijzondere overeenkomsten Groene serie Bijzondere overeenkomsten, artikel 401,
Castermans & Krans, in: T&C Vermogensrecht, Opdracht in het algemeen, Aanwijzingen opdrachtgever,
aant. 2 Beperkingen aanwijzingsbevoegdheid (lid 1) en TM, Parl. Gesch. InvW 7, p. 327.
17 Asser Tjong Tjin Tai 7-IV (2014), hoofdstuk II, De overeenkomst van opdracht in het algemeen, § 4
Verplichtingen van de opdrachtnemer, nr. 112.
18 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV (2014), hoofdstuk II, De overeenkomst van opdracht in het algemeen, § 4
Verplichtingen van de opdrachtnemer, nr. 112 en Zettelaer & Pheijffer (2016), p. 10.
19 Castermans & Krans, in: T&C Vermogensrecht, Opdracht in het algemeen, Aanwijzingen opdrachtgever,
aant. 3 Rekening en verantwoording (lid 2).
20 Castermans & Krans, in: T&C Vermogensrecht, Opdracht in het algemeen, Bepaald persoon bedoeld als
feitelijke opdrachtnemer, aant. 1 Algemeen.
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Overeenkomst van opdracht: resultaats- of inspanningsverbintenis?
Met betrekking tot de overeenkomst van opdracht tussen de beroepsbeoefenaar
en zijn opdrachtgever kan men zich afvragen of sprake is van een resultaats- of
inspanningsverbintenis. Dit is onder andere van belang bij beantwoording van
de vraag wanneer de beroepsbeoefenaar toerekenbaar tekort is geschoten. Er is
sprake van een resultaatsverbintenis indien de beroepsbeoefenaar gehouden is een
bepaald resultaat te verwezenlijken. Bij een inspanningsverbintenis daarentegen is
de beroepsbeoefenaar ‘slechts’ gehouden een zekere mate van inspanning te leveren. In geval van een resultaatsverbintenis kan een teleurgestelde opdrachtgever
volstaan met te stellen dat het resultaat niet is bereikt (waarmee de tekortkoming
vaststaat), waarna de beroepsbeoefenaar zal moeten aantonen dat dit hem niet kan
worden toegerekend. Bij een inspanningsverbintenis moet de opdrachtgever aantonen dat de beroepsbeoefenaar is tekortgeschoten in de inspanning die onder de
gegeven omstandigheden op grond van de overeenkomst van hem kon worden
verlangd21 (in welk geval de tekortkoming en doorgaans ook de toerekenbaarheid
vaststaat).
In dit kader is relevant dat van beroepsbeoefenaren mag worden verlangd dat zij
de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot betrachten.22
Uit het voorgaande volgt dat het onderscheid tussen resultaats- en inspanningsverbintenis vooral relevant is vanuit het oogpunt van stelplicht en bewijslast. Bij
een inspanningsverbintenis zijn deze zwaarder voor de opdrachtgever.
Als hoofdregel geldt dat wie stelt, moet bewijzen (artikel 150 Rv). Een bijzondere regel of
de eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen echter tot een andere bewijslastverdeling leiden
(zie paragraaf 5.5 over bewijs).

De vraag of de op een beroepsbeoefenaar rustende verbintenis een resultaatsdan wel een inspanningsverbintenis is, is een vraag van uitleg van de overeenkomst waaruit de verbintenis voortspruit.23 Behoudens uitzonderingen moet ervan
worden uitgegaan dat de meeste verbintenissen die beroepsbeoefenaren aangaan als inspanningsverbintenis moeten worden gekwalificeerd.24
3.2.3

Overeenkomsten van opdracht bij gereglementeerde beroepen

In paragraaf 1.6 is vastgesteld dat het beroep van accountant een gereglementeerd beroep is. Andere gereglementeerde beroepen zijn bijvoorbeeld het beroep
van advocaat en notaris. In deze paragraaf sta ik stil bij de gereglementeerde
beroepsbeoefenaar in het algemeen en meer specifiek de advocaat en notaris, in
paragraaf 3.2.4 zal ik stilstaan bij de accountant.

21 TM, Parl. Gesch. 6, p. 264.
22 Michiels van Kessenich (1995), p. 24-26 en HR 9 november 1990, NJ 1991, 26, HR 26 april 1991,
NJ 1991, 45, HR 12 mei 2000, JOR 2000/146, HR 20 december 2002, NJ 2003, 325, HR 10 januari 2003,
NJ 2003, 375 en HR 7 maart 2003, NJ 2003, 302.
23 Castermans & Krans, in: T&C Vermogensrecht, Opdracht in het algemeen, Zorgplicht opdrachtnemer.
24 Peter, in GS Onrechtmatige daad, IV.1.5.
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Gereglementeerde beroepen worden onder andere gekenmerkt door bijzondere
wettelijke regelingen die de toegang tot en de uitoefening van het beroep regelen
en beperken. Voorts kan sprake zijn van toezicht in de vorm van tuchtrecht en
door onafhankelijke toezichthouders, zoals de AFM en DNB.
(i) De gereglementeerde beroepsbeoefenaar en de zorg van een goed opdrachtnemer (artikel 7:401 BW)
Privaat vertrouwensberoep versus publiek belang
Advocaten en notarissen oefenen een privaat vertrouwensberoep uit. Hiermee
wordt bedoeld dat zij werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van hun opdrachtgevers. De werkzaamheden van individuele advocaten en notarissen dienen ter
verwezenlijking van rechten van burgers, bedrijven, instanties en overheden.25
Daarnaast dienen advocaten en notarissen een publiek belang26 van een optimaal
functionerend rechtsbestel. Een goede en ordelijke rechtsbedeling is een publiek
belang dat gediend moet worden door de advocatuur en het notariaat als geheel.27
Aan de publieke verantwoordelijkheid voor een goede rechtsbedeling wordt door
advocaten en notarissen op verschillende wijze invulling gegeven. De advocaat
geeft invulling aan het belang van een goede rechtsbedeling door zorg te dragen
voor de rechtsbescherming van zijn opdrachtgever (artikel 10 a Advocatenwet).
Hij dient in dit verband onder andere partijdig te zijn bij de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van zijn opdrachtgever (artikel 10 a lid 1 sub b Advocatenwet). Zie hierover nader paragraaf 3.10.3. De notaris geeft invulling aan het
publieke belang door zorg te dragen voor rechtszekerheid.28 Vanwege de rechtszekerheid dient hij zijn werkzaamheden niet uitsluitend ten behoeve van zijn
opdrachtgever uit te oefenen.29 De notariële akte maakt immers onderdeel uit van
het maatschappelijk verkeer. Hierdoor is sprake van een zwaarwegende zorgplicht
die voortkomt uit de overeenkomst met zijn opdrachtgever, maar dit contract
overstijgt.30 De notaris moet het ambt in onafhankelijkheid uitoefenen en de
belangen van alle partijen die bij de rechtshandeling betrokken zijn op onpartijdige
wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behartigen (artikel 17 lid 1 Wet op
het Notarisambt).
De notaris heeft daarmee, net als de accountant, een publieke functie die zich niet alleen tot zijn
opdrachtgevers beperkt. De accountant oefent echter geen privaat vertrouwensberoep uit, of in
ieder geval in mindere mate.31 Zijn wettelijke werkzaamheden verricht hij niet hoofdzakelijk
ten behoeve van zijn cliënt, waarover later meer.

25 Kamerstukken 2002/2003, 28 090 nr 5. p.6.
26 Waaijer stelt: ‘De notaris dient het algemeen, maatschappelijk of publieke belang na te streven’. Ten aanzien
van het onderscheid merkt hij op dat dit niet eenvoudig is te maken. Ik refereer hier uitsluitend aan het
publieke belang. Van een publiek belang is sprake als de overheid zich de behartiging van een maatschappelijk belang structureel aantrekt vanwege de opvatting dat dit belang anders niet goed tot zijn recht komt.
Waaijer (2017), paragraaf 2.3 met verwijzing naar Bulk & Blauwhoek (2010).
27 Van den Berg (2012), p. 26.
28 Kamerstukken 2005/2006, 23 706, nr. 62, p. 45.
29 Hij dient tevens zorg te dragen voor de belangen van derden, Waaijer (2017), paragraaf 2.6.
30 Tjong Tjin Tai (2007), p. 188.
31 Kamerstukken 2002/2003, 28 090 nr. 5, p. 6.
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Overheidsingrijpen
Gereglementeerde beroepsbeoefenaren vormen een maatschappelijk en juridisch
belangrijke categorie opdrachtnemers. Bij deze categorie opdrachtnemers speelt
‘het vertrouwen in de beroepsbeoefenaar32 ’ een belangrijke rol. Om dit vertrouwen van het publiek in de beroepsbeoefenaar recht te doen wordt marktwerking
als ontoereikend ervaren.33 Er is daarom sprake van overheidsingrijpen in private
verhoudingen.34 In een perfecte markt zullen vraag en aanbod precies op elkaar
worden afgestemd en is in beginsel geen reden tot overheidsingrijpen. Veel markten kennen echter imperfecties. Om allerlei redenen blijken die markten niet
adequaat te kunnen functioneren zonder nadere reglementering en toezicht.35 Een
belangrijke reden in dat verband is vaak de bescherming van de zwakkere en
bevordering van heldere en transparante marktprocessen. Overheidstoezicht is
erop gericht deze imperfecties zoveel mogelijk te corrigeren.36 Met andere woorden, de zwakke(re) positie van de opdrachtgever ten opzichte van beroepsbeoefenaren maakt een perfecte markt irreëel en rechtvaardigt -in samenhang
met andere omstandigheden- ingrijpen door de overheid.37 Dit ingrijpen heeft
onder andere plaatsgevonden door de introductie van de Wft voor zover het
financiële instellingen betreft en de Wta voor zover het accountants betreft (in
paragraaf 3.2.4 sta ik uitvoerig stil bij de accountants en de achtergrond van de Wta).
Beide wetten zijn op dezelfde leest geschoeid, en dat is niet voor niets.
Het overheidsingrijpen krijgt in Nederland onder andere gestalte door een additionele toets voor de toelating tot dit beroep.38 De drempels voor toelating tot het
beroep hebben in de praktijk tot gevolg dat bepaalde beroepsgroepen een wettelijk monopolie hebben. Het overheidsingrijpen brengt voorts mee dat het handelen
van de betreffende beroepsbeoefenaar door regelgeving beperkt wordt. Voorbeelden hiervan zijn scholingsverplichtingen, regels inzake de financiële huishouding
van de beroepsbeoefenaar en tuchtrecht.
In haar proefschrift wijst Van den Berg39 er bijvoorbeeld op dat de wetgever zorg moet dragen
voor voldoende kwaliteit van de rechtsbijstand, gezien het feit zij een procesmonopolie heeft
toegekend aan advocaten. Vanwege deze zorg is het gerechtvaardigd dat er door de wetgever
eisen worden gesteld aan de advocaat. Goede rechtsbijstand is nodig om ervoor te zorgen dat
‘de weg naar het recht bereikbaar is én de weg er doorheen begaanbaar’.40

32
33
34
35
36
37
38

Michiels van Kessenich (1995), p. 3.
Tjong Tjin Tai (2007), p. 174.
Kamerstukken 2005/2006, 23 706, nr. 62.
Eisma (2007), p. 4 en 5.
Schoenmaker (2009), p. 33, 34 en 37.
Schoenmaker (2009), p. 46.
Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV (2014), hoofdstuk II, De overeenkomst van opdracht in het algemeen,
§ 2 Bijzondere vormen van de opdracht, nr. 66.
39 Van den Berg (2012), p. 29.
40 Kamerstukken 2004/2005, 29 279, nr. 20, p. 2.
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De zorg van een beroepsbeoefenaar
Als gevolg van voornoemd ‘vertrouwen in de beroepsbeoefenaar’ worden aan
de te betonen zorg41 door dienstverleners die behoren tot gereglementeerde beroepen ‘hogere’ eisen gesteld dan aan de door gewone dienstverleners te betonen zorg.
Welke eisen exact worden gesteld is afhankelijk van de soort beroepsgroep, de
door deze beroepsgroep verrichte werkzaamheden en de omstandigheden van het
geval. De hogere eisen worden gesteld omdat de zorg gekleurd wordt door het
maatschappelijk belang. Er is aldus sprake van een bijzondere zorgplicht van de
gereglementeerde beroepsbeoefenaar. Deze bijzondere (en zwaarwegende) zorgplicht wijkt af ‘van de normale zorgplichten’.42
Er wordt wel gesteld dat de bijzondere zorgplicht een rechtsgevolg is van de eisen van
redelijkheid en billijkheid waarnaar de beroepsbeoefenaar zich als professionele en op zijn
gebied bij uitstek deskundig te achten dienstverlener tegenover haar cliënt dient te richten. De
grondslag is dan de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid bedoeld in art. 6:248
lid 1 BW.43 Mijns inziens is de bijzondere zorgplicht echter een rechtsgevolg van de bijzondere
wettelijke regelingen die van toepassing zijn op de gereglementeerde beroepsbeoefenaar.
Hierbij is van belang dat het feit dat iemand deel uitmaakt van een bepaalde beroepsgroep,
verwachtingen wekt met betrekking tot de kwaliteit van de prestatie van de betreffende persoon,
aldus Van den Akker.44 Du Perron45 spreekt in dit verband over ‘normvertrouwen’. Boks merkt
in dit verband over de notaris op dat hij een ordenende functie heeft. Als openbaar ambtenaar is
hij verplicht om te zorgen voor een ordelijk en maatschappelijk aanvaardbaar verloop van
(enige facetten van) het rechtsverkeer.46

De rechtvaardiging voor deze bijzondere zorgplicht houdt verband met het feit
dat het publiek de betreffende beroepsbeoefenaren moet kunnen vertrouwen. Ten
aanzien van bepaalde beroepsbeoefenaren bestaat immers een vertrouwen ‘dat
boven deze algemene norm uitstijgt’.47 Deze beroepsbeoefenaren vervullen een
essentiële rol in het maatschappelijk bestel. Indien alsdan sprake is van een
gebrekkige beroepsuitoefening kan dit funeste gevolgen hebben voor maatschappelijke belangen zoals de gezondheid, het financiële bestel, de rechtspleging.48 Dit
vertrouwen houdt onder andere in dat men, ‘sterker dan bij gewone beroepen,
vertrouwt op de goede uitvoering van de taak ten aanzien van het daarmee beoogde
doel’.49 Het gegeven dat het publiek op hun werk moet kunnen vertrouwen is de
rode draad bij de zorgplicht jegens derden (die zich tevens vertaalt in de zorgplicht jegens opdrachtgever) en de daarmee samenhangende aansprakelijkheid van
dergelijke beroepsgroepen.

41
42
43
44
45
46
47
48
49

Tjong Tjin Tai (2007), p. 174.
Tjong Tjin Tai (2007), p. 217.
Cortenraad (2012), p. 702
Van den Akker (2001), p.164/165.
Du Perron (1999), p. 265.
Boks (2002), p. 37. Zie tevens Waaijer (2017), paragraaf 2.6.
Tjong Tjin Tai (2007), p. 174.
Tjong Tjin Tai (2007), p. 175.
Tjong Tjin Tai (2007), p. 174.
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Uit het voorgaande volgt dat er dus beroepsgroepen zijn, waar we het niet aan
‘het spel der krachten’ overlaten. In dat geval speelt de wet- en/of regelgeving
met betrekking tot de betreffende beroepsgroep een belangrijke rol. Deze weten/of regelgeving zorgt enerzijds -tegen de achtergrond van de monopoliepositie- voor vertrouwen in de beroepsbeoefenaar. Anderzijds worden hogere eisen
gesteld aan de te betonen zorg.
(ii) De gereglementeerde beroepsbeoefenaar en tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen (artikel 7:402 BW)
Zoals in paragraaf 3.2.2 ad (ii) reeds opgemerkt kan de aard van de opdracht
meebrengen dat geen nadere aanwijzingen mogen worden gegeven.50 Dit is met
name aan de orde in de relaties met gereglementeerde beroepsbeoefenaren, omdat
hun beroepsethiek de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid tegenover
de cliënt benadrukt en de eer en goede naam van de beroepsgroep een rol speelt .51
Daarnaast staan belangen van derden op het spel.
In de parlementaire geschiedenis wordt in dit verband het voorbeeld gegeven van een aanwijzing die een advocaat zou nopen in strijd te handelen met de voor advocaten geldende
gedragsregels zoals onafhankelijkheid (artikel 10 a Advocatenwet). Een dergelijke aanwijzing is
niet verantwoord.52

(iii) Informeren, (iv) verantwoorden en (v) persoonlijke uitvoering door de gereglementeerde beroepsbeoefenaar
Uiteraard zijn (iii) op de hoogte houden van de uitvoering van werkzaamheden
(artikel 7:403 lid 1 BW), (iv) verantwoording afleggen (artikel 7:403 lid 2 BW),
en (v) de verplichting tot persoonlijke uitvoering van de opdracht (artikel 7:404
BW) ook van toepassing op de dienstverlening door de gereglementeerde beroepsbeoefenaar, doch daar is -in het kader van mijn onderzoek- niets specifieks over op
te merken dat niet tevens voor de ‘gewone’ beroepsbeoefenaar geldt.
3.2.4

Overeenkomst van opdracht met een accountant

Op grond van artikel 2:393 lid 1 BW kan een opdracht tot wettelijke controle
worden verleend aan een (individuele) accountant of een accountantsorganisatie.
Uitgangspunt van de Wta is echter dat alleen aan een accountantsorganisatie een
vergunning kan worden verleend. De accountantsorganisatie verricht alsdan een
wettelijke controle, waarbij de individuele accountant verantwoordelijk is voor
de uitvoering van de wettelijke controle (zie paragraaf 2.4.2 inzake de Wta). In
het hiernavolgende wordt er derhalve van uitgegaan dat de accountantsorganisatie partij is bij de overeenkomst van opdracht. Indien verplichtingen relevant

50 TM, Parl. Gesch. InvW 7, p. 324.
51 Castermans & Krans, in: T&C Vermogensrecht Opdracht in het algemeen, Aanwijzingen opdrachtgever,
aant. 2 Beperkingen aanwijzingsbevoegdheid (lid 1).
52 Kamerstukken 1992/1993, 17779, nr. 95b, p. 2 en Nijland, in: GS Bijzondere overeenkomsten artikel 402,
aant. 1.
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(kunnen) zijn voor zowel de individuele accountant als de accountantsorganisatie, wordt er in deze paragraaf zoveel als mogelijk gesproken over accountant
(sorganisatie). Soms is er echter voor gekozen de letterlijke tekst van de wet- en
regelgeving te volgen, dit wordt dan toegelicht in een voetnoot. In dit verband wijs
ik er op dat de Wta en Bta de verantwoordelijkheden van de accountantsorganisatie bij de wettelijke controle als uitgangspunt nemen, zulks in tegenstelling tot
de NV COS die beroepsregels bevatten voor de individuele accountant en de
VGBA die gedrags- en beroepsregels bevat voor individuele accountant. In
paragraaf 5.2 onderzoek ik de toerekening van het handelen van de individuele
(verantwoordelijke) accountant aan de accountantsorganisatie als partij bij de
overeenkomst van opdracht.
I De accountant en de zorg van een goed opdrachtnemer (artikel 7:401 BW)
In paragraaf 3.2.3 onder (i) stond ik stil bij het feit dat de zwakke(re) positie van
de opdrachtgever ten opzichte van beroepsbeoefenaren soms ingrijpen door de
overheid rechtvaardigt.53 Dergelijk ingrijpen heeft bij de accountant plaatsgevonden. Het ingrijpen bij de accountant lijkt echter meer ingegeven door het
publieke belang dat met het accountantsberoep is gemoeid. In het kabinetsstandpunt evaluatie accountantswetgeving54 is het volgende opgenomen omtrent de
imperfectie van de accountantsmarkt en de reden voor ingrijpen op de accountantsmarkt:
– Het publieke belang55 dat het stellen van regels aan accountants rechtvaardigt, is dat het maatschappelijk verkeer moet kunnen vertrouwen op de
betrouwbaarheid van verklaringen bij verantwoordingen. Van een verklaring
die een hoge mate van zekerheid verschaft of een grote kring van gebruikers
heeft, dient de betrouwbaarheid buiten kijf te staan.
– Accountants voegen zekerheid toe aan financiële informatie waardoor transactiekosten worden gereduceerd en het economisch verkeer efficiënter verloopt.
– Zonder vertrouwen in de beroepsgroep werken financiële markten niet
optimaal doordat er te veel onzekerheid bestaat over de juistheid van financiële
verantwoordingen.
Vanwege enerzijds de noodzaak van goed functionerende financiële markten en
anderzijds de wenselijkheid om adequaat (in financieel opzicht) verantwoording af
te kunnen leggen, is met het accountantsberoep dus een publiek belang gemoeid.
De accountant oefent geen privaat vertrouwensberoep uit, of in mindere mate.56
Zulks in tegenstelling tot bijvoorbeeld advocaten, die in hoofdzaak een privaat
vertrouwensberoep uitoefenen.57

53 Schoenmaker (2009), p. 46.
54 Kamerstukken 2001/2002, 28 090, nr. 1, p. 5.
55 Publieke belangen zijn die belangen waarvoor de overheid een eindverantwoordelijkheid op zich heeft
genomen omdat de behartiging van deze belangen anders onvoldoende tot zijn recht komt. Kamerstukken
2001/2002, 28 090, nr. 1, p. 5.
56 Van den Berg (2012), p. 60, met verwijzing naar: Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 8 en
Kamerstukken I 2005/2006, 29 658, C, p. 24.
57 Kamerstukken 2002/2003, 28 090 nr. 5. p. 6.
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Dit verschil is door Levine treffend als volgt omschreven: ‘Unlike an accountant, who must
serve many interests simultaneously, an attorney generally is not expected to divide his or her
loyalty between clients and others’.58

Met het ingrijpen in de accountantsmarkt door middel van de Wta heeft men
getracht te vermijden dat het in de accountantsverklaring gestelde vertrouwen
(nog verder) wegvalt. Dit is immers niet alleen een probleem voor de accountant
die zelf in diskrediet raakt, maar ook voor het vertrouwen in de beroepsgroep als
geheel en ten slotte voor het maatschappelijk verkeer ten behoeve waarvan de
accountant zijn verklaringen afgeeft.59 Het overheidsingrijpen bij de accountant heeft onder andere gestalte gekregen door een additionele toets voor de
toelating tot dit beroep.60 Zo mogen op grond van de Wta bijvoorbeeld alleen
externe accountants (zie 1.3.3) een wettelijke controle in de zin van artikel 2:393
BW uitvoeren en nemen zij ten aanzien van wettelijke controles dus een monopoliepositie in. Het overheidsingrijpen brengt voorts mee dat het handelen van de
betreffende beroepsbeoefenaar door regelgeving beperkt wordt. Met betrekking tot
de accountant kan gedacht worden aan:
• gedragsregels (VGBA, zie paragraaf 2.5.2.2);
• beroepsregels (NVCOS, zie paragraaf 2.5.3.2);
• eisen omtrent de te volgen permanente educatie (NV PE, zie paragraaf 2.5.3.2);
• tuchtrecht (Wtra, zie paragraaf 2.4.4).
Uit het voorgaande volgt dat de overheid het bij de accountancy niet aan ‘het
spel der krachten’ overlaat. De wet- en/of regelgeving met betrekking tot de
accountant(sorganisatie), zoals de Wta, de Wab en de Wtra, speelt een belangrijke rol. Deze wet- en/of regelgeving zorgt enerzijds voor een (gunstige)
monopoliepositie ten aanzien van het opstellen van de accountantsverklaring.
Anderzijds zorgt het vertrouwen in de accountant voor hogere eisen aan de te
betonen zorg.
Eisen aan de te betonen zorg
Alle in hoofdstuk 2 besproken wet- en regelgeving bevat bepalingen die direct of
indirect relevant zijn voor de invulling van de zorgplicht. Met direct wordt in dit
verband gerefereerd aan wet- en regelgeving die rechtstreeks ziet op de overeenkomst van opdracht tussen de accountantsorganisatie en haar opdrachtgever en
de hiermee samenhangende relatie/communicatie tussen de opdrachtgever en de
individuele accountant. Met indirect wordt gedoeld op wet- en regelgeving die van
belang is voor de invulling van de zorgplicht door de accountant maar die niet

58 Aangehaald door Stolker (1995), p. 13, met verwijzing naar D. Levine, An Overview of Professional
Liability of Accountants and Attorneys in the United States, in Yamaka and Konda, Theory and Practice of
Experts’ Liability, The Liability of Legal and Accounting Experts and Insurance (Tokyo Shm Nippon Iloki
Syuppan, 1994).
59 Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 2.
60 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV (2014), hoofdstuk II, De overeenkomst van opdracht in het algemeen,
§ 2 Bijzondere vormen van de opdracht, nr. 66.
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rechtstreeks van invloed hoeft te zijn op de overeenkomst van opdracht en de hiermee samenhangende relatie/communicatie tussen de opdrachtgever en accountant.
Bij ‘indirecte wet- en regelgeving’ kan allereerst gedacht worden aan de gedragsregels zoals opgenomen in de VGBA. Deze gedragsregels vormen een belangrijke
basis voor de zorgplicht.
Volgens de VGBA dient de accountant de volgende fundamentele beginselen van de beroepsethiek in acht te nemen: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, en vertrouwelijkheid. Indien sprake is van een bedreiging van niet te verwaarlozen
betekenis van één van de fundamentele beginselen, treft de accountant waarborgen die de
bedreiging wegnemen of terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau, zodat de naleving van de
fundamentele beginselen geen geweld wordt aangedaan. Het wegnemen van een bedreiging kan
uiteraard ook rechtstreeks van invloed zijn op de relatie tussen de cliënt en de accountant.
Desondanks beschouw ik de gedragsregels als indirecte regelgeving omdat het uitgangspunt niet
de relatie tussen accountant en cliënt is, maar de beroepsethiek van de accountant in het algemeen.

Een ander voorbeeld van ‘indirecte wet- en regelgeving’ betreft de regels
omtrent kwaliteitsbeheersing. Dit is een hoofdnorm van de Wta, welke norm
nader wordt uitgewerkt in het Bta, de VAO en NV COS Standaard 220 (Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten).
De regels betreffen de interne organisatie van accountantspraktijken met betrekking tot de
kwaliteitsbeheersingsprocedures ten aanzien van controle. Wet- en regelgeving die mijns inziens
vanwege de interne werking vooral indirect relevant is voor de zorgplicht.

In het hiernavolgende volsta ik met het opsommen van die bepalingen die specifiek refereren aan de overeenkomst van opdracht en de hiermee samenhangende
relatie/communicatie met opdrachtgever en de hieruit voortvloeiende zorgplicht.
Ik zal nu ‘de eisen aan de te betonen zorg’ nader uitwerken aan de hand van de
volgende deelonderwerpen: aangaan overeenkomst tot wettelijke controle, einde
overeenkomst tot wettelijke controle, verdeling verantwoordelijkheden opdrachtgever en accountant en Wta.
Aangaan overeenkomst tot wettelijke controle
De rechtspersoon verleent de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan
een RA of AA. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin
accountants samenwerken (artikel 2:393 lid 1 BW). In het hiernavolgende wordt
ervan uitgegaan dat de opdracht wordt verleend aan een accountantsorganisatie
(zoals toegelicht aan het begin van deze paragraaf). Is sprake van een OOB, dan
moet de rechtspersoon vóór verlening van de opdracht aan de AFM mededelen
welke accountantsorganisatie wordt beoogd voor het uitvoeren van de opdracht
(artikel 2:393 lid 1 BW).
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Hoe het aanwijzingsproces tussen de opdrachtgever en de accountantsorganisatie
tot stand komt, is een aangelegenheid van partijen.61 Het besluit van de algemene
vergadering respectievelijk van de raad van commissarissen of het bestuur is ‘een
intern besluit met externe werking, dat wil zeggen onder voorbehoud van acceptatie is de accountant benoemd’.62 Daarmee komt door de aanwijzing van en de
aanvaarding door de accountantsorganisatie de overeenkomst van opdracht tot
stand.63 Huizink64 merkt in dit verband op dat het juridisch altijd de vennootschap is welke de opdracht verleent. De vennootschap wordt alsdan vertegenwoordigd door de algemene vergadering dan wel de raad van commissarissen of
het bestuur.
Volgens artikel 2:393 lid 2 BW is de algemene vergadering bevoegd tot het verlenen van de
opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Doet de algemene vergadering dit niet, dan is de
raad van commissarissen hiertoe bevoegd. Het bestuur is slechts bevoegd indien er geen raad
van commissarissen is.65
Principe 1.6 van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 vult de bevoegdheid van
de algemene vergadering aan met een voordracht van de raad van commissarissen. De auditcommissie brengt advies uit over deze voordracht aan de raad van commissarissen (Best practice 1.6.1
van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016). De voordracht van de raad van
commissarissen is niet bindend. Dit hangt samen met artikel 2:393 lid 2 BW waarin is bepaald
dat de aanwijzing niet door een voordracht wordt beperkt.66
Bij de benoeming van een accountant van een OOB is een belangrijke rol weggelegd voor de
bij een OOB verplicht aanwezige auditcommissie. Er dient onder andere sprake te zijn van een
selectieprocedure conform de in de artikel 16 van de EU Verordening opgenomen criteria (EU
Verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’).67

De werkgroep Toekomst Accountantsberoep68 stelt met betrekking tot de benoeming de volgende maatregel voor: de accountant69 mag geen situatie accepteren
waarbij het bestuur de facto de accountant selecteert en benoemt (tenzij bestuurder en aandeelhouder dezelfde persoon zijn en er geen raad van commissarissen
is). De accountant mag een opdracht slechts aanvaarden als hij deze rechtstreeks
heeft ontvangen van de algemene vergadering of van de raad van commissarissen.
Alle contact met betrekking tot de opdracht moet met het betreffende orgaan zijn
en niet het bestuur. Blijven de algemene vergadering en de raad van commissarissen in gebreke, dan dient de (beoogd) accountant het bestuur te adviseren om de
NBA te benaderen ten behoeve van de benoeming van een accountant.

61
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63
64
65
66
67
68
69

Beckman (2013), p. 581.
Beckman en De Jong (2010), Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 393.
Beckman (2013), p. 584.
Huizink (2012), p. 91 e.v.
Wet aanvullende maatregelen accountantsberoep.
Beckman en De Jong (2010), Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 393.
EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’.
Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014), p. 56.
De Werkgroep toekomst accountantsberoep spreekt over ‘accountant’ en niet over ‘accountantsorganisatie’
bij de voorgestelde maatregelen inzake ‘De juiste opdrachtgever, een heldere opdracht en duidelijke
rapportage’.
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De opdracht aan de accountantsorganisatie kan voor bepaalde en onbepaalde tijd
worden verleend. Indien sprake is van een benoeming voor bepaalde tijd, eindigt
de opdracht door verloop van tijd en worden hierdoor discussies over beëindiging of intrekking van de opdracht vermeden.70
Indien sprake is van een OOB dient de accountantsorganisatie bij de eerste opdracht voor ten
minste één jaar te worden benoemd. De maximumduur van de eerste opdracht van een
accountantsorganisatie, of van die opdracht en één of meer verlengingen, bedraagt niet meer
dan tien jaar. Na het verstrijken van de maximumperiode dient sprake te zijn van een rustperiode
van vier jaar (Artikel 17 EU Verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten
van OOB’s) (zie tevens paragraaf 2.7 inzake kantoorroulatie).

In het Stramien voor Assurance-opdrachten zijn een aantal voorwaarden opgenomen waaraan een accountant71 dient te voldoen alvorens hij een controleopdracht mag aanvaarden. Zie paragraaf 1.4.2.8- Fase1.
Ten aanzien van de inhoud en vorm van de overeenkomst van opdracht is NV COS
standaard 210 (Overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten) van
groot belang. De doelstelling van deze standaard is dat de accountant alleen een
controleopdracht aanvaardt of continueert indien (i) vastgesteld is dat de randvoorwaarden voor een controle aanwezig zijn, en (ii) geconfirmeerd is dat er een
gemeenschappelijk begrip bestaat tussen de accountant en het management en, in
voorkomend geval, de raad van commissarissen over de voorwaarden van de controleopdracht.72
Paragraaf 10 van NV COS Standaard 210 stelt de volgende eisen aan de overeenkomst van
opdracht. De overeengekomen voorwaarden van de controleopdracht dienen te worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging voor een controleopdracht of in een andere geschikte vorm
van schriftelijke overeenkomst, en deze zullen bevatten:
a. de doelstelling en reikwijdte van de controle van de financiële overzichten;
b. de verantwoordelijkheden van de auditor;
c. de verantwoordelijkheden van het management;
d. aanduiding van het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving voor het
opstellen van de financiële overzichten; en
e. verwijzing naar de verwachte vorm en inhoud van alle verklaringen die door de auditor
moeten worden uitgebracht, alsmede een vermelding dat er omstandigheden kunnen zijn
waarin een verklaring kan afwijken van haar verwachte vorm en inhoud.
Op basis van artikel 11 Bta moet in het controledossier de overeenkomst tussen de accountantsorganisatie en de controlecliënt schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd. In de toelichting
bij de HRA wordt hierover opgemerkt dat dit strikt genomen niet inhoudt dat de overeenkomst

70 Beckman (2013), p. 586.
71 Het Stramien voor Assurance-opdrachten legt verplichtingen op aan de ‘accountant’ en niet aan de
‘accountantsorganisatie’.
72 NV COS standaard 210 Overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten, paragraaf 3.
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schriftelijk moet worden vastgelegd. De accountant is echter wel verplicht de overeenkomst
schriftelijk te documenteren.73 Uit NV COS 210 volgt daarentegen wel nadrukkelijk een schriftelijkheidseis met betrekking tot de opdrachtbevestiging.
De NBA heeft in de HRA, deel 3 voorbeeldteksten, voorbeeldbrieven opgenomen van
opdrachtbevestigingen, bijvoorbeeld:
– een (uitgebreide of beperkte) opdrachtbevestiging voor een controleopdracht;
– een opdrachtbevestiging voor een beoordelingsopdracht;
– een opdrachtbevestiging inzake een opdracht tot het verrichten van overeengekomen
specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie;
– een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht.
Deze voorbeelden worden in de praktijk ook door accountantsorganisaties gebruikt. Zo hanteert
Deloitte in geval van een controleopdracht een standaard opdrachtbevestiging die identiek is aan
de voorbeeldteksten en hanteert EY een sterk gelijkende versie, waarvan de tekst veelal gelijk is
aan de voorbeeldtekst, doch de brief als geheel meer gepersonaliseerd is.

Het Bta vereist dat de accountantsorganisatie nagaat of zij aan een aantal vereisten voldoet, alvorens zij de opdracht aanvaardt. Zo dient de organisatie bijvoorbeeld na te gaan of zij beschikt over voldoende vakbekwame medewerkers, of
de opdrachtgever integer is en of de individuele accountant voldoet aan de Wta
(artikel 12 Bta). De accountantsorganisatie moet de beoordeling van artikel 12 lid 1
Bta vastleggen (conclusie en onderbouwing) en in het controledossier opnemen.
De EU Verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van
OOB’s’ bevat tot slot een aantal eisen waar een accountantsorganisatie aan dient
te voldoen alvorens zij een opdracht bij een OOB aanvaardt (artikel 4 en 5 EU
Verordening).
Einde overeenkomst tot wettelijke controle
De verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en
door degene die haar heeft verleend74 (artikel 2:393 lid 2 BW). De opdracht kan
enkel worden ingetrokken om gegronde redenen (artikel 2:393 lid 2 BW). De
term ‘intrekking’ impliceert dat het hier niet gaat om een regulier besluit van een
orgaan van de vennootschap om een andere accountant(sorganisatie) aan te stellen.75 Het is namelijk niet de bedoeling dat een rechtspersoon aan een accountant
(sorganisatie) ‘vastzit’ als er geen gegronde redenen zijn voor intrekking van zijn
opdracht. Een meningsverschil over verslaggevingsmethoden of controlewerkzaamheden betreft geen gegronde reden. Deze bepaling is in 2008 in artikel 2:393
BW opgenomen als beschermingsmaatregel van de accountant(sorganisatie) om te

73 HRA, Deel 2 Toelichting, hoofdstuk 8.2.1 opdrachtaanvaarding, vastleggen van de opdrachtvoorwaarden.
74 Wet aanvullende maatregelen accountantsberoep.
75 Kamerstukken 2007/2008, 31 270, nr. 3, p. 27.
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voorkomen dat hij op te lichtvaardige gronden buiten de deur wordt gezet.76 De
MvT stelt dat de eis van de gegronde reden kan dienen om een besluit tot intrekking aan te vechten, indien het vermoeden bestaat dat de opdracht aan de
accountant(sorganisatie) is ingetrokken wegens een verschil van mening over de
methode van verslaggeving of controlewerkzaamheden (of om soortgelijke niet
gegronde redenen).77 Dit besluit tot intrekking kan alsdan aangevochten worden
door de daartoe bevoegde organen van de rechtspersoon. De algemene vergadering
hoort de accountant op diens verlangen over de intrekking van de opdracht of over
het voornemen daartoe. Het bestuur én de accountant(sorganisatie) moeten de
AFM informeren over de intrekking van de opdracht door de rechtspersoon of
tussentijdse beëindiging ervan door de accountant(sorganisatie) en geven hiervoor
(afzonderlijk van elkaar) een afdoende motivering (artikel 2:393 lid 2 BW).
Wordt er na de aanvaarding of continuering van een opdracht bepaalde informatie
bekend, dan kan een accountantsorganisatie onder omstandigheden verplicht zijn
de overeenkomst te beëindigen (artikel 13 Bta).
Voorbeelden van omstandigheden waaronder het voor de accountant(sorganisatie) onmogelijk is
de opdracht voort te zetten zijn:
– fraude78
– niet naleven wet- en regelgeving79
– het niet mogen uitvoeren van bepaalde werkzaamheden80
– nieuwe informatie met betrekking tot de integriteit van de cliënt81

De accountantsorganisatie legt voornoemde beslissing vast, met inbegrip van de
daaraan ten grondslag liggende overwegingen (artikel 13 lid 2 Bta).
Verdeling verantwoordelijkheden opdrachtgever en accountant
In de relatie van de accountant(sorganisatie) tot zijn opdrachtgever is de verdeling
van verantwoordelijkheden van groot belang. De accountant is verantwoordelijk
voor het vaststellen en formuleren van een oordeel over de financiële overzichten.
De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de financiële overzichten en de
presentatie van een getrouw beeld door de financiële overzichten in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving

76 H. Beckman, Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 521. Deze zinsnede is niet
in de nieuwe druk opgenomen.
77 Kamerstukken 2007/2008, 31 270, nr. 3, p. 27.
78 Richtlijnen voor de Accountantscontrole- 240 De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot
fraude in het kader van de controle van een jaarrekening.
79 NV COS Standaard 250 Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële
overzichten. Van teruggeven van de opdracht zal slechts in uitzonderlijke gevallen sprake kunnen zijn en dit
kan alleen wanneer het mogelijk is onder de van toepassing zijnde wet- of regelgeving.
80 HRA, Deel 2 Toelichting, hoofdstuk 8.2.1 opdrachtaanvaarding, teruggave van de opdracht.
81 HRA, Deel 2 Toelichting, hoofdstuk 8.2.1 opdrachtaanvaarding, teruggave van de opdracht.
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ligt echter bij het bestuur van de rechtspersoon, met toezicht daarop door de raad
van commissarissen. 82 Het laten controleren van financiële overzichten door de
accountant ontslaat het bestuur van de rechtspersoon of de raad van commissarissen niet van zijn eigen verantwoordelijkheden.83 De regelgeving geeft in dit
verband een aantal keer aan dat een bevestiging moet worden gevraagd aan de
opdrachtgever van zijn verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld NV COS Standaard
200, paragraaf 4 en A2 en NV COS Standaard 580 paragraaf 9 tot en met 11).
De bevestiging bij de jaarrekening (ook wel Letter of Representation, ‘LOR’
genoemd) is hier van belang. Met de LOR bevestigt de opdrachtgever dat hij
verantwoordelijk is voor de jaarrekening en dat alle relevante informatie is verstrekt die de accountant nodig heeft voor zijn werkzaamheden. Hier zal verder in
paragraaf 4.4.3.6 bij stil worden gestaan.
De verdeling van verantwoordelijkheid speelt tevens een rol bij de publicatieplicht van
jaarstukken. De rechtspersoon dient op grond van artikel 2:394 BW uiterlijk twaalf maanden
na afloop van het boekjaar de jaarrekening openbaar te maken. Dit is de verantwoordelijkheid
van het bestuur van de rechtspersoon. In de praktijk komt het echter geregeld voor dat de
accountant zorg draagt voor de publicatie van de jaarrekening.
Wanneer de accountant ‘expliciet heeft afgesproken’ de jaarrekening te deponeren voor de
rechtspersoon, ‘of wanneer impliciet blijkt dat hij dit zal doen’, kan sprake zijn van wanprestatie
indien de accountant niet of te laat deponeert.84 Ook ‘het eraan bijdragen’ dat het bestuur van
de rechtspersoon niet of niet tijdig publiceert, kan aansprakelijkheid opleveren omdat de
accountant zijn zorgplicht schendt.85
Een accountant kan derhalve beter niet de jaarrekening deponeren voor de opdrachtgever omdat
hij daarmee (wellicht onbedoeld en ongewild) bepaalde verantwoordelijkheden naar zich toe
kan trekken, terwijl de primaire verantwoordelijkheid bij (het bestuur van) de rechtspersoon
ligt.86

Wta
De Wta ziet voor het overgrote deel op de interne organisatie van accountantsorganisaties en het toezicht daarop, maar bevat ook een aantal bepalingen dat direct
van invloed kan zijn op de relatie tussen de accountant(sorganisatie) en zijn (haar)
opdrachtgever. Een voorbeeld hiervan is de auditcommissie die op grond van de
Wta door een OOB opdrachtgever ingesteld moet worden (zie nader paragraaf
2.4.2.4 onder E Auditcommissie). De instelling van de auditcommissie door de

82 NV COS Standaard 200 Doelstelling en algemene uitgangspunten van de controle van financiële overzichten,
paragraaf 33 (oud).
83 NV COS Standaard 200 Algemene doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren
van een controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf 4.
84 Van Hulten & Van Campen (2016a), p. 4.
85 Van Hulten & Van Campen (2016a), p. 4.
86 A. Dieleman, www.accountant.nl/artikelen/2015/2/accountant-moet-geen-jaarrekening-voor-client-deponeren.
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opdrachtgever speelt een rol bij de relatie tussen een accountant(sorganisatie) en
opdrachtgever, omdat de accountant(sorganisatie) voor een lastig dilemma wordt
gesteld indien de OOB ten onrechte geen auditcommissie instelt (zie paragraaf
2.4.2.4 sub E). De scheiding tussen controle en advies praktijk, de verplichte roulatie
en het (tijdelijk) verbod om dagelijks beleidsbepaler bij een opdrachtgever te
worden, zijn eveneens voorbeelden van bepalingen die direct van invloed zijn op
de relatie tussen de accountant(sorganisatie) en zijn opdrachtgever (zie paragraaf
2.4.2.4 sub A en 2.4.2.5 sub H en I). Tot slot is de meldingsplicht in geval van fraude
van materieel belang relevant (zie paragraaf 2.4.2.5 sub E).
II De accountant en tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen (7:402 BW)
In het voorgaande is reeds opgemerkt dat de aard van de opdracht kan meebrengen
dat geen nadere aanwijzingen mogen worden gegeven door de opdrachtgever.87
Dit is onder andere aan de orde in de relatie met de accountant bij een wettelijke
controle. Aanwijzingen van de opdrachtgever die in strijd zijn met de van toepassing zijnde beroeps- en gedragsregels zijn niet wenselijk. De accountant hoeft
dergelijke aanwijzingen van de opdrachtgever dan ook niet op de volgen. In dit
verband is artikel 11 VGBA relevant, op basis waarvan de accountant zich bij zijn
afwegingen niet ongepast mag laten beïnvloeden. NV COS standaard 210 (overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten) bevat een aantal bepalingen omtrent onaanvaardbare aanwijzingen. Dergelijke aanwijzingen zien vooral
op wijzigingen van de opdracht zonder aanvaardbare reden of die een verlaging
van het niveau van zekerheid inhouden (paragraaf 14 tot en met 17 en A30).
De accountant dient niet met een wijziging in de voorwaarden van de controleopdracht in te stemmen, wanneer er geen redelijke rechtvaardiging bestaat om
dat te doen.88 Een accountant mag tot slot op basis van NV COS Standaard 210
niet zomaar de overeenkomst aanpassen op aanwijzing van zijn opdrachtgever.
Dit kan slechts indien dit volgens de regelgeving mogelijk is.
De mogelijkheid van de opdrachtgever om aanwijzingen te geven is altijd sterk beperkt door de
wettelijke bepalingen en de toepasselijke beroepsregels. Het was in Nederland onder invloed
van Limperg het uitgangspunt dat de opdrachtgever bij een jaarrekeningcontrole in feite géén
aanwijzingen mocht geven. Dit hing samen met het feit dat volgens Limperg de accountant de
vertrouwenspersoon is van het publiek en met name van degenen die kapitaal ter beschikking
hadden gesteld. Deze externe functie is in zijn ogen de meest belangrijke functie van de
accountant, die hij ontleent aan de maatschappelijke behoefte aan deskundige en onafhankelijke
controle en aan een deskundig en onafhankelijk oordeel dat gebaseerd is op die controle.89

87 TM, Parl. Gesch. InvW 7, p. 324.
88 NV COS Standaard 210 Overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten, paragraaf 14. Zie 3.2.4
voor een meer gedetailleerde bespreking. NV COS Standaard 210 legt verplichtingen op aan de ‘accountant’
en niet aan de ‘accountantsorganisatie’.
89 Schilder & Nuijts (2005), p. 83.
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III De accountant en informeren (7:403 lid 1 BW)
De accountant(sorganisatie) is gehouden de opdrachtgever te informeren over de
uitvoering en de voltooiing van de opdracht.90 Dit gebeurt in de praktijk vooral
door middel van het accountantsverslag (zie 1.4.2.7). In de wet- en regelgeving
zijn voorts bepalingen opgenomen over de informatieplicht van de accountant
richting de raad van commissarissen (NV COS Standaard 260 paragraaf 9 en 16,
NV COS Standaard 265 en 450 en paragraaf 1.4.2.4 en IV hierna inzake verantwoording). Onderdeel van deze informatieplicht is het informeren van de raad van
commissarissen bij overtreding van wet- en/of regelgeving (NV COS Standaard
250 paragraaf 22 tot en met 24). In de wet- en regelgeving wordt eveneens aandacht besteed aan informatieplichten bij doorlopende controleopdrachten. Er moet
dan bijvoorbeeld nagegaan worden of de voorwaarden moeten worden herzien of
dat de opdrachtgever moet worden herinnerd aan de bestaande voorwaarden (NV
COS Standaard 210 paragraaf 13 en A28). Tot slot speelt de managementletter
een rol bij het op de hoogte houden van de opdrachtgever. De managementletter is
een belangrijk instrument waarmee de accountant vaak gedetailleerd verslag
uitbrengt aan het bestuur en soms ook aan de raad van commissarissen (zie paragraaf
1.4.2.7). De managementletter is niet verplicht, maar wordt in de praktijk vaak uitgebracht na de (wettelijke) controle. De managementletter ziet vooral op de geconstateerde tekortkomingen in de interne beheersing van de opdrachtgever en bevat
meestal aanbevelingen ter verbetering.91 Er zijn geen wettelijke eisen met betrekking tot het uitbrengen van een management letter.
Een informatieverplichting die niet zozeer samenhangt met de uitvoering en de voltooiing van
de opdracht maar die ik hier toch niet onbesproken wil laten, is de verplichting een opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen indien een accountant is betrokken in een tuchtzaak of
in een klachtenprocedure.92

IV De accountant en verantwoording afleggen (7:403 lid 2 BW)
De accountant(sorganisatie) dient verantwoording af te leggen tegenover de
opdrachtgever over de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten.
Ten aanzien van deze verantwoording speelt de controleverklaring een rol. In de
controleverklaring dient het oordeel van de accountant over de financiële overzichten duidelijk tot uitdrukking te worden gebracht.93

90 Nijland, in: GS Bijzondere overeenkomsten, artikel 403 en Castermans & Krans, in: T&C Vermogensrecht
Opdracht in het algemeen,Informatieplicht opdrachtnemer; rekening en verantwoording, aant. 2 Informatieplicht (lid 1).
91 Westra (2009a), p. 78 e.v. en Westra (2009b), p. 55.
92 Wta artikel 30 en NV AK, artikel 26.
93 NV COS Standaard 700 De accountantsverklaring bij een volledige set van financiële overzichten voor
algemene doeleinden, paragraaf 4.
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De algehele doelstellingen van de accountant bij het uitvoeren van een controle van financiële
overzichten zijn:
a. Het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de financiële overzichten als geheel geen afwijking van materieel belang bevatten die het gevolg is van fraude of van
fouten, om daarmee de accountant in staat te stellen om een oordeel tot uitdrukking te brengen over de vraag of de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten in
overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving zijn
opgesteld; en
b. Te rapporteren betreffende de financiële overzichten en het communiceren zoals door de
Standaarden wordt vereist in overeenstemming met de bevindingen van de accountant.94

NV COS Standaard 700 (Het vormen van een oordeel en het rapporteren over
financiële overzichten) gaat uitvoerig in op de voorwaarden met betrekking tot de
verantwoording in de controleverklaring. Zo dient de controleverklaring te vermelden of de accountant van mening is dat de controle-informatie die hij heeft
verkregen voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor het oordeel van de
accountant te bieden. Voorts vermeldt de controleverklaring de verantwoordelijkheden van de accountant en het management met betrekking tot de (controle van
de) financiële overzichten (zie paragraaf 1.4.2.6 over de controleverklaring voor
verdere informatie over de inhoud).
De NBA heeft in de HRA, deel 3 voorbeeldrapportages, verschillende voorbeelden van
accountantsverklaringen bij een jaarrekening opgenomen. Dit betreft onder andere: een goedkeurende accountantsverklaring, een goedkeurende accountantsverklaring met (on) verplicht toelichtende paragraaf, een accountantsverklaring met beperking wegens een beperking van materieel
belang in de controle dan wel tegen een deel van de jaarrekening, een accountantsverklaring van
oordeelsonthouding wegens een wezenlijke beperking en een afkeurende accountantsverklaring
(zie 1.4.2.3 voor een volledig overzicht van de verschillende verklaringen).

Naast de controleverklaring legt de accountant verantwoording af met het accountantsverslag. Met het accountantsverslag voldoet de accountant aan de verplichting
om aan de raad van commissarissen en het bestuur verslag uit te brengen van zijn
onderzoek naar de jaarrekening. Het accountantsverslag dient mijns inziens twee
doelen: de opdrachtgever wordt geïnformeerd over de uitvoering en de voltooiing
van de opdracht en er wordt verantwoording afgelegd.
Voorts wijs ik in dit verband op het volgende. Indien sprake is van een wettelijke controle bij
een OOB is de accountant(sorganisatie) verplicht een aanvullende verklaring in te dienen bij het
auditcomité van de gecontroleerde OOB (artikel 11 van de EU Verordening ‘Eisen wettelijke
controles van financiële overzichten van OOB’s) (zie paragraaf 1.4.2.7).

94 NV COS Standaard 200 Algemene doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede

het uitvoeren van een controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf 11.
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Tot slot is de accountant gehouden inzicht te geven in de inhoud van het controledossier en zal de accountant alle redelijke vragen over zijn werkzaamheden
moeten beantwoorden. Van de accountant mag in dit verband worden gevergd ‘dat
deze duidelijk maakt hoe de controle is aangepakt, welke stukken daarbij zijn
opgevraagd, welke instructies zijn gegeven en welke vragen zijn gesteld’.95 Recent
is in een tweetal procedures de vraag aan de orde gekomen of de accountant op
grond van artikel 7:403 lid 2 BW zijn controledossier dient te overleggen. Allereerst het geschil tussen de curatoren van Weyl en KPMG. De curatoren vorderen
afschrift van het gehele controledossier, teneinde een aansprakelijkheidstelling
van KPMG te kunnen onderbouwen. Zij leggen de verantwoordingsplicht van
artikel 7:403 lid 2 BW aan hun vordering ten grondslag. De vordering is afgewezen, artikel 7:403 lid 2 BW biedt volgens de voorzieningenrechter niet zonder
meer een grondslag voor afgifte van het gehele controledossier.96 Ten tweede het
geschil tussen Vestia en Deloitte. Vestia verlangt dat Deloitte de controledossiers overlegt op grond van artikel 7:403 lid 2 BW en artikel 843a Rv. In een
tussenvonnis wordt door de rechtbank slechts onderzocht of Vestia aan artikel
843a Rv een recht op overlegging van de controledossiers kan ontlenen. De rechtbank overweegt ter zake: ‘De in artikel 7:403 lid 2 BW opgenomen verantwoordingsverplichtingen van een opdrachtnemer jegens zijn opdrachtgever kunnen
mede inhoud geven aan de reikwijdte van de in artikel 843a Rv neergelegde
exhibitieplicht, zodat de beide grondslagen in zoverre in onderling verband dienen
te worden bezien’.97 Met betrekking tot artikel 843a Rv verwijs ik naar paragraaf
5.5.2.1.
De Weyl/KPMG uitspraak geeft inzicht in wat er onder de verantwoordingsplicht dient te
worden verstaan. De voorzieningenrechter overweegt hierover als volgt: ‘Naar het oordeel van
de voorzieningenrechter betekent de verplichting om verantwoording af te leggen dat KPMG
inzicht zal moeten geven in de wijze waarop zij de accountantscontrole heeft verricht, maar
hieruit vloeit niet rechtstreeks voort dat zij het volledige accountantsdossier aan de curatoren dient
af te geven. Wel zal zij inzicht moeten geven in de inhoud daarvan en alle redelijke vragen over
haar werkzaamheden moeten beantwoorden. Daarbij is bepaald niet uit te sluiten dat zij, om een
goed inzicht te kunnen geven in de haar werkzaamheden, ook interne stukken aan de curatoren zal
moeten verstrekken. Er van uitgaande dat door betrokkenen in de kring van de [X] Groep fraude is
gepleegd op de wijze en in de omvang als in het vonnis van de rechtbank Almelo bewezen geacht –
iets waar in het kader van dit kort geding voorshands van uit moet worden gegaan nu de
voorzieningenrechter zich dient te richten naar het oordeel van de bodemrechter – geldt het
volgende. In het algemeen mag worden verwacht dat KPMG bij het afleggen van verantwoording
duidelijk maakt hoe zij de controle heeft aangepakt en welke stukken zij bij of via de [X] Groep
heeft opgevraagd, welke instructies zij heeft gegeven en welke vragen zij heeft gesteld. In het bijzonder op de punten waar voorshands van fraude moet worden uitgegaan mag worden verwacht
dat KPMG gedetailleerd uiteenzet op welke stukken zij haar oordeel dat er geen noodzaak was een

95 Zetteler & Pheijffer (2016).
96 RB Amsterdam (vzr.), 27 maart 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0075 (curatoren Weyl/KPMG), zie tevens
Zetteler & Pheijffer (2016).
97 RB Rotterdam 7 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:820.
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goedkeurende verklaring te onthouden heeft gebaseerd, welke controles zij heeft verricht en wat
daarvan de uitkomst was. Nadat KPMG inzicht heeft gekregen in de onderzoeken van de FIOD en
Ernst & Young (zoals in reconventie zal worden beslist) zal ook van KPMG mogen worden
verwacht dat zij een standpunt inneemt over de vraag of zij als redelijk bekwaam en redelijk
handelend accountant de in die rapporten beschreven fraude niet had kunnen ontdekken. Nu de
vordering niet is gericht op het afleggen van verantwoording als bovenbedoeld, maar op afgifte
van het volledige accountantsdossier, zal die vordering niet op deze grond kunnen worden
toegewezen’.98

V De accountant en de verplichting tot persoonlijke uitvoering van de
opdracht (7:404 BW)
De wettelijke controle dient te allen tijde plaats te vinden onder de verantwoordelijkheid van een externe accountant. Artikel 29 van de Wta bepaalt dat de externe
accountant de controleverklaring afgeeft en deze ondertekent met zijn eigen naam
en daarbij de naam vermeldt van de accountantsorganisatie waaraan hij is verbonden.
De NBA ontraadt het inscannen van een accountantsverklaring die voorzien is van een persoonlijke ondertekening, om misbruik van de handtekening te voorkomen. De NBA adviseert
daarom één originele controleverklaring te ondertekenen met de persoonlijke handtekening van
de accountant. Deze verklaring kan opgenomen worden in het archief van de opdrachtgever.
Voor de controleverklaring die in de overige gegevens van de te deponeren of op andere wijze
openbaar te maken jaarrekening wordt opgenomen, adviseerde de NBA te ondertekenen door
vermelding van de woorden “was getekend” en de vermelding van de naam van de accountant.99

De handtekening kan maar van één (externe) accountant zijn. Dat volgt uit de
definitie van externe accountant: ‘de natuurlijke persoon die werkzaam is bij of
verbonden is aan een accountantsorganisatie en die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van een wettelijke controle’ (artikel 1 lid 1 sub f Wta). Dit betekent dat
de accountantsorganisatie voor iedere wettelijke controleopdracht één persoon
moet aanwijzen die de functie van externe accountant vervult. Er is dus maar één
persoon die (vaktechnisch) verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht
en dus kan er ook maar één persoon zijn die de controleverklaring tekent.100
Let wel: tuchtrechtelijk dragen alle accountants die onderdeel uitmaken van het controleteam
verantwoordelijkheid.

98

RB Amsterdam (vzr.), 27 maart 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0075 (curatoren Weyl/KPMG), r.o. 5.6
tot en met 5.8.
NIVRA Praktijkhandreiking 1103, Accountantsverklaringen bij een jaarrekening, een praktische aanwijzing,
15 mei 2008. Deze handreiking is inmiddels ingetrokken.
100 www.accountant.nl/ vaktechniek/ van helpdesk/ Ondertekening van accountantsverklaring, -rapport,
1 september 2009 en Vergunningwijzer Wta, hoofdstuk 5, pagina 3.
99
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De verantwoordelijkheid van één persoon voor de uitvoering van de opdracht
brengt een aantal vragen met zich mee, die samenhangen met aansprakelijkheid.
Accountants voeren een controle opdracht voornamelijk in teamverband uit. Kan
de betreffende accountant aansprakelijk gesteld worden voor handelen van zijn
teamleden? Verder wordt de overeenkomst van opdracht aangegaan met de
accountantsorganisatie. Kan de accountant desondanks in privé aansprakelijk
gesteld worden? Ik zal deze vraagstukken over toerekening nader uitwerken in
hoofdstuk 5.2.
Overeenkomst tot wettelijke controle: inspannings- of resultaatsverbintenis?
De op basis van een overeenkomst tussen een accountant(sorganisatie) en een
opdrachtgever uit te voeren wettelijke controle ex artikel 2:393 BW heeft als doel
te komen tot een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.101 Men
kan stellen dat dit een resultaatsverbintenis is voor zover de accountant zich verbindt een verklaring af te geven. Dit kan een goedkeurende verklaring zijn, maar
ook een verklaring van oordeelonthouding, een verklaring met beperking of een
afkeurende verklaring (zie paragraaf 1.4.2.6). Een teleurgestelde opdrachtgever
kan -indien men op basis van bovenstaande aanneemt dat sprake is van een resultaatsverbintenis- in de praktijk echter niet volstaan met te stellen dat het resultaat
niet is bereikt, want er zal altijd een verklaring worden afgegeven, ook al is deze
afkeurend. De uit de opdracht voortvloeiende verbintenis tot wettelijke controle
is dus meer dan een resultaatsverbintenis. Het uitvoeren van de eigenlijke controle zelf is een inspanningsverbintenis.
Dit is in lijn met Boertien, die van mening is dat bij een wettelijke controle sprake
is van een inspanningsverbintenis.102 In zijn ogen is de hoofdverplichting die uit
een controleopdracht voortvloeit, de verplichting de controle te verrichten overeenkomstig de voor een accountant vereiste zorgvuldigheid en vakbekwaamheid.
Er kan zijns inziens geen sprake zijn van een verplichting tot het leveren van een
bepaald resultaat, in de zin van bijvoorbeeld een garantie dat de gecontroleerde
jaarrekening juist is. Weliswaar is de arbeid van de accountant gericht op een juist
beeld van de jaarrekening, maar er is geen mogelijkheid dat hij een bepaalde
toezegging, een zekere garantie geeft. De hoofdverplichting is de -zorgvuldig en
vakbekwaam uitgevoerde- arbeid die moet voeren tot een correcte verklaring.103
En hierin is volgens mij de afgelopen ruim 50 jaar niets veranderd! Oftewel: bij de
opdracht tot het verrichten van een wettelijke controle is sprake van zowel een
resultaat- als een inspanningsverbintenis. Het resultaat is de af te geven verklaring.
De inspanning dient te bestaan uit het verrichten van zorgvuldig en vakbekwaam

101 Beckman (2013), p. 551.
102 Boertien (1962), p.118/119.
103 Boertien (1962), p.119/120.
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uitgevoerde controlewerkzaamheden, welke werkzaamheden dienen te resulteren
in een correcte verklaring. De te verrichten inspanningen zijn vergaand vastgelegd
in de in hoofdstuk 2 besproken wet- en regelgeving.

3.3

Accountant en derden

Tussen een accountant(sorganisatie) en derden is geen sprake van een contractuele
relatie. Een accountant(sorganisatie) kan desondanks jegens derden aansprakelijk
zijn. Dit betreft de buitencontractuele aansprakelijkheid. De onrechtmatige daad
vormt de grondslag voor deze aansprakelijkheidsvorm. In het hiernavolgende staat
het onrechtmatig handelen van de individuele accountant centraal. In paragraaf
5.2.3 sta ik stil bij de toerekening van het onrechtmatig handelen van de individuele accountant aan de accountantsorganisatie.
3.3.1

Jegens derden

Onder derden versta ik diegenen die geen partij zijn bij de overeenkomst tussen
de beroepsbeoefenaar en zijn opdrachtgever.104 Bij een NV en BV kan gedacht
worden aan kredietverschaffers, beleggers, aandeelhouders, leveranciers en werknemers van de onderneming. Men kan zich afvragen of derden zouden mogen
vertrouwen op een accountantsverklaring bij de jaarrekening. In het Vie d’Or
arrest heeft de Hoge Raad deze vraag bevestigend beantwoord. Het Vie d’Or arrest
is op het gebied van derdenaansprakelijkheid baanbrekend. In deze paragraaf
zal ik stilstaan bij de derdenaansprakelijkheid in de periode voorafgaand aan het
Vie d’Or arrest, de overweging in het Vie d’Or arrest en de periode na het Vie d’Or
arrest.
3.3.1.1

JEGENS

3.3.1.1.1

Wetsgeschiedenis

DERDEN VÓÓR HET

VIE D’OR

ARREST

Uit de wetsgeschiedenis bij de invoering van de accountantsverklaring valt niet
op te maken hoe de wetgever over dit vraagstuk dacht.105 De wet op de jaarrekening introduceerde in 1970 de verplichte accountantscontrole en daarbij
behorende accountantsverklaring. Uit de memorie van toelichting volgt dat de
accountantsverklaring primair een instrument is om de algemene vergadering te
voorzien van informatie. Een onduidelijkheid in de memorie van toelichting is dat
deze spreekt over ‘de aandeelhouders enz. hebben er recht op kennis te nemen van
de verklaring van de deskundige die de rekening heeft onderzocht.106 ’. De Jong107
merkt hierover op dat met ‘enz.’ mogelijk andere stakeholders worden bedoeld. De

104 Van den Akker (2001), p. 2.
105 HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296, JRV 2006, 752, NJ 2008, 528, conclusie A-G
L. Timmerman, paragraaf 2.1.
106 Kamerstukken 1967/1968, 9595, nr. 3, p. 14.
107 De Jong (2003), p. 605.
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Jong is echter van mening ‘dat de wetgever primair de bescherming van aandeelhouders op het oog heeft gehad’. Ik sluit me aan bij De Jong. Uit het oogpunt
van bescherming door accountantscontrole wordt in de memorie slechts gesproken over minderheidsaandeelhouders.108 Er wordt in dit verband niet gesproken
over de bescherming van andere derden.
3.3.1.1.2

Literatuur ná 1990

Ik bespreek de literatuur ná 1990 omdat Beckman in ‘Persoonlijke aansprakelijkheid van de openbaar accountant’ reeds een helder overzicht geeft van de
literatuur vóór 1990.109 Een korte samenvatting: er werd over het algemeen
uitgegaan van aansprakelijkheid tegenover een onbeperkte kring, vanwege het
feit dat de accountant zich richt tot het maatschappelijk verkeer. Ná 1990 denkt
men hier over het algemeen genomen genuanceerder over, vermoedelijk mede
door de in deze periode gewezen jurisprudentie (zie paragraaf 3.3.1.1.3).
In de literatuur tussen 1990 en het Vie d’Or arrest is een tweedeling waar te nemen.
Een groot deel van de auteurs (Reimers, Vloemans, Bertrams en Beckman) is van
mening dat in beginsel geen sprake is van aansprakelijkheid ten opzichte van een
onbeperkte kring van derden. Van den Akker is daarentegen van mening dat er wel
sprake is van aansprakelijkheid ten opzichte van een onbeperkte kring van derden.
Ik zal hierna kort de verschillende standpunten bespreken.
Beckman110 is van mening dat slechts onder bijkomende omstandigheden sprake
kan zijn van een onrechtmatige daad van een accountant jegens een derde. Bijkomende omstandigheden zouden kunnen zijn:
– bekend aanwezig specifiek gebruik (bijvoorbeeld in verband met het verkrijgen van een lening);
– redelijkerwijs voorzienbaar gebruik (liquiditeitskrapte maakt het bijvoorbeeld zeer aannemelijk dat additionele financiering nodig is);
– aannemelijk gebruik in het kader van een fusie of overname (bijvoorbeeld
het vaststellen van het eigen vermogen als onderdeel van de koopprijs).
Het dient hierbij volgens Beckman te gaan om de feiten en gebeurtenissen die
bekend waren of hadden moeten zijn ten tijde van het afgeven van de accountantsverklaring. Bertrams111 pleit voor terughoudendheid bij het aannemen van zorgplichten jegens derden. In zijn restrictieve benadering zijn derden ‘free riders’ die
niet betalen voor rapportages waar zij op afgaan. Bisschop112 ziet slechts
mogelijkheden voor aansprakelijkheid van de accountant jegens derden indien
de accountant wist of behoorde te weten dat de jaarrekening (inclusief goedkeurende verklaring) door een specifieke derde voor een specifieke transactie zou worden gebruikt. Hij pleit er wel voor de aansprakelijkheid niet op een te beperkte

108
109
110
111
112

Kamerstukken 967/68, 9595, nr. 3, p. 8, zo ook De Jong (2003), p. 605.
Beckman (1991), p. 42.
Beckman (1991), p. 45 en Beckman (2006), p.16.
Bertrams (1991), p. 204.
Bisschop (1994), p. 27.
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wijze te benaderen, omdat de accountant door een aansprakelijkheidsrisico wordt
gestimuleerd een grotere zorgvuldigheid te betrachten bij het uitoefenen van zijn
controletaak.
Reimers113 en Vloemans114 staan stil bij de publieke functie van de accountant.
Beiden zijn van mening dat uit deze publieke functie niet een algemene zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van derden behoort voort te vloeien. Een claim van een
derde zou alleen mogen slagen indien de accountant een specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens deze derde heeft geschonden. Een specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens een derde kan ontstaan indien de accountant weet dat een derde
concreet op zijn verklaringen afgaat bij het nemen van een beslissing. Vloemans
acht het niet voldoende dat een accountant kan voorzien dat derden in het algemeen
van zijn verklaringen kennis (kunnen) nemen en op de juistheid daarvan vertrouwen.115 Bij de vaststelling van de zorgvuldigheidsnorm jegens een derde speelt
volgens Reimers116 de zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van de opdrachtgever een
rol. Reimers is van mening dat beperkingen in de verklaring aan het gebruik of de
aansprakelijkheid richting derden doorwerken. De Jong117 lijkt deze mening
eveneens toegedaan. Hij stelt zelfs voor een specifieke derde, waarmee de
accountant bekend is en waarvan de accountant weet dat deze zijn investeringsbeslissingen voor het overgrote deel zal laten afhangen van de verklaring van de
accountant, te laten weten dat hij geen aansprakelijkheid jegens hem aanvaardt.
Slagter118 is van mening dat een dergelijk exoneratiebeding niet werkt. Een
exoneratiebeding werkt naar zijn mening slechts jegens benadeelden, die zich
daarmee van tevoren akkoord hebben verklaard.
Van den Akker119 ziet in haar proefschrift wel aanleiding voor zorgplichten ten
opzichte van een ruime kring van derden. Dit komt naar haar mening voort uit de
monopoliepositie van de accountant op het gebied van de wettelijke controle. De
wettelijke taak die ten grondslag ligt aan de monopoliepositie heeft ‘een ruimer
doel dan slechts de belangen van de opdrachtgever’. Dit hangt samen met de relevantie van de werkzaamheden van de accountant in het maatschappelijk verkeer.
De verplichte wettelijke controle is daarmee sterk op derden betrokken. Onder de
‘ruime’ kring van derden ten opzichte waarvan zorgplichten bestaan, verstaat zij
derden waarvan de accountant ‘niet in concreto kon of moest voorzien dat zij
(rechts)handelingen zouden verrichten in vertrouwen op de gecontroleerde jaarrekening’.

113
114
115
116
117
118
119

Reimers (2006a), p. 73.
Vloemans (2004), p. 78.
Vloemans (2004), p. 78.
Reimers (2006a), p. 74.
De Jong (2003), p. 606.
Slagter (2004).
Van den Akker (2001), p.164/165.
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Jurisprudentie

Lagere rechtspraak
In lagere rechtspraak is het uitgangspunt dat derden er op moeten kunnen vertrouwen dat de van een goedkeurende verklaring voorziene jaarrekening een
zodanig inzicht geeft -volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer geldendat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en
resultaat van de vennootschap per balansdatum (RB Utrecht 18 april 1990
(n.g.),120 RB Breda, 20 juni 1995, NJ 1997, 712, RB Rotterdam 19 november
1998, JOR 1999/31, Gerechtshof ’s-Gravenhage 27 juni 2000, JOR 2001/70 (Van
der Vorst/Sistermans)). Ook al zijn de stukken bestemd voor de opdrachtgever, de
accountant moet onder omstandigheden beseffen dat deze ook gebruikt zouden
worden door anderen, zoals financiers (RB Utrecht 18 april 1990 (n.g.)121 )
Voor aansprakelijkheid van de accountant jegens derden is echter vereist, dat redelijkerwijs voorzienbaar was dat als gevolg van de beroepsfout van de accountant
schade aan deze derden zou worden toegebracht. Voorzienbaarheid is een (ingangs-)
voorwaarde voor het vaststellen van een doen of nalaten in strijd met hetgeen
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt122 (zie paragraaf 3.3.3).123 In paragraaf 4.4.5 zal ik nader stilstaan bij voorzienbaarheid.
Tevens speelt een rol dat een professionele wederpartij wordt geacht zelf onderzoek te doen (Rb Amsterdam, 9 juni 1999, JOR 1999/195, hof Amsterdam
6 februari 2003, JOR 2003/93 (Van Lanschot/KPMG)). Laat zij dit na, dan kan er
sprake zijn van eigen schuld (zie paragraaf 5.6.1). Beckman124 kan zich niet vinden in de eis van ‘zelfonderzoek’. Naar zijn mening is het niet zo makkelijk om op
basis van de jaarrekeningen zelfstandig eigen onderzoek te doen. Hij ziet niet in
waarom een bank er niet op zou mogen vertrouwen ‘dat de jaarrekening voldoet
aan Titel 9 Boek 2 BW indien een goedkeurende verklaring daarbij is afgegeven’.
Hoge Raad
Aan het Vie d’Or arrest zijn twee arresten van de HR inzake derdenaansprakelijkheid van andere gereglementeerde beroepsbeoefenaren voorafgegaan, te weten
de notaris en de bank. In de Tilburgse Hypotheekbank arresten125 was de Hoge
Raad destijds terughoudend maar heeft wel een opening geboden voor aansprakelijkheid van een notaris jegens derden.126 De Hoge Raad overwoog dat de

120 Te kennen uit artikel Bertrams (1991), p. 204 e.v. en Bisschop (1994), p. 26. Het hof Amsterdam heeft het
vonnis overigens bij arrest van 14 april 1991 vernietigd. In dit arrest zijn de grieven tegen bovengenoemde
overweging echter niet aan bod gekomen, aldus Bisschop.
121 Te kennen uit artikel Bertrams (1991), p. 204 e.v. en Bisschop (1994), p. 26. Het hof Amsterdam heeft het
vonnis overigens bij arrest van 14 april 1991 vernietigd. In dit arrest zijn de grieven tegen bovengenoemde
overweging echter niet aan bod gekomen, aldus Bisschop.
122 HR 7 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6934, r.o. 3.3, NJ 2006/244 (Bildtpollen/Miedema).
123 Blaisse (2013), p. 13 e.v.
124 Beckman (2006), p. 16 e.v.
125 HR 23 december 1994 en 15 september 1996, NJ 1996, 627-629 (Tilburgse Hypotheekbank arrest).
126 Hartlief (2002), p. 497.
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notaris onder bijzondere omstandigheden ook verplicht is tot een zekere zorg voor
de belangen van derden, welke mogelijkerwijs betrokken zijn bij de door zijn
cliënte van hem verlangde ambtsverrichtingen. Deze zorgplicht vloeit voort uit de
functie van de notaris in het rechtsverkeer.
In het arrest Mees Pierson/Ten Bos127 overwoog de Hoge Raad dat de maatschappelijke functie van een bank een bijzondere zorgplicht meebrengt, zowel jegens
haar cliënten wegens de met hen bestaande contractuele verhouding als ten
opzichte van derden. De bijzondere zorgplicht ten opzichte van derden geldt
voor die derden met wier belangen zij rekening behoort te houden op grond van
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.128
In het licht van de HR uitspraken met betrekking tot derdenaansprakelijkheid van
notarissen en banken, was het Vie d’Or arrest een te verwachten ontwikkeling.
3.3.1.2

JEGENS

DERDEN IN HET

VIE D’OR

ARREST

In het Vie d’Or arrest van oktober 2006 overweegt de Hoge Raad129 het volgende
met betrekking tot derdenaansprakelijkheid: ‘De belangen die met een goede
uitoefening van de taak van de externe controlerende accountant zijn gemoeid,
zijn niet beperkt tot die van de rechtspersoon om wiens jaarrekening het gaat. In
het maatschappelijk verkeer mogen derden verwachten dat de informatie zoals
deze door, veelal wettelijk verplichte, openbaarmaking van de jaarrekening 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 jaarrekening voldoet aan de vereisten die wet en (Europese) regelgeving stellen en in overeenstemming is met de normen en standaarden die te dier zake in deze beroepsgroep
algemeen worden aanvaard. Ook derden moeten hun gedrag kunnen afstemmen
op die informatie en bij het nemen of handhaven van hun (financiële)
beslissingen kunnen vertrouwen dat het gepresenteerde beeld niet misleidend
is. Aldus dient deze taakuitoefening van de accountant mede een wezenlijk publiek
belang. Het vorenstaande geldt in het bijzonder waar het gaat om de wettelijke
controlerende taak ten aanzien van levensverzekeringsmaatschappijen. Dit
betekent dat hoge eisen moeten worden gesteld aan de zorg die de externe
controlerende accountant naar in het maatschappelijk verkeer geldende zorgvuldigheidsnormen moet betrachten bij zijn werkzaamheden ten aanzien van de
jaarrekening van zo’n maatschappij’.De Hoge Raad spreekt in het Vie d’Or arrest
in algemene zin en zonder beperking over ‘derden’.

127 HR 9 januari 1998, NJ 1999, 285 (Mees Pierson/Ten Bos).
128 HR 9 januari 1998, NJ 1999, 285 (Mees Pierson/Ten Bos).
129 HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, r.o. 5.4.1.
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De zorgplicht tegenover derden betreft een bijzondere zorgplicht (zie paragraaf
3.2.3), omdat deze nauw samenhangt met de maatschappelijke functie van de
accountant en dus met de reglementering.130 Bras merkt op dat de Hoge Raad een
ruime benadering hanteert, inhoudende dat de accountant de belangen van een
ruime groep derden in ogenschouw dient te nemen.131 Tjong Tjin Tai nuanceert
dit beeld. Hij overweegt dat de erkenning van de bredere maatschappelijke functie
van de accountant door de Hoge Raad niet kan leiden tot het aannemen van een
zorgplicht ten aanzien van alle mogelijke derden. ‘Dit alles wijst erop dat de Hoge
Raad aansprakelijkheid weliswaar niet geheel uitsluit maar ook huiverig is om
derden voor iedere fout een volledige aanspraak op schadevergoeding te geven bij
de accountant’.132 Een oplossing kan volgens Tjong Tjin Tai gelegen zijn in het
stellen van een hogere drempel aan verwijtbaarheid, in de toerekenbaarheid van
verder af gelegen schade of door toepassing van eigen schuld. Ik kom op de
verwijtbaarheid, toerekenbaarheid en eigen schuld terug in hoofdstuk 5.
3.3.1.3

JEGENS

DERDEN NA HET

VIE D’OR

ARREST

In de lagere rechtspraak na het Vie d’Or arrest wordt het uitgangspunt van de
Hoge Raad gevolgd dat een accountant jegens derden aansprakelijk kan zijn.133
De reikwijdte van de zorgplicht jegens derden is groter wanneer de accountant
werkzaamheden verricht in het kader van zijn wettelijke opgedragen taak, dan
wanneer hij werkzaamheden verricht die daarbuiten vallen.134
In afwijking van het Vie d’Or arrest (en mijns inziens in lijn met de door Tjong
Tjin Tai aangebrachte nuancering) heeft de rechtbank in de Ceteco uitspraak
overwogen dat een vordering terzake de schending van de zorgplicht jegens derden slechts kans van slagen heeft, indien voldoende concreet is gesteld dat de
gezamenlijke schuldeisers hebben gehandeld op basis van een door de accountant
gecontroleerde jaarrekening.135
In de uitspraak naar aanleiding van het Heli Holding136 geschil wordt daarentegen het Vie d’Or arrest weer gevolgd. Het hof overweegt: ‘Heli Holding mocht
als derde haar gedrag in beginsel afstemmen op de jaarrekening 1994, die was
voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Bij het nemen van haar
beslissing om te investeren mocht Heli Holding ervan uitgaan dat het daarin
gepresenteerde beeld niet misleidend was’.

130 HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296 alsmede conclusie A-G bij dit arrest. Zie ook: Bras (2008), p. 67 ev en
Du Perron (2009), p. 173.
131 Bras (2008), p. 67.
132 Tjong Tjin Tai (2007), p. 208/209.
133 In het Ropama arrest wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk naar het Vie d’Or arrest verwezen. RB Rotterdam
30 mei 2007 (Ropama).
134 Voor aansprakelijkheid jegens derden voor andere werkzaamheden dan wettelijke controle, zie HR
16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2876 enRB Rotterdam 15 oktober 2008, JRV 2009, 264, r.o. 5.5
(Steens/Crossroads).
135 RB Utrecht 12 december 2007, LJN BB9709, RO 2008, 13 (Ceteco).
136 Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681, r.o. 3.15.
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Opmerkelijk bij zowel de Ropama als de Steens/Crossroads uitspraak is dat sprake was van een
verklaring van oordeelonthouding. Mag de gebruiker van de jaarrekening er ook op vertrouwen
dat het gepresenteerde beeld niet misleidend is wanneer de accountant daarbij geen goedkeurende verklaring maar een verklaring van oordeelonthouding heeft gegeven? De rechtbank
oordeelt in de Ropama zaak van wel. Bras137 noemt deze ontwikkeling zorgelijk. Bij het
Beaumont geschil138 lijkt de rechtbank van dit standpunt af te wijken. De rechtbank overweegt
dat de oordeelonthouding, in combinatie met de toelichting daarop, zodanig duidelijk is voor
degenen met wier belangen de accountant rekening moest houden, dat de accountant hiermee
kon volstaan en er geen sprake was van een afzonderlijke waarschuwingsplicht (zie paragraaf 4.4.4
voor een nadere bespreking van dit geschil en paragraaf 1.4.2.6 inzake de verklaring van
oordeelonthouding).

Een derde professionele partij die wordt bijgestaan door deskundige adviseurs
heeft eerder een eigen onderzoeksplicht en mag minder snel vertrouwen op de
gecontroleerde jaarrekening.139 Hier speelt het leerstuk van eigen schuld, zie
paragraaf 5.6.1.
3.3.2

Onrechtmatige daad als grondslag voor aansprakelijkheid

De heersende mening in de literatuur140 is dat de aansprakelijkheid van een beroepsbeoefenaar tegenover derden gebaseerd dient te worden op een onrechtmatige
daad. Dit blijkt uit jurisprudentie141 met betrekking tot bijvoorbeeld accountants
(Vie d’Or), advocaten, notarissen en financiële instellingen.
In de literatuur worden echter ook alternatieven geboden voor de aansprakelijkheid van een
beroepsbeoefenaar tegenover een derde.142 Zo stelt Van den Akker dat het wellicht mogelijk is de
aansprakelijkheid van een beroepsbeoefenaar tegenover een derde in voorkomende gevallen op
een overeenkomst te baseren.143 Zij geeft echter de voorkeur aan de weg van de onrechtmatige
daad boven die van de overeenkomst. Tjong acht het mogelijk dat een beroepsbeoefenaar aan het
door hem gewekte vertrouwen wordt gehouden, ook al is er formeel geen contract.144 Hij spreekt
in dit verband over een ‘pseudo contract’. De relatie moet dan wel zo zijn dat het ook om werkzaamheden op basis van een overeenkomst had kunnen gaan. Er moet sprake zijn van werkzaamheid gericht op een concreet belang van de derde. Als dat vaststaat, zal de bewijslast van de derde
eenvoudiger zijn dan in geval van onrechtmatige daad. Deze alternatieven voor de onrechtmatige daad zijn mijns inziens overbodig. Mijns inziens volstaat in deze het instrument van de

137 Bras (2008), p. 67.
138 RB Amsterdam 18 mei 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2527.
139 RB Rotterdam 15 oktober 2008, JRV 2009, 264, r.o. 5.5 (Steens/Crossroads), RB ’s-Gravenhage 24 juli 1991
(Te kennen uit artikel Bertrams (1991), p. 204 e.v. en Bisschop, (1994), p. 26).
140 Van den Akker (2001), p. 26 en 29, Boks (2002), p. 107, Campen (2008), p. 21, A.S. Hartkamp, Asser 4-III
(oud) De verbintenis uit de wet, hoofdstuk 3, § 1 onrechtmatige daad, B, nr. 51 c, Nass (2008), Tjong Tjin
Tai (2007), p. 202.
141 HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296 (Vie d’ Or), HR 18 januari 2008, LJN BB 5067, HR 23 december 1994
en 15 september 1996, NJ 1996, 627-629 (Tilburgse Hypotheekbank arresten), HR 19 juni 1998, NJ 1999,
288 (E/Curatoren THB I), HR 23 december 2005, NJ 2006, 289 (Safe Haven).
142 Van den Akker (2001), p. 200.
143 Van den Akker (2001), p. 26.
144 Tjong Tjin Tai (2007), p. 200.
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onrechtmatige daad en is dit toereikend. In het hiernavolgende geldt dan ook als uitgangspunt dat
de buitencontractuele aansprakelijkheid van de accountant jegens derden gebaseerd is op het
leerstuk van de onrechtmatige daad.

3.3.3

Wanneer is sprake van onrechtmatigheid?

Volgens artikel 6:162 lid 2 BW worden als onrechtmatige daad aangemerkt:
– een inbreuk op een recht
– een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht
– een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het
maatschappelijk verkeer betaamt.145
Inbreuk op een recht
Men handelt onrechtmatig bij het inbreuk maken op een recht van een ander.146
Hiermee wordt gedoeld op iemand anders subjectieve recht. Dit kunnen
persoonlijkheidsrechten of absolute vermogensrechten zijn.147 Van een inbreuk
op iemand anders subjectieve recht is sprake in geval van ‘het verrichten van
handelingen waartoe de rechthebbende met uitsluiting van anderen bevoegd is,
of die hem belemmeren in de uitoefening van zijn recht of in het genot van het
voorwerp van zijn recht’.148
Een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht
Indien met een gedraging een wettelijke plicht (norm) wordt geschonden, dan is
de onrechtmatigheid van dit gedrag in beginsel gegeven.149 Dit betreft zowel
verdragen als wetten in formele en materiële zin. Een wet in materiële zin is elk
algemeen bindend, door het bevoegde gezag uitgevaardigd rechtsvoorschrift,
zoals een AMvB of verordening.150 Dit onderdeel ziet ook op de voorwaarden
waaronder een vergunning is verleend.151 Een doen of nalaten in strijd met
regelgeving in de vorm van verordeningen (zie paragraaf 2.5.2 omtrent de status)
en nadere voorschriften (zie paragraaf 2.5.3 omtrent de status) valt tevens onder
deze categorie.
Bij aansprakelijkheid voor nalaten is sprake van een ‘niet-doen’ of ‘stilzitten’, in tegenstelling
tot een actief ‘doen’ of ‘handelen’. Zoals aansprakelijkheid voor actief handelen (ook wel: ‘een
doen’) een verplichting om iets niet te doen veronderstelt, zo veronderstelt aansprakelijkheid
voor nalaten een verplichting om iets te doen.152

145
146
147
148
149
150
151
152

Spier/Hartlief (2015), p. 24.
Spier/Hartlief (2015), p. 37.
Spier/Hartlief (2015), p. 38.
Hartkamp (2005), p. 314.
Spier/Hartlief (2015), p. 31.
Hartkamp (2005), p. 317.
HR 9 januari 1981, NJ 1981, 227.
Van Andel (2006), p. 51.
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Opgemerkt wordt dat de grens tussen nalaten en doen niet scherp is en dat eenzelfde gedraging
niet zelden als een doen en als een nalaten kan worden gekwalificeerd. Er is echter sprake van een
grotere terughoudendheid in het aannemen van aansprakelijkheid voor nalaten dan in het
aannemen van aansprakelijkheid voor een doen.153

Een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het
maatschappelijk verkeer betaamt
Indien deze categorie van toepassing is, gaat het om gedragingen in strijd met
ongeschreven normen van maatschappelijke betamelijkheid. Deze ongeschreven
normen worden, naar hun aard, ook wel aangeduid als ‘zorgvuldigheidsnormen’,
terwijl het geheel van deze normen de ‘maatschappelijke zorgvuldigheid’ wordt
genoemd.154 In de literatuur wordt in dit verband behalve over zorgvuldigheidsnormen ook gesproken over ‘zorgvuldigheid’, ‘zorg’ en/of ‘zorgplicht’.155 Deze
termen worden vaak als inwisselbare begrippen gebruikt, ook in arresten van de
Hoge Raad. De grens tussen de begrippen is vloeiend, al zijn de begrippen niet
geheel identiek.156 In geval van aansprakelijkheid van de accountant zal het
overgrote deel van deze zaken zien op een schending van deze categorie. Van
aansprakelijkheid is alsdan sprake bij ‘handelen in strijd met de zorgvuldigheid die
van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot kan worden verwacht’.157
Zoals in paragraaf 3.2.3 reeds opgemerkt is bij accountants, als gereglementeerde beroepsgroep, sprake van een bijzondere zorgplicht. Er worden alsdan hogere
eisen gesteld aan de te betonen zorg, omdat de zorg gekleurd wordt door het
maatschappelijk belang waar de accountant zorg voor draagt. Bij accountantsaansprakelijkheid zal vaak sprake zijn van een wisselwerking met de categorie
‘een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht’. Accountancy betreft
immers een gereglementeerd beroep en zodoende kleurt ‘de wettelijke plicht’ de
aansprakelijkheid.
Rechtvaardigingsgrond
De regel dat een handelen of nalaten als onrechtmatige daad kan worden
aangemerkt indien sprake is van een van de drie hierboven genoemde onrechtmatigheidcategorieën, lijdt uitzondering indien er sprake is van een ‘rechtvaardigingsgrond’.158 Een rechtvaardigingsgrond doet de onrechtmatigheid volledig
verdwijnen, zodat de aansprakelijkheid van de dader geheel wegvalt en voor een
schadevergoeding geen plaats is.159
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Giesen (2005 a), p. 49.
Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, artikel 162 lid 2, aantekening 86.1.
Tjong Tjin Tai (2006), p. 139, Van Dam (2000), p. 170, 172 en 338.
Tjong Tjin Tai (2006), p. 140.
Bijvoorbeeld: HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296 (Vie d’Or). Met betrekking tot aansprakelijkheid van
andere beroepsbeoefenaren: aansprakelijkheid advocaat – HR 2 april 1982, NJ 1983, 367, (Smael/
Moszkowicz) en aansprakelijkheid notaris – HR 7 december 1990, NJ 1991, 474).
158 Een rechtvaardigingsgrond betreft een grond die in een concreet geval de onrechtmatigheid van de gedraging
wegneemt – Groene Serie Onrechtmatige daad, artikel 162 lid 2, aantekening 120.1.
159 Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, artikel 162 lid 2, aantekening 120.3.

190

3.3.4

3. De accountant en opdrachtgever vs de accountant en derden

Samenloop onrechtmatig handelen met contractuele
aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar tegenover zijn opdrachtgever kan tegelijkertijd buitencontractuele aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar tegenover derden meebrengen. Daartoe moet wel een jegens die derde
geldende zorgplicht zijn geschonden. Het enkele feit dat een contractuele verplichting jegens opdrachtgever is geschonden, is dus niet doorslaggevend (maar
kan wel een factor zijn in de beoordeling).
Indien overigens sprake is van contractuele aansprakelijkheid jegens een opdrachtgever, zal de tekortkoming die daaraan ten grondslag ligt vaak tevens een buitencontractuele aansprakelijkheid kunnen vestigen tegenover dezelfde opdrachtgever.
Dit betreft het leerstuk van de samenloop van contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid.160 Hiervan is sprake indien de beroepsbeoefenaar niet alleen een
contractuele zorgvuldigheidsnorm schendt maar tevens -onafhankelijk van verplichtingen uit overeenkomst- onrechtmatig handelt.161
Een beroepsfout die wanprestatie oplevert, houdt tevens een onrechtmatige daad
tegenover de contractuele wederpartij in.162 In de praktijk worden bij vorderingen van opdrachtgevers ter zake van beroepsaansprakelijkheid vrijwel altijd beide
gronden aangevoerd, om precies te zijn: primair contractuele aansprakelijkheid en
subsidiair buitencontractuele aansprakelijkheid.163 Het maakt uiteindelijk praktisch gesproken niet uit of sprake is van wanprestatie of onrechtmatige daad. Uit de
rechterlijke beslissing is soms ook niet duidelijk op welke grond de vordering is
toegewezen.164

160 Van Rossum (1994), p. 307-319.
161 Spier/Hartlief (2015), p. 3, Boks (2002), p. 31.
162 HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745. Dit is tevens de overheersende opinie in de literatuur:
Van Rijckevorsel & Hoekstra (2013), p. 1146, met verwijzing naar: Michiels van Kessenich (1995), p. 15,
Giesen (1999), p. 8, Assers/Hartkamp & Sieburgh, deel IV, Verbintenissenrecht (oud), de verbintenis
uit de wet, dertiende druk, Deventer 2011, aant. 67, GS Onrechtmatige daad VI.IA Onrechtmatige daad
of wanprestatie (samenloop). De Hoge Raad oordeelt dienovereenkomstig in HR 18 september
2015, ECLI:NL:HR:2015:2745, NJ 2016/66, m.nt. P. van Schilfgaarde en JOR 2015/280, m.nt.
S.C.J.J. Kortmann.
163 Van Rijckevorsel & Hoekstra (2013), p. 1146.
164 Michiels van Kessenich (1995), p. 15. Volgens Van Rijckevorsel & Hoekstra geldt dit vandaag de dag nog
steeds. Aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar naast de contracterende vennootschap (2013, p. 1146).
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Tussentijdse evaluatie

Accountant en opdrachtgever
De contractuele relatie van een opdrachtgever met een accountantsorganisatie
is in het algemeen te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht. Uit
de overeenkomst van opdracht vloeien de volgende verplichtingen voor de
accountant(sorganisatie) voort:
(i) de accountant(sorganisatie) moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een
goed opdrachtnemer in acht nemen. Er is sprake van een bijzondere zorgplicht van de accountant, als gereglementeerde beroepsbeoefenaar. Deze
zorgplicht is vergaand vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals de Wta, Bta
en NV COS. Men zou zelfs kunnen stellen dat de inhoud van de opdracht
bijna onafhankelijk is van de overeenkomst van opdracht, omdat de verplichtingen ten aanzien van de controle zo duidelijk in de regelgeving zijn omschreven.
(ii) de accountant(sorganisatie) moet gevolg geven aan tijdig verleende en
verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. Aanwijzingen van de opdrachtgever die in strijd zijn met de van toepassing zijnde
beroeps- en gedragsregels hoeft de accountant niet op te volgen. In dit verband is artikel 11 VGBA relevant, op basis waarvan de accountant zich bij
zijn afwegingen niet ongepast mag laten beïnvloeden.
(iii) de accountant(sorganisatie) moet de opdrachtgever op de hoogte houden van
de uitvoering van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht. In dit
verband zijn het accountantsverslag en de managementletter relevant. Voorts
zijn in de wet- en regelgeving informatieverplichtingen opgenomen richting
de raad van commissarissen.
(iv) de accountant(sorganisatie) moet aan de opdrachtgever verantwoording
afleggen over de wijze waarop hij zich van zijn opdracht heeft gekweten.
Hierbij zijn vooral de controleverklaring en het accountantsverslag van
belang.
(v) de accountant dient de opdracht persoonlijk uit te voeren. De wettelijke controle dient te allen tijde plaats te vinden onder de verantwoordelijkheid van
een accountant. Deze accountant geeft de controleverklaring af en ondertekent deze met zijn eigen naam en vermeldt daarbij de naam van de accountantsorganisatie waaraan hij is verbonden.
Indien de accountantsorganisatie haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met haar opdrachtgever niet nakomt, kan zij aansprakelijk zijn uit hoofde
van toerekenbare tekortkoming (ook wel: wanprestatie).
Accountant en derden
Tussen een accountant(sorganisatie) en derden is geen sprake van een contractuele relatie. Een accountant kan desondanks jegens derden aansprakelijk zijn
op grond van onrechtmatige daad. In beginsel betreft dit een ruime kring van
derden, zoals door de Hoge Raad overwogen in het Vie d’Or arrest. In lagere
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rechtspraak worden echter beperkingen gesteld, zoals voorzienbaarheid of een
onderzoeksplicht. In geval van aansprakelijkheid van de accountant jegens derden zal in het overgrote deel van deze zaken sprake zijn van een doen of nalaten
in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer
betaamt. Uit de jurisprudentie volgt dat van aansprakelijkheid alsdan sprake is bij
‘handelen in strijd met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk
handelend vakgenoot kan worden verwacht’. Bij accountants, als gereglementeerde beroepsgroep, is in geval van onrechtmatige handelen tevens sprake van een
bijzondere zorgplicht. Er worden alsdan hogere eisen gesteld aan de te betonen
zorg, omdat de zorg gekleurd wordt door het maatschappelijk belang waar de
accountant zorg voor draagt.

3.5

Relatie tussen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en
derden

Bij de beantwoording van de vraag of een verbintenis tot schadevergoeding is
ontstaan, zijn bij een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van
opdracht dan wel onrechtmatig handelen door de accountant de volgende -nagenoeg gelijkluidende- deelvragen relevant:165
1. Is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis166 of
is er sprake van een onrechtmatige daad?
2. Kan de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad worden toegerekend aan
de aangesproken accountant(sorganisatie)167 ?
3. Is er sprake van schade168 ?
4. Bestaat er een causaal verband tussen de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad en de schade?.169
In aanvulling op deze deelvragen is voor de contractuele aansprakelijkheid
nog relevant of er sprake is van blijvende onmogelijkheid van de nakoming of
verzuim van de schuldenaar.170 Tevens is van belang of er sprake is van een contractuele beperking van aansprakelijkheid. Voor de buitencontractuele aansprakelijkheid is tot slot relevant of er geen sprake is van een rechtvaardigingsgrond en of
er is voldaan aan het relativiteitsvereiste. Deze aanvullende vragen zullen in
hoofdstuk 5 worden beantwoord. In het hiernavolgende zullen de 4 deelvragen
kort worden besproken.

165 Valk, in: T&C Vermogensrecht, Afdeling 9 De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis, § 1
Algemene bepalingen, aant. 2 Vereisten voor schadevergoeding. Jansen, in: GS Onrechtmatige daad,
artikel 162 lid 1, aantekening 1.
166 Art. 6:74 lid 1 BW.
167 Art. 6:74 lid 1, 75, 77, 81 en 84 BW.
168 Art. 6:74 lid 1 en 85 e.v. BW.
169 Art. 6:74 lid 1 en 98 BW.
170 Art. 6: 74 lid 2 en 80 e.v. BW.
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Ad 1 Is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis of
is er sprake van een onrechtmatige daad?
Bij de beantwoording van deze vraag voor beroepsaansprakelijkheidszaken
speelt de zorgplicht een hoofdrol. De zorgplicht is in de jurisprudentie ingevuld
als: ‘de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend
vakgenoot kan worden verwacht in vergelijkbare omstandigheden’. Het maakt
hierbij niet uit of men zijn vordering baseert op toerekenbare tekortkoming of
onrechtmatige daad.171
Ad 2 Kan de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad worden toegerekend
aan de aangesproken accountant (sorganisatie)?
Een tekortkoming/daad kan aan de accountant(sorganisatie) worden toegerekend
indien zij is terug te voeren op zijn verwijtbaarheid of op een oorzaak die krachtens
wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van de accountant
(sorganisatie) komt.172 In paragraaf 5.2 zal ik het vraagstuk van toerekenbaarheid
met name behandelen vanuit het gezichtspunt dat de accountantsorganisatie (en
niet de individuele accountant) partij is bij de overeenkomst van opdracht.
Volgens Vranken173 is de toerekeningsnorm bij wanprestatie (art. 6:75 BW) en onrechtmatige
daad (art. 6:162 lid 3 BW) nagenoeg identiek, Het enige verschil is, dat bij een overeenkomst
-vanzelfsprekend- ook aan de overeenkomst zélf kan worden afgemeten of sprake is van een
toerekenbare tekortkoming.

Ad 3 Is er sprake van schade?
De benadeelde heeft recht op schadevergoeding indien er sprake is van schade,
veroorzaakt door een tekortkoming of onrechtmatige daad die aan de accountant kan worden toegerekend.174 De schadevergoeding is in beginsel een geldelijke vergoeding.175 Afdeling 6.1.10 van het Burgerlijk Wetboek over de wettelijke
verplichtingen tot schadevergoeding geldt zowel in geval van een tekortkoming
als in geval van onrechtmatige daad.
Ad 4 Bestaat er een causaal verband tussen de tekortkoming dan wel
onrechtmatige daad en de schade?
Het gaat hier onder andere om het condicio sine qua non-verband. Dit houdt in
dat tussen de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad en de schade alleen
oorzakelijk verband bestaat als aannemelijk is dat zonder die tekortkoming of
onrechtmatige daad de schade niet zou zijn ontstaan.176 Dit geldt zowel indien
men zijn vordering baseert op toerekenbare tekortkoming als op onrechtmatige
daad.
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174
175
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Peter, in: GS Onrechtmatige daad, aant. 7.
Peter, in: GS Onrechtmatige daad, artikel 162 lid 3, aant 2 en Hartkamp (2005), p. 262.
Vranken (1991), p. 324.
Dat recht op schadevergoeding wordt in afdeling 6.1.10 BW nader uitgewerkt.
Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, artikel 162 lid 1, aantekening 3.
Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, artikel 162 lid 1, aantekening 2 en Van der Wiel, p. 84.
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Conclusie naar aanleiding van de deelvragen 1 tot en met 4
Uit het voorgaande volgt dat in geval van aansprakelijkheid van de accountant
geen sprake is van echt principiële verschillen tussen toerekenbare tekortkoming
en onrechtmatige daad. Voor zover ze er zijn, volgen ze meer of minder uit de aard
van de zaak.177 Dit is ook de heersende mening in de literatuur.178 In het vervolg
van hoofdstuk 3 zal de zorgplicht van deelvraag 1 nader worden uitgewerkt voor
de (gereglementeerde) beroepsbeoefenaar en in hoofdstuk 4 voor de accountant.
De deelvragen 2 tot en met 4 zullen uitvoerig worden behandeld in hoofdstuk 5.
Alvorens stil te staan bij de zorgplicht, zal ik echter de relatie tussen de civiele
procedure tot aansprakelijkheid en het tuchtrecht bespreken. Het tuchtrecht hangt
immers zeer nauw samen met de aansprakelijkheid van de accountant.

3.6

De relatie tussen de civiele procedure tot aansprakelijkheid
en het tuchtrecht

Aan de aansprakelijkheidstelling van een accountant(sorganisatie) gaat vaak een
tuchtzaak vooraf die tegen de accountant in persoon wordt ingesteld. De tuchtzaak wordt vaak als een ‘opstapje’ gezien naar de aansprakelijkheidstelling. Men
veronderstelt dat men na gegrondverklaring van de klacht bij de civielrechtelijke
procedure 1-0 voorstaat. Deze veronderstelling is echter niet geheel juist, zoals
blijkt uit het hiernavolgende.
Verschillen tuchtzaak en civielrechtelijke procedure
Tussen een tuchtzaak en een civielrechtelijke procedure jegens een accountant
(sorganisatie) bestaan de volgende verschillen:
1) Het tuchtrecht heeft tot doel om een goede wijze van beroepsuitoefening
door de accountant te bevorderen/waarborgen en is dus in het algemeen
belang. De civielrechtelijke procedure heeft tot doel de individuele belangen
van de procederende partijen te behartigen.179 Het algemeen belang speelt
bij een civielrechtelijke procedure geen rol.
Er gaat echter wel een zeker algemeen belang uit van een aansprakelijkheidsprocedure, wanneer
men afschrikking als een van de doelen van het aansprakelijkheidsrecht beschouwt.180

2) Bij een tuchtzaak wordt aan de hand van andere maatstaven getoetst dan bij
de beoordeling van de civiele aansprakelijkheid.181 In een tuchtzaak wordt
beoordeeld of een accountant in overeenstemming heeft gehandeld met de

177 Vranken (1991), p. 323/325.
178 Van den Akker (2001), p. 29, Boks (2002), p. 31, Asser/Vranken (1995), Deel B. Een slang die in haar eigen
staart bijt. Over orgelpunten, cirkels en keuzen in de rechtsvinding, Hoofdstuk V. De kwadratuur van de
cirkel, § 3 De gereedschapskist van de rechter, nr. 124, Vranken (1991), p. 323/325, Van Rossum (1994),
p. 316 en A.S. Hartkamp, Asser 4-III De verbintenis uit de wet (oud), hoofdstuk 1 Het karakter van de
aanspraak op vergoeding van schade, toegebracht door een onrechtmatige daad, nr. 8.
179 Mooibroek (2015 a), p.16.
180 Uhlenbroek & Mooibroek (2013), p. 218.
181 HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, (Vie d’Or) r.o. 5.4.3.
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voor de hem geldende normen en gedragsregels.182 Bij een civielrechtelijke
procedure wordt daarentegen ‘getoetst aan het hele ‘scala’ van vereisten voor
civiele aansprakelijkheid’,183 waarbij gedacht dient te worden aan de vier
deelvragen uit paragraaf 3.5.
3) Bij de tuchtzaak draait het om de accountant in persoon. Er is slechts sprake
van tuchtrechtelijke aansprakelijkheid voor werkzaamheden van anderen
indien de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de accountant zijn
verricht.184 Indien een tuchtzaak wordt gewonnen en vervolgens een civielrechtelijke procedure wordt aangespannen, zal in de praktijk niet de accountant
in persoon maar de accountantsorganisatie waar de betreffende accountant
werkzaam of aan verbonden is, de gedaagde zijn (zie paragraaf 5.2).
4) Bij een tuchtzaak zijn de in een civielrechtelijke procedure geldende bewijsregels niet van toepassing.185 Dat betekent dat de tuchtrechter grote vrijheid
heeft in het waarderen van bewijs. De tuchtrechter vervult hierbij een nietlijdelijke rol. Hij dient het algemeen belang van een goede beroepsuitoefening
te beschermen.186 Zodoende kunnen klagers bij de formulering van de klacht
worden geholpen door de tuchtrechter. Verder kan de tuchtrechter onzorgvuldigheden vaststellen buiten de grenzen van de klacht. De civiele rechter mag
daarentegen niet ambtshalve aanvullen.187 Tot slot hoeven de klagers het door
hen gestelde in beginsel niet, zoals in een civiele procedure, te bewijzen. Zij
moeten het gestelde slechts aannemelijk maken.188
De accountantskamer kan hiervan afwijken. Zij heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt
bij de Econcern zaak. Dieleman en Garvelink merken hierover op dat hen niet bijstaat dat een
dergelijke verzwaarde bewijslast ooit eerder zo expliciet is overwogen.189

5) De kosten van een tuchtzaak komen niet voor een veroordeling tot vergoeding
in aanmerking bij de betreffende tuchtzaak (tenzij sprake is van bijzondere
omstandigheden).190 Een tuchtzaak kan overigens niet worden aangemerkt als
een redelijke maatregel ter vaststelling van aansprakelijkheid. De kosten van
een tuchtzaak worden bij een civielrechtelijke procedure dan ook niet als
redelijke kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid als bedoeld in art. 6:96
lid 2 onder b BW beschouwd.191

182 HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, (Vie d’Or) r.o. 5.4.3, met verwijzing naar HR 10 januari 2003,
NJ 2003, 537 en HR 12 juli 2002, NJ 2003, 151.
183 Hendriksen & Rammeloo (2008), p. 952 e.v.
184 Accountantskamer 15 september 2014, 14/89 Wtra, CBB 22 april 2014, Awb 12/828 en Accountantskamer
24 maart 2014, 13/2049 Wtra. Van Hulten & Van Campen (2016 b), p. 26.
185 HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, (Vie d’Or) r.o. 5.4.3.
186 Mooibroek (2015 b), p. 812 e.v.
187 Uhlenbroek & Mooibroek (2013), p. 218.
188 Mooibroek (2015 b), p. 812 e.v., met verwijzing naar onder andere: Accountantskamer 27 januari 2014,
ECLI:NL:TACAKN:2014: 12, r.o. 4.5.
189 Accountantskamer 13 oktober 2014, ECLI:NL:TACAKN:2014:80, Dieleman & Garvelink (2014), p. 142 e.v.
190 Van Hulten & Van Campen (2016 b), p. 27.
191 HR 10 januari 2003, NJ 2003, 537 en Hendriksen & Rammeloo (2008), p. 952 e.v.
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6) De tuchtzaak is informeel en zeer laagdrempelig (zie paragraaf 2.4.4 voor
een uitwerking hiervan), zulks in tegenstelling tot de vergaand gereguleerde
civielrechtelijke procedure, waarbij eiser ook belanghebbende dient te zijn.192
7) Bij een tuchtzaak zijn ‘vakbroeders’ betrokken. Dit brengt deskundigheid ten
aanzien van de materie met zich. Bij de Accountantskamer dienen de ‘gewone’
rechters echter wel in de meerderheid te zijn (zie paragraaf 2.4.4.). Dit om te
voorkomen dat ‘vakbroeders’ te streng of juist te mild oordelen.
8) Een vordering uit een tuchtzaak verjaart tien jaar na het handelen of nalaten.193
Een civielrechtelijke vordering tot vergoeding van schade verjaart vijf jaar na
bekendwording met de schade en in ieder geval twintig jaar na de schadetoebrengende gebeurtenis.194
Indien sprake is van een tuchtklacht tegen de achtergrond van een civiel geschil of een civiele
procedure, zal de Accountantskamer zich overigens terughoudend opstellen.195 Slechts indien
sprake is van bijzondere omstandigheden zal de tuchtklacht alsdan gegrond worden verklaard.196
Dergelijke bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld aan de orde indien de accountant bewust
onwaarheden naar voren brengt, dit is immers in strijd met de beginselen van de VGBA.197
Achtergrond van de terughoudendheid is dat de Accountantskamer probeert te voorkomen dat
civielrechtelijke geschillen onnodig aan haar worden voorgelegd. Verder wil de Accountantskamer
niet op de stoel van de burgerlijke rechter gaan zitten, zij kan slechts een oordeel geven over de
tuchtrechtelijke toelaatbaarheid van het handelen van de accountant.198
Met betrekking tot de verhouding tussen een jaarrekeningprocedure en een tuchtzaak wijs ik op de Landis uitspraak.199 Hieruit volgt dat een jaarrekeningprocedure niet in de
weg staat aan een tuchtzaak.200
‘Uit de omstandigheid dat een rechtsgang over de jaarrekening bij de ondernemingskamer
bestaat, volgt niet dat de tuchtrechtelijke toetsing van het handelen van de accountant in het
kader van het afgeven van een verklaring bij de jaarrekening bij voorbaat terughoudend is’.

Maatstaf tuchtzaak en civielrechtelijke procedure
Volgens de Hoge Raad moet er een duidelijk onderscheid worden aangebracht
tussen een tuchtzaak en een civielrechtelijke procedure.201 De Hoge Raad202 heeft
dit in 1996 als volgt verwoord: ‘Vooropgesteld moet worden dat een ontkennend

192
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195
196
197
198
199
200
201
202

Hendriksen & Rammeloo (2008), p. 952 e.v.
Artikel 22 Wtra, gewijzigd naar aanleiding van het Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.
Van Hulten & Van Campen (2016 b), p. 27
Campen (2012), p. 124-125.
Accountantskamer 2 juli 2010, 10/563 Wtra, Accountantskamer 13 juli 2010, 10/192 Wtra, Accountantskamer 13 juli 2010, 09/2073 Wtra en Accountantskamer 5 november 2010, 10/543 Wtra.
Accountantskamer 13 juli 2010, 10/192 Wtra.
Campen (2012), p. 124-125.
CBB 7 maart 2013, JOR 2013/196, Landis.
CBB 29 januari 1998, LJN ZG0148 en CBB 3 december 1998, LJN ZG1037.
O.a. HR 15 november 1996, NJ 1997/151 en HR 12 juli 2002, nr. C00/274, NJ 2003, 151. Aldus ook
Hendriksen & Rammeloo (2008), p. 952 e.v.
HR 15 november 1996, NJ 1997/151.
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antwoord van de tuchtrechter op de vraag of overeenkomstig een voor het beroep
geldende norm is gehandeld, de burgerlijke rechter niet dwingt tot het oordeel dat
sprake is van wanprestatie of van een onrechtmatige daad’. Oftewel: bij beantwoording van de vraag of een accountant ter zake van de uitoefening van zijn taak
aansprakelijk is, kan aan het oordeel van de tuchtrechter dat in strijd met de voor
het desbetreffende beroep geldende normen en regels is gehandeld, ‘niet zonder
meer de gevolgtrekking worden verbonden dat de betrokkene civielrechtelijk
aansprakelijk is wegens schending van een zorgvuldigheidsnorm’.203 De civiele
rechter kan wel betekenis toekennen aan het oordeel van de tuchtrechter over het
gewraakte handelen, maar dient dit te beoordelen in het licht van de civielrechtelijke procedure.204 Hierbij speelt wel een rol dat hoe meer de tuchtrechtelijke
norm overeenkomt met de civielrechtelijke norm, des te meer invloed het oordeel van de tuchtrechter zal hebben op dat van de civiele rechter.205
De tuchtrechtelijke norm voor de accountant betreft de vraag of de accountant
heeft gehandeld conform de voor hem geldende normen en gedragsregels. Daarbij dient vooral gedacht te worden aan de NV COS en aan de vijf fundamentele
beginselen van de VGBA, te weten: professionaliteit, integriteit, objectiviteit,
vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Het gaat bij de tuchtrechtelijke norm vooral om ‘persoonlijke laakbaarheid206 ’ van de accountant, het
betreft aldus een ‘moreel waardeoordeel207 ’.
De civielrechtelijke norm in geval van aansprakelijkheid van de accountant betreft
de vraag of de accountant heeft gehandeld zoals in vergelijkbare omstandigheden
‘van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht’.
Mijns inziens is er sprake van belangrijke overeenkomsten tussen deze twee
normen en zal de invloed van een oordeel van de tuchtrechter in beginsel groot zijn
bij een civielrechtelijke procedure. Dit is in lijn met de overweging van het hof in
de Vie d’Or zaak ‘dat de volgens de tuchtrechter geschonden normen in hoge mate
overeenstemmen met de zorgvuldigheidsnormen die de accountants in acht
moesten nemen.208 ’ Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de
Hoge Raad in cassatie heeft overwogen dat een veroordeling door de tuchtrechter niet zonder meer een schending oplevert van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm, omdat de tuchtrechter deels andere maatstaven aanlegt.209 Ik zal hier in
het hiernavolgende onder ‘Invloed tuchtzaak op civielrechtelijke procedure’ bij
stilstaan.
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HR 10 januari 2003, NJ 2003, 537. Dit volgt tevens uit HR 15 november 1996, NJ 1997/151.
HR 12 juli 2002, nr. C00/274, NJ 2003, 151.
Hendriksen & Rammeloo (2008), p. 952.
Tjittes (1995), p. 107.
Roes (2008), p. 922.
Gerechtshof ’s-Gravenhage 27 mei 2004, JOR 2004/206, r.o. 10.7.
Van Dam (2007) en HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296, JRV 2006, 752, NJ 2008, 528, r.o.
5.4.3.
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Mooibroek210 signaleert in dit verband dat advocatuurlijke en medische tuchtcolleges hun toetsing bij de beoordeling van de core-dienstverlening steeds vaker met zoveel woorden aan die van
de civiele rechter gelijkstellen. Er is alsdan sprake van een niet-marginale toetsing van de coredienstverlening, hetgeen ook wel ‘technisch georiënteerd tuchtrecht’ wordt genoemd. Hierbij is de
‘redelijk handelend en redelijk bekwaam’-maatstaf het uitgangspunt.
Ten aanzien van de tuchtrechtelijke en civielrechtelijke norm is tot slot nog van belang dat dit
open normen zijn. Tuchtrechters vallen in de praktijk voor de invulling van de tuchtrechtelijke
norm vaak terug op civielrechtelijke normen. Hierdoor kan de grens tussen de verschillende
normen niet altijd scherp getrokken worden.211

Invloed tuchtzaak op civielrechtelijke procedure
Ook al leidt een door een accountant verloren tuchtzaak niet per definitie tot een
voor de klager succesvolle civielrechtelijke procedure, eiser zit, aldus Van
Campen,212 doorgaans wel op voorhand in een riante positie ‘wanneer hij kan
verwijzen naar een gegrond verklaarde klacht die ziet op hetzelfde feitencomplex
als zijn schadevordering’.
Indien de tuchtrechter de door de beroepsbeoefenaar geleverde core-dienstverlening in volle omvang heeft getoetst, dient volgens Mooibroek213 het uitgangspunt te zijn dat de zorgvuldigheidsnorm waaraan de tuchtrechter heeft getoetst
‘niet in relevante mate afwijkt’ van de civielrechtelijke beroepsaansprakelijkheidsnorm.214 Er is alsdan sprake van ‘wezenlijk dezelfde norm’.215 Een dergelijke
vereenzelviging van normen is niet onwenselijk gelet op de rechtszekerheid
(heldere en logische uitleg van de inhoud van normen).216
De Hoge Raad heeft hieromtrent in het Vie d’Or arrest217 het volgende voorbehoud gemaakt: ‘Het tuchtrecht heeft in de eerste plaats tot doel, kort gezegd, in
het algemeen belang een goede wijze van beroepsuitoefening te bevorderen. In
een tuchtprocedure staat, aan de hand van andere maatstaven dan die worden gehanteerd bij de beoordeling van de civiele aansprakelijkheid en zonder de in
een civiele procedure geldende bewijsregels, ter beoordeling of een beroepsbeoefenaar in overeenstemming heeft gehandeld met de voor de desbetreffende
beroepsgroep geldende normen en gedragsregels. Deze kenmerken brengen mee
dat aan het oordeel van de tuchtrechter dat in strijd is gehandeld met de voor het
desbetreffende beroep geldende normen en regels, niet zonder meer de gevolgtrekking kan worden verbonden dat de betrokkene civielrechtelijk aansprakelijk
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Mooibroek (2015 a), p. 17.
Uhlenbroek & Mooibroek (2013), p. 218.
Campen (2008), p. 20.
Mooibroek (2015 a), p. 17/18.
Rb. Arnhem 4 april 2007, JA 200108, r.o. 3.12.
Rb. Rotterdam 28 maart 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW4612, r.o. 4.5. Zie ook: Giard (2014), p. 18
(zorgplichten art. 7:453 BW en art. 47 Wet BIG zijn ‘in essentie hetzelfde’).
216 Vergelijk: Wijne (2013), p. 68.
217 HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296, JRV 2006, 752, NJ 2008, 528, r.o. 5.4.3.
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is wegens schending van een zorgvuldigheidsnorm’.218 Hierbij speelt een rol dat
de civiele rechter een motiveringsplicht heeft indien hij bij de beoordeling van
het beroepsmatig handelen tot een oordeel komt dat afwijkt van het oordeel van
de tuchtrechter met betrekking tot datzelfde handelen.219 De civiele rechter dient
het oordeel alsdan zodanig te motiveren dat het oordeel van de civiele rechter ook
in het licht van de beoordeling door de tuchtrechter voldoende begrijpelijk is.220
Een dergelijke motiveringsplicht komt de rechtseenheid en rechtszekerheid ten
goede. Onder zodanige motivering wordt in beginsel verstaan: een verwijzing naar
verklaringen van, zo nodig door de rechter te benoemen, deskundigen.221
Hof Arnhem overweegt in dit verband: ‘Uit de hiervoor aangehaalde arresten van de Hoge
Raad volgt dat de civiele rechter in zijn oordeel over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van
de accountant enerzijds niet gebonden is aan het oordeel van de tuchtrechter, maar er
anderzijds ook niet zomaar aan voorbij kan gaan, zeker niet wanneer de tuchtrechter de klacht
ongegrond heeft verklaard’.222 Men zou hierin kunnen lezen dat het voor een civiele rechter
moeilijker is een tuchtrechtelijke uitspraak te passeren waarbij de klacht ongegrond is
bevonden. Het is de vraag of het hof dit inderdaad zo bedoeld heeft.
Indien de rechter de zienswijze van een door hem benoemde deskundige niet volgt, dient hij dit
oordeel te motiveren. Hij dient daarbij voldoende inzicht te geven in de daaraan ten grondslag
liggende gedachtegang, teneinde deze gedachtegang voor partijen en derden controleerbaar en
aanvaardbaar te maken.223 Deze motiveringsplicht lijkt sterk op de motiveringsplicht indien wordt
afgeweken van een tuchtrechtelijk oordeel. Dit hangt mijns inziens samen met de stelling van
Mooibroek224 dat het tuchtrechtelijk oordeel de facto als een soort deskundigenbericht fungeert.

Praktijk
Uhlenbroek en Mooibroek225 hebben aan de hand van jurisprudentieonderzoek
geconstateerd dat ‘civiele rechters slechts incidenteel doorslaggevende betekenis
toekennen aan een uitspraak van de tuchtrechter’. De uitspraak van de tuchtrechter is vaak slechts één van de aspecten die worden meegewogen. Deze bevindingen zien op een onderzoek naar advocaten, notarissen, accountants en medici. In
slechts 10% van de onderzochte zaken van advocaten, notarissen, accountants en
medici tezamen kreeg het oordeel van de tuchtrechter een zeer grote rol toegekend.

218 Dit volgt tevens uit: HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452, HR 3 april 2015,
ECLI:NL:HR:2015:831, NJ 2015/479 (Novitaris) en HR 12 juli 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1532,
NJ 2003/151(Telfout).
219 Op de rechter rust in een civielrechtelijke procedure in alle gevallen een bijzondere motiveringsplicht indien
hij afwijkt van een tuchtrechtelijk oordeel. De Hoge Raad heeft dit voor het eerst in algemene zin
aangenomen in: HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452. Aldus Barbiers & Hijink (2018),
paragraaf 3.1.
220 HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452, HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:831, NJ 2015/479
en HR 12 juli 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1532, NJ 2003/151 (In het Vie d’Or arrest wordt verwezen naar
dit arrest).
221 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2013, ECLI NL:GHARL:2013:9927, r.o. 3.6 betreffende de
aansprakelijkheid van een accountant. Met verwijzing naar HR 12 juli 2002, LJN AE1532 (Telfout)
betreffende de aansprakelijkheid van een arts, waarin wordt gesproken over ‘Daarbij valt in het bijzonder te
denken aan een motivering met behulp van verklaringen van een of meer, zo nodig door de rechter te
benoemen, deskundigen’.
222 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2013, ECLI NL:GHARL:2013:9927.
223 HR 5 december 2003, NJ 2004, 74 (Nieuwe Vredenburg/NHL).
224 Mooibroek (2015 a).
225 Uhlenbroek & Mooibroek (2013), p. 219.
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Indien separaat wordt gekeken naar de accountantstuchtzaken lijkt vaker (in 19%
van de zaken) doorslaggevende betekenis te worden toegekend aan een uitspraak
van de tuchtechter. Uhlenbroek en Mooibroek komen in dit verband tot de
volgende bevindingen met betrekking tot accountantstuchtzaken:
Aantal
zaken met
tuchtprocedure
vooraf
20022012

21

Geen afwijking van
oordeel tuchtrechter

Zeer grote/
doorslaggevende
rol tuchtr.
uitspraak
4

Ondergeschikte
rol tuchtr.
uitspraak
9

Een of meer
afwijkingen van
oordeel tuchtrechter

Beroepsfout door civiele
rechter (nog) niet
vastgesteld

I

II

III

Want:
tussenvonnis/arrest

3

2

0

IV*

0

2

Want:
schade/causaliteit
ontbreekt
1

*I Ondanks tuchtrechtelijke gegrondverklaring van de klacht is onvoldoende gesteld om onrechtmatig onzorgvuldig handelen aan te nemen, zonder inhoudelijk commentaar van civiele rechter op
tuchtuitspraak.
II Ondanks tuchtrechtelijke gegrondverklaring van de klacht is onvoldoende gesteld om onrechtmatig onzorgvuldig handelen aan te nemen, met inhoudelijk commentaar van civiele rechter op
tuchtuitspraak.
III Tuchtrechtelijke uitspraak helemaal buiten beschouwing gelaten (tuchtuitspraak niet meegewogen om uiteenlopende redenen).
IV Ondanks tuchtrechtelijke ongegrondverklaring van de klacht is voldoende gesteld om onrechtmatig onzorgvuldig handelen aan te nemen.

Mogelijk wordt bij de accountantsaansprakelijkheidsprocedures vaker doorslaggevende betekenis toegekend aan een uitspraak van de tuchtrechter omdat de
civiele rechter de normoverschrijding van een accountant lastig(er) kan beoordelen. Voor het beoordelen van het afgeven van een controleverklaring door een
accountant bijvoorbeeld leunt de civiele rechter wellicht sneller op financiële
expertise van hetzij de tuchtrechter, hetzij deskundigen. Hierbij zal een rol spelen
dat afwijken van een deskundige visie deugdelijk moet worden gemotiveerd,
terwijl bij de civiele rechter zelf de deskundigheid ter zake de normoverschrijding
van een accountant kan ontbreken.226 In dit verband valt op dat bij medici ook
vaker (in 18% van de gevallen) doorslaggevende betekenis wordt toegekend aan
een uitspraak van de tuchtrechter. Bij advocaten en notarissen is dit minder vaak (in
6% van de gevallen respectievelijk 0%).

226 Uhlenbroek & Mooibroek (2013), p. 220.
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Barbiers en Hijink merken het volgende op ter zake het ‘leunen’ op de tuchtrechter: ‘Met Hendriksen en Rammeloo227 menen wij dat de deskundigheid van een civiele
rechter of tuchtrechter niet bepalend moet zijn voor de vraag of de civiele rechter moet
aansluiten bij het oordeel van de tuchtrechter. Bij het aanspreken van een beroepsoefenaar uit
hoofde van onrechtmatige daad of wanprestatie zal een civiele rechter zelf moeten beoordelen
of aan de relevante civielrechtelijke norm is voldaan. Op dat gebied is de civiele rechter
deskundig. Dat de materie complex en specialistisch kan zijn, betekent niet dat de civiele rechter
reeds om die reden zou moeten aansluiten bij een tuchtrechtelijk oordeel over diezelfde
complexe en specialistische materie. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van
een partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van een bepaalde vaststelling om voldoende te
stellen, motiveren en zo nodig te bewijzen, zodat de civiele rechter zich voldoende in staat acht
om die vaststelling te doen. Een aangevoerd tuchtrechtelijk oordeel kan daarbij worden
meegewogen. Als de rechter zich vervolgens nog onvoldoende voorgelicht acht, zou hij
bovendien ambtshalve een deskundigenbericht, deskundigenverhoor of getuigenverhoor kunnen
gelasten.228

3.7

Zorgplicht

In 3.5 ben ik tot de conclusie gekomen dat bij de beantwoording van de eerste
deelvraag, bij beide vormen van aansprakelijkheid van de accountant, de zorgplicht een hoofdrol speelt. Bij de hiernavolgende bespreking van het begrip zorgplicht zal sprake zijn van een gelaagde structuur. Eerst zal het begrip in algemene
zin worden besproken, waarna steeds specifieker op het begrip zal worden
ingegaan. Dit gebeurt op de volgende wijze:
Zorgplicht in algemene zin – 3.8
Zorgplicht van een beroepsbeoefenaar – 3.9
Zorgplicht van een gereglementeerde beroepsbeoefenaar – 3.10
Zorgplicht van een accountant – hoofdstuk 4
3.8

Wat is zorgplicht in algemene zin?

Deelnemers aan het rechtsverkeer dienen een zorgplicht in acht te nemen. Er
wordt echter nergens een concrete invulling aan het begrip zorgplicht gegeven. Dit
valt te verklaren doordat de inhoud van de zorgplicht sterk afhangt van alle
omstandigheden van het geval, die steeds verschillend zullen zijn. De ene zorgplicht is de andere dus niet. Naar mijn idee komen de volgende elementen echter
altijd terug bij de invulling van het begrip zorgplicht: i) een plicht tot handelen
of nalaten, ii) ten behoeve van een persoon of goed, iii) welke plicht ziet op de
concrete belangen van de persoon of het goed en iv) kan bestaan uit een veelheid

227 Hendriksen & Rammeloo (2008).
228 Barbiers & Hijink (2018), paragraaf 3.9.
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van daden over een lange periode. Deze elementen heb ik ontleend aan de definitie van zorgplicht van Tjong Tjin Tai in zijn proefschrift.229 In dit verband kan
in lijn met Hartlief ook gesproken worden over algemene zorgplichten. Wat men
zich dient te realiseren bij algemene zorgplichten, is dat deze weliswaar richting
kunnen geven aan de mate van zorg die mag worden verlangd, maar dat zij in concrete gevallen niet veel houvast geven.230
Dit ziet men ook terug in het overeenkomsten- en het onrechtmatige daadsrecht,
waar zorgplichten een belangrijke rol spelen (zie paragraaf 3.2, 3.3 en 3.5). Zo is
er de zorgplicht om een overeenkomst juist na te leven en is er een zorgplicht een ander geen schade te berokkenen (lees: niet onrechtmatig te handelen). In beide gevallen dient men rekening te houden met de gerechtvaardigde
belangen van een andere partij. De ‘gerechtvaardigde belangen van een andere
partij’ betreft een algemene juridische (zwakke) zorgplicht die wel wordt gezien
als de (of een) grondnorm van het Nederlandse overeenkomsten- en onrechtmatige
daadsrecht. De omvang van deze zorgplicht is niet in het algemeen of op voorhand te bepalen.231 Deze algemene norm kan gezien worden als een overkoepelende norm die de verschillende rechtsgebieden met elkaar verbindt232 Deze
algemene zorgplicht voegt een zeker element van wederkerigheid aan het contractenrecht toe en daarmee geeft de algemene zorgplicht het contractenrecht een
sociaal karakter. De vraag hoe sterk de belangen van de andere partij een rol spelen,
en daarmee hoe intens de zorgplicht is, hangt mede af van de vraag of partijen
gelijkwaardig zijn of niet. Bij ongelijkwaardigheid is de zorgplicht intenser en kan
zij groot gewicht hebben.233
Zorgplicht vs. zorgverplichtingen
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen zorgplicht en zorgverplichtingen. Zorgplicht ziet op een algemene plicht om zorg te betrachten. De zorgplicht
dient te worden gezien als een abstracte norm die vervolgens moet worden uitgewerkt in specifieke zorgverplichtingen. Een zorgverplichting is dan een verplichting tot het verrichten van een concrete zorgdaad. Onder een concrete zorgdaad
moet een verplichting tot het doen of nalaten van concrete handelingen ten
behoeve van zekere belangen worden verstaan. De jurisprudentie en literatuur
maken geen strikt onderscheid tussen zorgplicht en zorgverplichtingen. De termen
worden grotendeels als synoniemen gebruikt.
Een zorgplicht kan in concrete omstandigheden dus leiden tot één of meer zorgverplichtingen. De zorgplicht houdt in wezen een verzameling (latente of actuele) zorgverplichtingen in over de gehele periode dat de zorgplicht van kracht is. In een zuivere terminologie
zou ‘plicht’ duiden op de algemene norm, en ‘verplichting’ op een concretisering daarvan.234 Het
feit dat de termen grotendeels als synoniemen worden gebruikt, verklaart Tjong Tjin Tai als volgt:
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Tjong Tjin Tai (2007),
Tjong Tjin Tai (2007),
Timmerman (2008), p.
Tjong Tjin Tai (2007),

p. 97.
en 494.
p. 99, Van Rossum (1994), p. 307-319.
p. 100.
336 e.v.
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een tekortschieten in een concrete zorgverplichting is altijd tevens een schending van de
omvattender zorgplicht. Verder kan er ook geen strikt onderscheid worden gemaakt tussen de
meer algemene plicht en de meer concrete verplichting.235 Huizink236 merkt hierover vervolgens
op dat wat hem betreft niet al te veel belang aan het onderscheid moet worden gehecht. Het gaat er
uiteindelijk om dat duidelijk wordt waarom in een bepaald geval een concrete verplichting tot
handelen of nalaten moet worden aangenomen. Bij de invulling van dergelijke verplichtingen kan
men denken in termen van verantwoordelijkheid. In het dagelijks verkeer gebruiken personen niet
het begrip zorgplicht maar spreken over verantwoordelijkheid.

3.9

Zorgplicht van een beroepsbeoefenaar

In het hiernavolgende wordt een aanzet gegeven om de zorgplicht te concretiseren voor de beroepsbeoefenaar in het algemeen. Hierbij maak ik een onderscheid tussen zorgplicht uit hoofde van overeenkomst van opdracht en zorgplicht
uit hoofde van onrechtmatige daad.
Zorgplicht uit hoofde van overeenkomst van opdracht
Indien sprake is van een overeenkomst van opdracht is de algemene grondnorm,237 de ‘gerechtvaardigde belangen van de wederpartij’, nader in de wet
uitgewerkt. Immers, voor iedere opdrachtnemer geldt onder andere de algemene
verplichting van ‘de zorg van een goed opdrachtnemer’ (artikel 7:401 BW).
Deze algemene verplichting is, zoals onder 3.2.2 opgemerkt, door de Hoge Raad
uitgewerkt. Volgens de Hoge Raad dient getoetst te worden of de beroepsbeoefenaar als opdrachtnemer heeft gehandeld zoals in vergelijkbare omstandigheden ‘van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag
worden verwacht’.238 Bij de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk
handelend beroepsbeoefenaar jegens zijn opdrachtgever, kan men denken aan
de volgende zorgverplichtingen,239 welke verplichtingen ik heel kort op hoofdlijnen zal toelichten:
1 Deskundigheid
De beroepsbeoefenaar dient voldoende deskundigheid te hebben.
Dit betreft de te stellen eisen aan de opdrachtnemer/beroepsbeoefenaar240 en wordt
ook wel de objectieve zorgplicht241 genoemd. Het gaat hierbij om de bekwaamheid van de beroepsbeoefenaar, van zijn kennis en kunde in het algemeen.
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Tjong Tjin Tai (2007), p. 98.
Huizink (2010), p. 15/16.
Zie paragraaf 3.8.
Michiels van Kessenich (1995), p. 24-26 en HR 9 november 1990, NJ 1991, 26, HR 26 april 1991,
NJ 1991, 45 en HR 12 mei 2000, JOR 2000/146, HR 9 juni 2000, NJ 2000, 460
239 Ontleend aan: Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV (2014), hoofdstuk II, De overeenkomst van opdracht in het
algemeen, § 4 Verplichtingen van de opdrachtnemer, nr. 99 en Michiels van Kessenich (1995), p. 29 e.v., zie
voorts: Peter, in: GS Onrechtmatige daad, aant. 8 en 9.
240 Tjong Tjin Tai (2007), p. 176.
241 Michiels van Kessenich (1995), p. 26 en p. 35. Zie voorts: Peter, in: GS Onrechtmatige daad, regeling Boek
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Onderdeel van de deskundigheid zijn opleiding en bijscholing. Ten aanzien van
bijscholing geldt dat de beroepsbeoefenaar zich op de hoogte dient te stellen (voor
zover die kennis niet al aanwezig is) van de actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen met betrekking tot de gebieden waarop hij adviseert en aan de hand daarvan
zal hij zijn handelwijze dienen te bepalen.242
Van een beroepsbeoefenaar wordt verwacht dat hij in het algemeen beschikt over de deskundigheid die van een beroepsbeoefenaar te verwachten is. Bij de beantwoording van de vraag
van welke mate van deskundigheid sprake dient te zijn is van belang dat het beste in dat verband
niet kan worden verlangd, maar met het slechtste hoeft (ook) geen genoegen te worden genomen.243

Ervaring maakt tevens onderdeel uit van de deskundigheid. Indien een beroepsbeoefenaar als specialist op een bepaald gebied naar buiten treedt, gelden
zwaardere eisen voor die beroepsbeoefenaar op het desbetreffende gebied. De
opdrachtgever mag er dan immers op vertrouwen dat betrokkene specifieke
deskundigheid en ervaring op dat gebied heeft. Wanneer de opdrachtgever zich
tot een specialist heeft gewend, zal dit de maatstaf van zorgvuldigheid voor het
handelen van die specialist beïnvloeden omdat deze immers gerelateerd is aan het
handelen van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot.244
2 Inzet van die deskundigheid
De beroepsbeoefenaar dient zijn opdracht uit te voeren met inzet van die
deskundigheid
Dit betreft de eisen aan zijn handelen,245 oftewel ‘het handelen met inzet van die
deskundigheid’, en wordt ook wel de subjectieve zorgplicht246 genoemd. Het
draait hier om de aandacht en zorg van de beroepsbeoefenaar voor de belangen van
zijn opdrachtgever en zijn bereidheid zich in diens problemen te verdiepen en
naar een oplossing te zoeken. Dit onderdeel van de zorgplicht is alleen kenbaar uit
het naar buiten blijkend gedrag van de beroepsbeoefenaar. Het richt zich dus op
de concrete wederpartij met diens concrete problemen. Onder inzet van deskundigheid wordt tevens verstaan dat de beroepsbeoefenaar niet in strijd met wet- en
regelgeving mag handelen die in het algemeen gelden en voor zijn beroepsgroep in
het bijzonder. Voorts dient de opdrachtgever de overeenkomst na te leven, inclusief
eventuele postcontractuele verplichtingen, zoals geheimhoudingsverplichtingen.

242 Michiels van Kessenich (1995), p. 35.
243 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV (2014), hoofdstuk II, De overeenkomst van opdracht in het algemeen, § 4
Verplichtingen van de opdrachtnemer, nr. 94.
244 Peter, in: GS Onrechtmatige daad, aant. 10, Ekelmans (1991), p. 9 e.v. en Michiels van Kessenich (1995),
p. 40.
245 Tjong Tjin Tai (2007), p. 176.
246 Michiels van Kessenich (1995), p. 26 en p. 35. Zie voorts: Peter, in: GS Onrechtmatige daad, regeling Boek
6 BW, aant. 20 en Bisschop (1994), p. 25.
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Bij het formuleren van de eisen die aan zijn handelen gesteld worden, wordt wel
gebruik gemaakt van een bepaalde hypothetische persoon, de ‘maatman’.247 Voor
de maatman is de normaal handelende mens (wat niet betekent: de gemiddelde
mens) de maatstaf.248 De maatman wordt nader ingevuld aan de hand van de
omstandigheden van het geval.249 Daarbij is het uitgangspunt wat men van een
beroepsbeoefenaar mag verwachten, gelet op wat andere soortgelijke beroepsbeoefenaars weten, kunnen en doen.250
De ‘inzet van deskundigheid’ betreft een zeer ruime (overkoepelende) norm. De
informatie- en waarschuwingsplicht maken in theorie onderdeel uit van deze
norm. In de literatuur en rechtspraak wordt veel aandacht besteed aan deze plichten. Ik heb er daarom voor gekozen de informatie- en waarschuwingsplicht als
aparte zorgverplichting op te nemen
3 Informatie- en waarschuwingsplicht
De beroepsbeoefenaar moet voldoende informatie verschaffen en verwerven over
de door hem te verrichten opdracht.251 De beroepsbeoefenaar dient maatregelen
te treffen die het na te streven belang verzekeren, waarborgen, beschermen.252
De beroepsbeoefenaar heeft allereerst een plicht tot informeren. Deze informatieplicht volgt voor wat betreft de overeenkomst van opdracht deels uit Boek 7
BW. In Boek 7 BW zijn de volgende verplichtingen opgenomen: ‘Het informeren van de opdrachtgever over de werkzaamheden van de opdrachtnemer ter
uitvoering van de opdracht’ (artikel 7:403 lid 1 BW) en ‘Verantwoording door
de opdrachtnemer over de wijze waarop hij zich van zijn opdracht heeft
gekweten’ (artikel 7:403 lid 2 BW). De informatieplicht is echter meer omvattend dan deze verplichtingen uit Boek 7 BW. Ik heb er daarom voor gekozen de
informatieplicht als onderdeel van de zorgplicht te bespreken.
De informatieplicht betreft een plicht tot het vergaren en/of verstrekken van
informatie.253 De beroepsbeoefenaar moet -als onderdeel van de plicht tot het
vergaren van informatie- voldoende informatie verschaffen over de door hem te
verrichten opdracht, zodat de opdrachtgever helder is welke informatie de
beroepsbeoefenaar nodig heeft voor de uitvoering van zijn opdracht.
De beroepsbeoefenaar mag er bij het vergaren van informatie niet te lichtvaardig
op vertrouwen dat de opdrachtgever met de relevante gegevens komt, hij moet
doorvragen. Hij mag vervolgens uitgaan van de juistheid en volledigheid van
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mededelingen van partijen. Blijkt achteraf dat de opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of informatie heeft achtergehouden, en heeft de beroepsbeoefenaar daardoor een onjuiste handelswijze gekozen, dan kan voor hem geen
tekortkoming ontstaan.
De te verstrekken informatie moet zijn afgestemd op de concrete opdrachtgever.
Dit onderdeel van de informatieplicht wordt ook wel gezien als een mededelingsplicht. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat een mededelingsplicht prevaleert boven een onderzoeksplicht.254 De opdrachtgever moet in
staat worden gesteld aan de hand van de door de beroepsbeoefenaar weergegeven pro’s en contra’s, inclusief de gevaren en kansen die tot de reële mogelijkheden behoren, tot een weloverwogen oordeel te komen. De beroepsbeoefenaar
mag bij de uitvoering van de opdracht geen risico’s scheppen/nemen die niet
noodzakelijk zijn. Tot slot dient de beroepsbeoefenaar de opdrachtgever te informeren over de door de beroepsbeoefenaar uitgevoerde werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en dient de opdrachtnemer verantwoording af te leggen
over de wijze waarop hij zich van zijn opdracht heeft gekweten.
Naast het vergaren en verstrekken van informatie dient de beroepsbeoefenaar
maatregelen te treffen die het na te streven belang verzekeren, waarborgen,
beschermen.255
Hierbij is van belang dat uit de in de wet vastgelegde redelijkheid en billijkheid
voortvloeit dat de beroepsbeoefenaar het belang van de opdrachtgever voorop
dient te stellen ten opzichte van zijn eigen belang. De opdrachtnemer dient belangentegenstellingen te vermijden.
Onder bepaalde omstandigheden dient de beroepsbeoefenaar uit eigener beweging te handelen ten behoeve van de opdrachtgever. Een handelingsplicht kan
ook aan de orde zijn indien geen voorafgaand overleg met de opdrachtgever
mogelijk is. Een voorbeeld is de verzending van een belastingaangifte door een
belastingadviseur, waarvan het van belang was dat de aangifte bewijsbaar tijdig
was verzonden.256
Een waarschuwingsplicht komt in dit verband tevens aan de orde. Waarschuwen is
het opmerkzaam maken op een specifiek risico. Een waarschuwing zal vaak het
afraden van een handeling betreffen, maar dit hoeft uiteraard niet zo te zijn. Waarschuwen strekt er toe dat de ander een specifiek risico opmerkt en desgewenst kan
vermijden.257 Informeren is daarentegen vooral bedoeld ervoor te zorgen dat de

254 Ettema & Jansen (2013), p. 74, met verwijzing naar: HR 21 december 1973, NJ 1974/97 (Van der Beek/Van
Dartel), HR 21 december 1990, NJ 1990/251 (Van der Geest/Nederlof), HR 10 april 1998, NJ 1998/666
(Offringa/Vinck en Van Rosberg) en HR 16 juni 2000, NJ 2001/559 (L.E. Beheer/Stijnman).
255 Tjong Tjin Tai (2007), p. 120-122.
256 Tjong Tjin Tai (2007), p. 120-122.
257 Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 3.5 met verwijzing naar HR 23 november 2001,
ECLI:NL:HR:2001:AB2737, NJ 2002/386 en NJ 2002/387 (Informed consent).
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ander een weloverwogen beslissing kan nemen met inachtneming van alle kansen
en risico’s. In de literatuur wordt er op gewezen dat er sprake is van een verschil in
intensiteit tussen informeren en waarschuwen.258 Volgens Giesen is een bijzonder
kenmerk van waarschuwingen dat zij niet slechts een ‘informational function’
vervullen, maar ook een ‘alerting function’.259 Van Emden en De Haan merken op
dat het verschil tussen informeren en waarschuwen ‘vloeibaar’ is. Er is in zekere
mate sprake van een ‘glijdende schaal’. Afhankelijk van de omstandigheden van
het geval zal de mededeling van de beroepsbeoefenaar een meer of minder sturend
karakter hebben.260 Een voorbeeld van de waarschuwingsplicht is de beroepsbeoefenaar die zijn opdrachtgever moet waarschuwen als een instructie ongewenste gevolgen zal hebben. Als de opdrachtgever desondanks toch zijn wens wil
laten prevaleren boven de andere belangen waar de overeenkomst op gericht is, zal
de beroepsbeoefenaar in beginsel diens wens moeten volgen (artikel 7:402 lid 1
BW).
De waarschuwingsplicht houdt niet in dat de beroepsbeoefenaar tot taak heeft
te voorkomen dat de opdrachtgever domme dingen doet. Onder omstandigheden
wordt echter wel van een beroepsbeoefenaar verwacht dat hij weerstand biedt aan
verlangens van de opdrachtgever.261 Het is hem bijvoorbeeld uitdrukkelijk toegestaan niet te gehoorzamen als de aanwijzingen onverantwoord zijn, en eventueel
de opdracht neer te leggen (artikel 7:402 lid 2 BW).
Civielrechtelijk model informatie- of waarschuwingsplicht
Ettema en Jansen hebben een civielrechtelijk model gepresenteerd om te bepalen
of een informatie-262 of waarschuwingsplicht geïndiceerd is.263 Het model bestaat
uit een feitelijke en een normatieve toets. De feitelijke toets heeft betrekking op
de kennis van de beroepsbeoefenaar. De beroepsbeoefenaar weet of wordt geacht
‘te weten van (a) de mede te delen informatie en (b) de relevantie daarvan voor de
onwetende partij’.264 De normatieve toets heeft betrekking op het gerechtvaardigd
vertrouwen van de onwetende partij. De onwetende partij mag redelijkerwijs
verwachten te worden ingelicht over de risico’s. Deze toets kan worden geconcretiseerd aan de hand van drie gezichtspunten: (i) de aard van de rechtsverhouding, (ii) de aard van de betrokken informatie en (iii) de aard van de betrokken
belangen.265 Ad (i) dit betreft de formele hoedanigheid van partijen. Wat mogen
partijen van elkaar verwachten in het licht van hun deskundigheid en/of professionele hoedanigheid. Des te deskundiger, des te eerder een informatie- en
waarschuwingsverplichting. Ad (ii) De aard van de betrokken informatie heeft
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betrekking op de complexiteit en traceerbaarheid van de relevante informatie. Des
te eenvoudiger te doorzien en/of ontdekken, des te minder snel is een informatie- of
waarschuwingsplicht van toepassing. Ad (iii) De aard van de betrokken belangen
heeft betrekking op de aard en ernst van de betrokken risico’s. Des te groter de
risico’s, des te eerder is sprake van een informatie- en waarschuwingsverplichting.
Tegenover deze informatie- en waarschuwingsverplichtingen staat de eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij, de onderzoeksplicht. Dit wordt als buitengrens beschouwd van de informatie- en waarschuwingsverplichtingen. Informatie
waarmee een partij bekend mocht worden verondersteld, hoeft niet aan de wederpartij te worden medegedeeld.266
Evaluatie zorgverplichtingen beroepsbeoefenaar uit hoofde van overeenkomst
van opdracht
De zorgverplichtingen zijn slechts op hoofdlijnen geschetst. Uiteraard kunnen
(en dienen) deze verplichtingen geconcretiseerd (te) worden aan de hand van hetgeen men overeengekomen is. In het voorgaande heb ik getracht om los van een
dergelijke overeenkomst de algemene overkoepelende normen in te vullen. In dit
verband is ingegaan op twee andere algemene verplichtingen van de opdrachtnemer die in de wet zijn vastgelegd met betrekking tot de overeenkomst van opdracht
(zie 3.2.2), te weten: het informeren van de opdrachtgever over de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar ter uitvoering van de opdracht en verantwoording
door de beroepsbeoefenaar over de wijze waarop hij zich van zijn opdracht heeft
gekweten. Deze twee verplichtingen vallen onder zorgverplichting 3, de informatie- en waarschuwingsplicht. De andere twee algemene verplichtingen van de
opdrachtnemer die in de wet zijn vastgelegd (het gevolg geven door de beroepsbeoefenaar aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht en het persoonlijk uitvoeren van de opdracht) komen slechts
direct of indirect aan de orde bij de bespreking van de andere zorgverplichtingen.
In het licht van de zorgplicht zijn zij mijns inziens minder relevant.
Zorgplicht en onrechtmatige daad
In het voorgaande is de zorgplicht van een beroepsbeoefenaar uit hoofde van
zijn overeenkomst tot opdracht besproken. De zorgplicht van een beroepsbeoefenaar indien sprake is van een onrechtmatige daad is moeilijker te concretiseren. De
zorgplicht zal alsdan ingevuld worden aan de hand van de omstandigheden van het
geval. In deze paragraaf kunnen daar voor wat betreft de ‘gewone’ beroepsbeoefenaar nog geen concrete verplichtingen aan worden verbonden, omdat er ten aanzien van de ‘gewone’ beroepsbeoefenaar (nagenoeg) geen sprake is van specifieke
wet- en regelgeving. Indien sprake is van een gereglementeerde beroepsbeoefenaar, kunnen de verplichtingen wel meer concreet ingevuld worden aan de hand
van wet- en regelgeving, zie hierover de volgende paragraaf.

266 Ettema & Jansen (2013), p. 89.
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3.10

Zorgplicht van een gereglementeerde beroepsbeoefenaar

3.10.1

Algemeen

In 3.2.3 ben ik al ingegaan op de bijzondere zorgplicht van de gereglementeerde
beroepsbeoefenaar. Een bijzondere zorgplicht rust onder andere op artsen, advocaten, notarissen, accountants en financiële ondernemingen. In deze paragraaf
wordt stilgestaan bij de advocaten, notarissen en financiële ondernemingen, waarna
in het volgende hoofdstuk de zorgplicht van de accountant wordt uitgewerkt.
Een financiële onderneming is: a. een bank, b. een beheerder van een beleggingsinstelling, c.
een beheerder van een instelling voor collectieve beleggingen in effecten (‘icbe’), d. een beleggingsinstelling, e. een beleggingsonderneming, f. een betaaldienstverlener, g. een bewaarder, h.
een bewaarder van een icbe, i. een clearinginstelling, j. een entiteit voor risico-acceptatie, k. een
financiële dienstverlener, l. een financiële instelling, m. een icbe, n. een pensioenbewaarder, o.
een verzekeraar of p. een wisselinstelling (artikel 1:1 Wft).
Een financiële onderneming oefent geen beroep uit, maar wordt wel besproken in deze
paragraaf over de gereglementeerde beroepsbeoefenaar. Bij financiële ondernemingen worden
bedrijfsmatig activiteiten uitgeoefend, hiermee is dus geen sprake van een individueel uitgeoefend
beroep. Net als de hierboven genoemde beroepen zijn financiële ondernemingen echter (vergaand)
gereguleerd en onderworpen aan bijzondere zorgplicht. Om die reden heb ik, in lijn met Tjong Tjin
Tai ervoor gekozen de financiële ondernemingen tevens te bespreken.267

De selectie van notarissen en advocaten is gebaseerd op het feit dat de betreffende
dienstverleners hun werkzaamheden exclusief uitoefenen op basis van een
wettelijke plicht, net als de accountant. Voorts ligt hun beroepsveld dicht tegen
dat van de accountant aan. De verschillende beroepsbeoefenaren werken bovendien veel samen.
In paragraaf 3.2.3 (i) is echter ook een belangrijk verschil aan de orde gekomen tussen
advocaten en notarissen enerzijds en accountants anderzijds. Advocaten oefenen in hoofdzaak
een privaat vertrouwensberoep uit. Notarissen oefenen een privaat vertrouwensberoep uit, maar
het publieke belang speelt ook een grote rol. Met het accountantsberoep wordt in hoofdzaak een
publiek belang gediend.

De selectie van financiële ondernemingen is gebaseerd op het feit dat financiële
ondernemingen net als de accountants in hoofdzaak een publiek belang dienen.
Hierbij is van belang dat de AFM toezicht houdt op zowel accountants als financiële ondernemingen. Voorts hebben de financiële ondernemingen en de accountants de laatste jaren in de hoek gezeten waar de grootste klappen vielen.

267 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV (2014), nr. 64.
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Artsen oefenen een privaat vertrouwensberoep uit, net als advocaten en notarissen. Zij kunnen
aansprakelijk zijn jegens patiënten of nabestaanden van patiënten (oftewel een beperkte kring
van derden). De geneeskundige behandelingsovereenkomst is uitvoerig in de wet vastgelegd,
zulks in tegenstelling tot de overeenkomsten van opdracht van artsen, notarissen en accountants.
Vanwege het verschil in wettelijke regeling, heb ik ervoor gekozen de artsen niet nader te
bespreken.

Teneinde te handelen als een redelijk handelende en redelijk bekwame gereglementeerde beroepsbeoefenaar (de zorgplicht), dient de beroepsbeoefenaar te
voldoen aan de volgende zorgverplichtingen: 1 Deskundigheid, 2 Inzet van
deskundigheid en 3 Informatie- en waarschuwingsplicht. Het gestelde onder 3.4
omtrent deze zorgverplichtingen is tevens van toepassing op de gereglementeerde
beroepsbeoefenaar, in het hiernavolgende zal hierop worden voortgeborduurd. Ik
zal hierbij slechts in hoofdlijnen ingaan op de zorgverplichtingen van deze
gereglementeerde beroepsbeoefenaren. De opgenomen uitspraken dienen ter illustratie. Het voert te ver om een volledig overzicht van de jurisprudentie te geven.
Bij het uitoefenen van het beroep van advocaat en notaris, spelen de beroepsorganisaties, respectievelijk de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
(‘KNB’)268 en de Nederlandse Orde van Advocaten (‘NOVA’)269 een grote rol.
Advocaten, notarissen en dagelijks beleidsbepalers en leden van de Raad van
Commissarissen van alle financiële ondernemingen dienen een eed af te leggen.270
Een notaris dient binnen zes maanden na zijn benoeming voor de rechtbank een eed af te leggen
(artikel 3 lid 2 Wet op het notarisambt). Als de eed niet tijdig is afgelegd, vervalt de benoeming
(artikel 3 lid 2 Wet op het notarisambt). De notaris is bevoegd met ingang van de dag na de
eedsaflegging (artikel 3 lid 5 Wet op het notarisambt).
Een advocaat dient bij zijn beëdiging een eed of belofte af te leggen (artikel 3 lid 2 Advocatenwet).
Dagelijks beleidsbepalers en leden van de Raad van Commissarissen van alle financiële ondernemingen dienen de eed of belofte binnen drie maanden na benoeming af te leggen. De eed of belofte
mag binnen de eigen onderneming worden afgelegd, maar ook ten overstaan van bijvoorbeeld een
brancheorganisatie.

268 De KNB is een openbaar lichaam voor beroep met een verordenende bevoegdheid (artikel 134 Grondwet).
De KNB is verantwoordelijk voor de bevordering van een goede beroepsuitoefening door notarissen en van
hun vakbekwaamheid en de behartiging van hun gemeenschappelijk belang. Van den Berg (2012), p. 43.
269 De Nederlandse Orde van Advocaten (‘NOVA’), een openbaar lichaam voor beroep met een verordenende
bevoegdheid (artikel 134 Grondwet), is verantwoordelijk voor het waarborgen van de goede beroepsuitoefening en dient tevens de belangen van de beroepsgroep te behartigen. Van den Berg (2012), p. 33.
270 De eed van de dagelijks beleidsbepalers en leden van de Raad van Commissarissen van alle financiële
ondernemingen is opgenomen in de regeling ‘eed of belofte financiële sector 2013’ (Staatscourant 2012,
nr. 26874).
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Advocaten en notarissen271 zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van
handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens de Advocatenwet272
respectievelijk de Wet op het notarisambt.273
De beroepsorganisaties KNB en NOVA, de eedsaflegging en het sterk gereguleerde tuchtrecht dragen bij aan de in paragraaf 3.10.2, 3.10.3 en 3.10.4
respectievelijk te bespreken deskundigheid, inzet van die deskundigheid en
informatie- en waarschuwingsplicht.
3.10.2

Deskundigheid

Notaris
De deskundigheid wordt onder andere verkregen doordat eerst aan opleidingseisen dient te worden voldaan alvorens men tot notaris kan worden benoemd.274
Zodra aan alle eisen is voldaan kan een notaris als zodanig bij koninklijk besluit
worden benoemd (artikel 3 Wet op het notarisambt). De notaris vervult alsdan
een openbaar ambt. Indien men eenmaal notaris is, dient de deskundigheid
conform wet- en regelgeving op peil te worden gehouden.275
Advocaat
De deskundigheid wordt onder andere verkregen doordat aan opleidingseisen
dient te worden voldaan alvorens men als advocaat kan worden beëdigd.276
Advocaten worden op requisitoir van het openbaar ministerie beëdigd door de
rechtbank in het arrondissement waarin zij kantoor wensen te houden (artikel 3
lid 1 Advocatenwet). Zodra men als advocaat is beëdigd, dient eerst succesvol
een stage te worden afgerond277 en vervolgens dient de deskundigheid conform
wet- en regelgeving op peil te worden gehouden.278

271 Hier versta ik onder: notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen.
272 Meer specifiek: Advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van handelen of nalaten: (i) in
strijd met enige bij of krachtens de Advocatenwet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme en de verordeningen van de Nederlandse orde, gegeven bepaling, (ii) in strijd met de zorg die zij
als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of
behoren te behartigen, en (iii) dat een behoorlijk advocaat niet betaamt (artikel 46 Advocatenwet).
273 Meer specifiek: Notarissen zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van handelen of nalaten: (i) in
strijd met enige bij of krachtens de Wet op het notarisambt gegeven bepaling; (ii) in strijd met de zorg die
notarissen behoren te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve zij optreden, en (iii) dat een
behoorlijk notaris niet betaamt (Artikel 93 lid 1 Wet op het notarisambt).
274 De opleidingseisen zijn vastgelegd in: artikel 6, 31 en 33 Wet op het notarisambt.
275 Een notaris moet zich gedurende zijn hele carrière blijven bijscholen om zijn kennis, competenties
en vaardigheden op peil te houden. Dit principe heet ook wel permanente educatie (PE). Per tijdvak
van twee jaar moet ten minste veertig uur onderwijs worden gevolgd (= 40 opleidingspunten).
http://www.knb.nl/de-notaris/werken-bij-de-notaris/permanente-educatie.
276 De opleidingseisen zijn vastgelegd in artikel 2 Advocatenwet.
277 Artikel 9b lid 1 Advocatenwet en artikel 2, 3, 11 en 12 Stageverordening 2012. Gedurende deze drie jaar is
men officieel advocaat, maar men wordt nog wel advocaat-stagiaire genoemd. Tijdens de advocaatstage
dient voorts de beroepsopleiding advocaten te worden gevolgd.
278 In het belang van een goede beroepsuitoefening heeft de Nederlandse Orde van Advocaten bepaald, dat een
advocaat na afronding van zijn stageperiode verplicht is zijn vakbekwaamheid te onderhouden en te
actualiseren. Tevens dient de advocaat zich te professionaliseren in de (beroeps)vaardigheden. Dit is
geregeld in de Verordening op de vakbekwaamheid. De advocaat is verplicht elk jaar ten minste 20
opleidingspunten te behalen.
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Financiële onderneming
Beleidsbepalers279 bij financiële ondernemingen in de zin van de Wft dienen
getoetst te worden door de overheid, te weten door de AFM respectievelijk De
Nederlandsche Bank (DNB). De Wft schrijft voor dat alle beleidsbepalers dienen te worden getoetst op betrouwbaarheid (artikel 4:10 lid 1 Wft). Dagelijks
beleidsbepalers en toezichthouders worden tevens getoetst op geschiktheid
(artikel 4:9 lid 1 Wft).280 Tot slot worden eisen gesteld aan de vakbekwaamheid
(artikel 4:9 lid 2 Wft).
3.10.3

Inzet van deskundigheid

De in deze paragraaf besproken gereglementeerde beroepsbeoefenaren zetten de
volgende deskundigheid exclusief in:
Notaris
Het ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te verlijden
in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij zulks van hem verlangt alsmede het verrichten van andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden (artikel 2 lid 1 Wet op het notarisambt). De notaris is op grond van de
wet op het notarisambt exclusief bevoegd om authentieke akten te verlijden,
oftewel: hij heeft een domeinmonopolie.281
De algemene zorgplicht voor notarissen tot inzet van zijn deskundigheid is neergelegd in de Wet op het notarisambt, de verordening beroeps- en gedragsregels
alsmede jurisprudentie en wordt tuchtrechtelijk gehandhaafd. Notarissen dienen
zich in de uitoefening van hun beroep en daarbuiten zodanig te gedragen dat de eer
en het aanzien van het notariaat niet worden of kunnen worden geschaad (artikel 1
Verordening beroep- en gedragsregels).282 De bijzondere zorgplicht van de notaris
wordt deels ingevuld in de Wet op het Notarisambt. Zo dient de notaris het ambt in
onafhankelijkheid uit te oefenen en de belangen van alle partijen die bij de
rechtshandeling betrokken zijn op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid te behartigen (artikel 17 lid 1 Wet op het Notarisambt). De eis van
onpartijdigheid geldt alleen voor de ambtelijke werkzaamheden van een notaris en
niet als hij als adviseur optreedt.283

279 Beleidsbepalers zijn zowel dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers als toezichthouders. Deze
definitie is niet opgenomen in de Wft, maar volgt uit de AFM Invulinstructie vergunning aanvragen,
bijlage; betrokken personen.
280 Geschiktheid ziet op kennis, ervaring, vaardigheden en professioneel gedrag en is voor dagelijks beleidsbepalers uitgewerkt in de Beleidsregel geschiktheid 2012.
281 Van den Berg (2012), p. 40.
282 Van den Berg (2012), p. 94 en 97.
283 Van den Berg (2012), p. 39.
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Advocaat
‘De taak van en de roeping van de advocaat [is], op te treden ter verdediging
van personen en belangen, die worden bedreigd’.284
Iedere Nederlander is wettelijk verplicht een advocaat in te schakelen voor
bepaalde civiele en strafrechtelijke procedures en familierechtzaken (bijvoorbeeld echtscheidingen) bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad. Een
advocaat heeft op grond van de Advocatenwet de exclusieve bevoegdheid om als
procesvertegenwoordiger op te treden. Hij beschikt dus over een procesmonopolie.
Zoals Van den Berg terecht opmerkt in haar proefschrift verschaft het procesmonopolie de
advocaat een voorsprong in de concurrentie met andere commerciële dienstverleners. De keuze
om deze monopoliepositie aan advocaten toe te bedelen is gebaseerd op de gedachte dat
rechtzoekenden voor meer complexe zaken juridische bijstand behoeven. Hierbij zijn niet alleen
de partijen gebaat (equality of arms) maar ook de goede rechtspleging als zodanig.285

De algemene zorgplicht voor advocaten is neergelegd in de Advocatenwet,
gedragsregels en jurisprudentie en wordt tuchtrechtelijk gehandhaafd (artikel 46
Advocatenwet).286 Een advocaat dient zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad
(Gedragsregels 2018, regel 1 beroepsplichten). Ook niet-beroepsmatige gedragingen kunnen zijn functioneren raken. Met ingang van 1 januari 2015 is artikel 10 a
toegevoegd aan de Advocatenwet.287 Dit artikel vult de bijzondere zorgplicht van
de advocaat in met behulp van de zorgverplichtingen, onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en geheimhouding.
Ten aanzien van de onafhankelijkheid geldt dat de advocaat onafhankelijk dient
te zijn ten opzichte van een ieder: opdrachtgever, de overheid, de rechter en anderen.288 Met
betrekking tot de partijdigheid merk ik op dat de advocaat vooral een partijdig belangenbehartiger
is/dient te zijn, maar dat dit niet zo ver mag gaan dat de advocaat zich volledig vereenzelvigt met
de belangen van de opdrachtgever. Hij moet wel oog hebben voor de gerechtvaardigde belangen
van de wederpartij en van een goed verloop van procedures.289 Zulks vanwege de onafhankelijke positie die de advocaat in dient te nemen.290 De vereiste deskundigheid ziet niet alleen op de
vakinhoud, maar ook op het soort dienstverlening waarvoor de advocaat is ingeschakeld en de
wijze waarop hij dit uitoefent.291 Tot slot wordt de vertrouwelijke relatie beschermd door het
wettelijke verschoningsrecht waarop advocaten zich kunnen beroepen.292
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Kamerstukken 1947/48, 892, nr. 3, p. 7. Zie ook: Van den Berg (2012).
Van den Berg (2012), p. 26.
Van den Berg (2012), p. 94/95.
Wet positie en toezicht advocatuur. De wet is op 1 januari 2015 in werking getreden.
Van den Berg (2012), p. 24.
Van den Berg (2012), p. 107.
Van den Berg (2012), p. 24.
Van den Berg (2012), p. 24 met verwijzing naar Kamerstukken II 2009/10, 32 382, nr. 3, p. 9-10.
Van den Berg (2012), p. 25.
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Financiële ondernemingen
Financiële ondernemingen zijn op grond van de Wet financieel toezicht bevoegd
hun producten aan te bieden. Financiële ondernemingen vallen onder het gedragstoezicht van de AFM. Dit gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante
financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten. Voorts vallen financiële ondernemingen onder het
prudentiële toezicht van de DNB. Dit richt zich op de financiële soliditeit van
financiële ondernemingen en draagt bij aan de stabiliteit van de financiële sector.
Vanzelfsprekend dienen notarissen, advocaten en financiële ondernemingen bij het
inzetten van hun deskundigheid de op de betreffende doelgroep van toepassing
zijnde wet- en regelgeving na te leven. Ten aanzien van de wetgeving dient gedacht
te worden aan de Wet op het notarisambt, de Advocatenwet en de Wft. Deze wetten
worden uitgewerkt in een grote hoeveelheid regelgeving.293
De exclusieve wettelijke taak van voornoemde gereglementeerde beroepsbeoefenaren zal niet nader worden uitgewerkt. Er is reeds veel literatuur294 hierover
voorhanden en een nadere uitwerking zal mijns inziens een herhaling van zetten
zijn, die geen toegevoegde waarde zal hebben met betrekking tot mijn onderzoeksvraag.
3.10.4

Informatie- en waarschuwingsplicht

De informatie- en waarschuwingsplicht vloeit met name voort uit de bijzondere
zorgplicht van notarissen, advocaten en financiële ondernemingen (zie paragraaf
3.2.3 voor deze zorgplicht).
Notarissen
Voor wat betreft de bijzondere zorgplicht van de notaris is in de literatuur en
jurisprudentie sprake van een specifieke zorgverplichting op het gebied van
informeren. De notaris heeft een algemene voorlichtings- en informatieplicht.295
De notaris mag niet te lichtvaardig er op vertrouwen dat de opdrachtgever met de
relevante en juiste gegevens komt, hij moet doorvragen en de verstrekte informatie
verifiëren.
De notaris mag vervolgens in beginsel uitgaan van de juistheid en volledigheid
van mededelingen van partijen, maar bij twijfel zal hij zelf (nader) onderzoek in
moeten stellen. Hierbij moet een hoge mate van zorgvuldigheid in acht worden
genomen. Voorts wordt de notaris vanuit het oogpunt van de onderzoeksplicht

293 Zie voor een bespreking van wet- en regelgeving onder andere: Lekkerkerker/Breedveld/Kolkman/Meijers
(2010), Bannier & Fanoy (2011), Bierman & Van der Eerden (2013), Grundmann (2012), Van den Berg
(2012) en Leerboek Wft, Maklu.
294 Zie onder andere: Lekkerkerker/Breedveld/Kolkman/Meijers (2010), Bannier & Fanoy (2011), Bierman &
Van der Eerden (2013), Grundmann (2012) en Leerboek Wft, Maklu.
295 Boks (2002), p. 35 e.v. HR 28 september 1990, NJ 1990, 473 (vervolg: HR 24 december 1993,
NJ 1994, 303).
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verplicht om te controleren of toestemmingen, vergunningen en ontheffingen die
nodig zijn in verband met de rechtshandeling, ook daadwerkelijk zijn verleend.296
Verder speelt hierbij de identificatieplicht een rol, niet alleen in verband met de Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, maar ook bijvoorbeeld ter controle van volmachten en legalisatie van handtekeningen.
Volgens Boks ligt aan deze zorgverplichting de gedachte ten grondslag dat deelnemers aan
het rechtsverkeer moeten kunnen vertrouwen op de rechtsgeldigheid van de in de akte vervatte
rechtshandeling. Aldus wordt getracht ervoor zorg te dragen dat het maatschappelijk verkeer
ongestoord doorgang kan vinden. Dit sluit aan bij het gestelde onder paragraaf 3.2.3 omtrent het
publieke belang dat notarissen dienen. De notaris geeft hier invulling aan door zorg te dragen
voor rechtszekerheid.297 Rechtszekerheid geldt voor alle belanghebbenden bij de authentieke
akte. Dit zijn in ieder geval alle partijen bij de akte.298

Er kunnen verschillende deelverplichtingen worden onderscheiden die een
invulling geven aan deze zorgverplichting tot informeren: (i) de wilscontrole,
(ii) een onderzoeksplicht en (iii) een plicht tot het verstrekken van informatie. Ad
(I) de wilscontrole dient ertoe de bedoelingen van partijen zo juist en volledig
mogelijk in de akte weer te geven en moet voorafgaand aan het verlijden van de
akte worden uitgevoerd. Ad (ii) De onderzoeksplicht is deels hierboven al aan
de orde geweest en heeft voorts betrekking op de in de akte op te nemen feiten
en de toepasselijke rechtsregels. De onderzoeksplicht ziet tevens op de bevoegdheid van vertegenwoordigers. Ad (iii) de plicht tot het verstrekken van informatie houdt tot slot in dat de notaris zijn cliënt informeert over de juridische gevolgen
van een rechtshandeling.299 Bij het geven van informatie en het stellen van vragen
is de zorgplicht van de notaris beperkt tot het gebied van de specifieke deskundigheid van een notaris.300
Voorts is sprake van een specifieke zorgverplichting op het gebied van waarschuwen. De notaris heeft een bijzondere waarschuwingsplicht,301 ook wel
‘Belehrungspflicht’302 genoemd (artikel 43 Wet op het Notarisambt). Uit de
belehrungspflicht volgt dat de notaris zich niet kan beperken tot de uitvoering
van de hem opgedragen werkzaamheden. Hij heeft de plicht cliënten te
beschermen tegen de risico’s die zij lopen door het aangaan van de betreffende
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Boks (2002), p. 62/63.
Boks (2002), p. 104.
Boks (2002), p. 39.
Boks (2002), p. 62/63.
Tjong Tjin Tai (2007), p. 178, met verwijzing naar HR 10 januari 1997, NJ 1999/286, r.o. 3.5.3 en HR
9 december 1983, NJ 1984/342, r.o. 3.8.
301 Boks (2002), p. 35 e.v.
302 De Belehrungspflicht komt voort uit het Groninger huwelijksvoorwaarden-arrest van de Hoge Raad, waarin
werd overwogen: ‘ De omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat de notaris beroepshalve is
gehouden tot het geven van verdergaande informatie, en met name tot het wijze op specifieke aan de
voorgenomen rechtshandeling verbonden risico’s’ en ‘De functie van de notaris in het rechtsverkeer brengt
immers mee dat hij beroepshalve gehouden is naar vermogen te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van
juridische onkunde en feitelijk overwicht’ (HR 20 januari 1989, NJ 1989, 766 (Groningse huwelijkse
voorwaarden).

216

3. De accountant en opdrachtgever vs de accountant en derden

rechtshandeling. Dit betekent dat de notaris duidelijk zal moeten maken wat
de gevolgen van de rechtshandeling voor (één van) de betrokken partijen zijn.
Hij kan dus niet volstaan met het geven van een algemene toelichting.303 Pas als
de notaris ervan overtuigd is dat de verschijnende personen hebben begrepen wat
de inhoud van de akte is, mag hij aannemen dat hij aan zijn informatieplicht
heeft voldaan.304 Dit wordt ook wel de actieve zorgverplichting genoemd.305 Een
vergelijking kan worden gemaakt met de ‘informed consent’ problematiek,306
hierop zal ik in paragraaf 5.4 terugkomen. De waarschuwingsplicht is niet beperkt
tot het verlijden van een authentieke akte, maar ziet op alle gevallen waarin partijen de tussenkomst van een notaris verlangen. Er ligt een beschermingsgedachte
aan ten grondslag. De individuele cliënt (en dus niet alle belanghebbenden bij een
akte) dient te worden beschermd. Indien een cliënt ondanks een waarschuwing de
risico’s nog steeds niet goed inschat, dient de notaris overigens zijn ministerie te
weigeren.307 De weigering om ministerie te verlenen volgt uit artikel 21 Wet op het
Notarisambt. Volgens dit artikel is de notaris in beginsel verplicht de hem bij of
krachtens de wet opgedragen of de door een partij verlangde werkzaamheden te
verrichten (ministerieplicht). Er is echter een uitzondering op de ministerieplicht,
de verplichte dienstweigering.308 De notaris is verplicht zijn dienst te weigeren
wanneer naar zijn redelijke overtuiging of vermoeden de werkzaamheid die van
hem verlangd wordt leidt tot strijd met het recht of de openbare orde, wanneer
zijn medewerking wordt verlangd bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd
doel of gevolg hebben of wanneer hij andere gegronde redenen voor weigering
heeft (artikel 21 lid 2 Wet op het Notarisambt).
Gewoonten/gebruiken
Ten aanzien van de zorgverplichtingen van de notaris is tot slot relevant dat een
notaris zich ter voorkoming van aansprakelijkheid niet kan verschuilen achter
gewoonten en gebruiken.309 Richtinggevend arrest hierover is het Baarns beslagarrest, waarbij het ging om een gewoonte in de notariële praktijk. De Hoge Raad
overwoog hier: ‘Een zodanige praktijk -hoezeer begrijpelijk in verband met de
wens een vlotte afwikkeling te bevorderen- brengt noodzakelijkerwijs mee dat de
notaris de koper aan bepaalde, in beginsel vermijdbare risico’s bloot stelt,
waarvan deze in de regel niet op de hoogte zal zijn en waartegen deze zich ook
moeilijk kan wapenen. Deze praktijk kan de notaris dan ook niet van zijn
aansprakelijkheid ontslaan, wanneer een zodanig risico zich verwezenlijkt. 310
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Kamerstukken 1995/1996, 23 706, nr. 3, p. 40-41.
Kamerstukken 1995/1996, 23 706, nr. 6, p. 50.
Boks (2002), p. 80.
Pijls (2009), 22.
Boks (2002), p. 104.
Waaijer (2017), paragraaf 2.3.
Van Dam (2000), p. 178.
HR 30 januari 1981, NJ 1982, 56 (Baarns beslag), tevens: HR 22 maart 1996, NJ 1996, 668 (Kromjongh/Van
Dijk).
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Advocaten
Tjong Tjin Tai merkt ten aanzien van de taak van de advocaat op dat de advocaat
verplicht is alle rechtmatige belangen van de cliënt met betrekking tot de aan
hem toevertrouwde zaak naar behoren te behartigen.311 Hieronder wordt tevens
verstaan ‘het verrichten van benodigde taken die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen312 en ‘het niet nodeloos scheppen van risico’s ten aanzien van de belangen
van de cliënt313 ’. Er is een zekere autonomie van de cliënt. De advocaat dient de
cliënt zorgvuldig te informeren over de mogelijkheden. De advocaat dient de
cliënt hierbij in staat te stellen goed geïnformeerd te beslissen.314
Het antwoord op de vraag of en in welke mate een advocaat de cliënt daarbij behoort
te informeren over en te waarschuwen voor een bepaald risico, is afhankelijk van
de omstandigheden van het geval.315 Indien de cliënt vervolgens een weloverwogen
keuze maakt, kan hij daar aan worden gehouden.316 Dit geldt zowel voor proceshandelingen als advieswerkzaamheden.317
Een aantal voorbeelden uit de jurisprudentie:
Een procederende partij die hangende het geding zelf tot een nieuw inzicht komt dat van invloed
kan zijn op de beslissing in dat geding maar die verzuimt zijn raadsman daarvan tijdig op de
hoogte te stellen en zijn opdracht dienovereenkomstig te wijzigen, kan zijn raadsman niet
aansprakelijk stellen op grond van het verwijt dat deze onvoldoende heeft gedaan om hem tot
dat inzicht te brengen (HR 8 september 2000, NJ 2000, 614). Omgekeerd dient de advocaat de
cliënt volledig te informeren. Zelfs bij een geringe kans op succes van een bepaalde handelingen, dient de handeling te worden voorgelegd aan de cliënt, indien de handeling betrekkelijk
geringe moeite kost.318
Een advocaat handelt in strijd met de door hem jegens betrokkenen verschuldigde zorgvuldigheid indien hij door het verzoekschrift niet eerder in te dienen een situatie in het leven heeft
geroepen, waarin, naar hij had moeten begrijpen, de vraag van de ontvankelijkheid van het verzoek moest rijzen met de risico’s van dien, welke zich in casu hebben verwezenlijkt met het gevolg
dat geen verlenging van de huur heeft plaatsgevonden (HR 2 april 1982, NJ 1983, 367).
Advocaat vraagt ten onrechte faillissement aan. Gezien de ingrijpende gevolgen van een
faillissement mag van de advocaat worden verwacht dat hij bij het aanvragen daarvan grote
zorgvuldigheid betracht (Hof ’s-Gravenhage 27 februari 2001, JOR 2001/139).

311 Tjong Tjin Tai (2007), p. 180, met verwijzing naar HR 1 november 1991, NJ 1992/121 (De Korte/Blok) r.o.
3.2.
312 HR 28 juni 1991, NJ 1992, 420 en HR 29 maart 2002, NJ 2002, 270.
313 HR 2 april 1982, NJ 1983, 367, HR 12 april 1985, NJ 1986/809 en HR 29 november 1991, NJ 1992/808.
314 HR 2 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4564, NJ 2007/92 en HR 2 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1406.
315 HR 2 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1406.
316 Tjong Tjin Tai (2007), p. 181.
317 HR 2 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1406 en Van Wechem & Rinkes (2015).
318 HR 28 juni 1991, NJ 1992, 420, r.o. 4.3.1. Zie: Tjong Tjin Tai (2007), p. 181.
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Financiële ondernemingen
In verband met de kredietcrisis is er de laatste jaren veel aandacht geweest voor de
bijzondere zorgplicht van financiële ondernemingen, en dan met name banken.319
Deze bijzondere zorgplicht heeft naar zijn aard tot strekking om de cliënt te
beschermen tegen het gevaar van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht.320
De bijzondere zorgplicht van de bank geldt bijvoorbeeld bij de handel in opties321 ,
het aanbieden van risicovolle financiële producten waarbij met geleend geld wordt
belegd en indien het vermogensbeheer de financiële draagkracht van
de cliënt kan raken, met name in een situatie waarin een belangrijk deel van het
vermogen verloren kan gaan.322 De bijzondere zorgplicht van banken heeft zich de
afgelopen jaren in de rechtspraak in toenemende mate uitgebreid naar andersoortige financiële ondernemingen.323
De rechtvaardiging voor de bijzondere zorgplicht van banken is gelegen in de bijzondere rol van
de bank in de maatschappij, allereerst bestaande uit de zorg voor andermans vermogen. Daarnaast zijn banken de grootste aanbieders van allerhande financiële producten en diensten die
essentieel zijn voor het maatschappelijk verkeer. Hierdoor is de bank een maatschappelijk instituut geworden.324 Tot slot heeft de bank een grote voorsprong in deskundigheid op haar niet
professionele cliënten.325

De bijzondere zorgplicht vergt nog meer aandacht voor het belang van de cliënt.326
In wet- en regelgeving327 zijn diverse hiermee samenhangende informatieverplichtingen opgenomen. Uit de jurisprudentie volgen tevens verschillende deelverplichtingen die een invulling geven aan de informatie- en waarschuwingsplicht
van de financiële ondernemingen:328
(i) een onderzoeksplicht;
(ii) een mededelingsplicht;
(iii) een waarschuwingsplicht; en
(iv) een onthoudings- dan wel weigeringsplicht.
Ad (i) De financiële onderneming dient zich vóór het aangaan van de overeenkomst onder andere op de hoogte te stellen van de inkomens- en vermogenspositie
van de niet-professionele consument door daarover inlichtingen in te winnen en
deze zo nodig met hem te bespreken.329

319 Pijls (2010), p. 167-193.
320 Cherednychenko (2010), p. 66 e.v., HR 23 mei 1997, NJ 1998, 192 (Rabobank/Everaars), HR 26 juni 1998,
NJ 1998, 660 (Van de Klundert/Rabobank); HR 11 juli 2003, NJ 2005, 103 en JOR 2003/199 (Kouwenberg/
Rabobank). Zie ook: Pijls (2010), p. 167-193.
321 HR 5 juni 2009, RvdW 2009, 683 (De T./Dexia Bank Nederland N.V.), 684 (Levob Bank N.V./B en GBD)
en 685 (Stichting Gedupeerden Spaarconstructie/Aegon Bank N.V.).
322 HR 24 december 2010, LJN: BO1799; RvdW 2011/35 (Fortis / Bourgonje c.s.) en Van der Woude (2011),
p. 405 e.v.
323 Pijls (2010), p. 167-193, Baalen (2006), p. 74-75 en Van Dijk & Van der Woude (2009), p. 76-77.
324 Tjong Tjin Tai (2007), p. 179.
325 Cherednychenko (2010), p. 66 e.v.
326 Cherednychenko (2010), p. 66.
327 De Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Onder andere te vinden in:
artikel 4:19, 20, 22, 24, 72, 73, 89, 90 en 90 a Wft en artikel 32 BGfo Zie: Grundmann (2012), Pijls
(2010), p. 167-193 en Busch & Grundmann (2009), p. 592.
328 Cortenraad (2012), p. 6.
329 HR 5 juni 2009, LJN: BH2815, r.o., 4.10.1-4.10.4 en Pijls (2010), p. 167 e.v.
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Ad (ii) De mededelingsplicht verplicht financiële ondernemingen om voor het
aangaan van een overeenkomst aan de consument die informatie te verstrekken die
deze nodig heeft voor het verkrijgen van deugdelijk inzicht in de gevolgen die de
overeenkomst voor hem zal hebben. Hieronder worden begrepen de verplichtingen
die uit de overeenkomst voor hem volgen en de risico’s die daaraan voor hem zijn
verbonden, zodat hij in staat is een afgewogen, op een ‘adequate beoordeling
steunende beslissing te nemen over het al dan niet aangaan van de overeenkomst’.330 In het verlengde hiervan ligt de waarschuwingsplicht.
Ad (iii) De waarschuwingsplicht verplicht financiёle ondernemingen onder andere
om de consument te waarschuwen als de onderneming op grond van hetgeen zij
bij de nakoming van haar onderzoeksplicht te weten is gekomen, moet begrijpen
dat een voorgenomen wijze van beleggen met de belangen van de consument
strijdig is.331 De zorgplicht van de bank strekt er bijvoorbeeld mede toe de cliënt te
beschermen tegen de gevaren van gebrek aan inzicht en kunde en van overwegend
op emotionele gronden genomen beslissingen.332
Van de financiële onderneming mag worden verwacht dat zij maatregelen neemt
teneinde te voorkomen dat de belegger (door eigen lichtvaardigheid of gebrek aan
inzicht) een overeenkomst aangaat waarvan hij het – daarin besloten liggende –
risico van een restschuld of aflossingsproduct niet overziet.333 Na toepassing van
het civielrechtelijk model van mededelings- of waarschuwingsplicht op de financiële sector, komen Ettema en Jansen tot de volgende vuistregels terzake waarschuwingsplichten in de financiële sector:334
(a) naarmate de cliënt, vanwege een gebrek aan eigen deskundigheid en/of
financiële ervaring, afhankelijker is van de deskundigheid van de financiële
onderneming, is een waarschuwingsplicht eerder geïndiceerd (aard van de
rechtsverhouding)
(b) naarmate een belegging(sstrategie) complexer, ongebruikelijker en/of minder
inzichtelijk is, is een waarschuwingsplicht eerder geïndiceerd (aard van de
informatie)
(c) naarmate de relatieve financiële risico’s die gepaard gaan met de belegging
(sstrategie) toenemen, is een waarschuwingsplicht eerder geïndiceerd (aard van
de betrokken belangen).
Deze vuistregels moeten in onderling verband worden bezien. De combinatie
van de informatie- en waarschuwingsplicht is nauw verwant aan de ‘informed
consent’ problematiek,335 hierop zal ik in paragraaf 5.4 terugkomen.

330
331
332
333

Cortenraad (2012), p. 7.
Cortenraad (2012), p. 7.
HR 3 februari 2011, LJN BU 4914.
HR 5 juni 2009, RvdW 2009, 683 (De T./Dexia Bank Nederland N.V.), r.o. 4.10.1-4.10.4, en Pijls (2010),
p. 167 e.v.
334 Ettema & Jansen (2013), p. 103 /104.
335 Pijls (2009), p. 22.
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Ad (iv) De onthoudings- c.q. weigeringsplicht verplicht financiёle ondernemingen
ertoe om een bepaalde door de consument gewenste handelingen niet te verrichten als dit met het oog op de bescherming van de belangen van de consument
geboden is.336 Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien de financiële positie
van de afnemer ontoereikend is om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen
(blijven) voldoen.337 De onthoudings- c.q. weigeringsplicht moet ‘beperkt blijven
tot uitzonderlijke situaties, waarin daadwerkelijk (en voorzienbaar voor de
financiële onderneming) een financiële catastrofe dreigt voor de cliënt. In alle
overige situaties dient [.] de waarschuwingsplicht voorop te staan, als minder
verstrekkende component van de bijzondere zorgplicht, die meer recht doet aan de
eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument’338
3.10.5

Jegens derden

Notarissen
De notaris heeft ook een zorgplicht jegens derden.339 Waaijer wijst in dit
verband op het volgende: ‘In het kader van de taak van de notaris is door de
Hoge Raad gesproken van een op hem rustende ‘zwaarwegende zorgplicht ter
zake van hetgeen nodig is voor het intreden van de rechtsgevolgen welke zijn
beoogd met de in die akte opgenomen rechtshandelingen’. Die zorgplicht geldt,
mede gelet op het vertrouwen dat de deelnemers aan het rechtsverkeer moeten
kunnen stellen in een notariële akte, jegens alle belanghebbenden en niet slechts
jegens de partijen bij de in de notariële akte opgenomen rechtshandeling’.340
De vraag is vervolgens jegens welke derde-belanghebbenden een notaris zorgplicht kan hebben. Allereerst wordt aangenomen dat hiervoor betrokkenheid
vereist is. Naast ‘betrokken’ moet verder sprake zijn van andere omstandigheden
voordat sprake is van een zorgplicht. Hierbij kan gedacht worden aan: de kenbaarheid van het belang van die derde, de voorzienbaarheid en de omvang van de
schade, het opgewekt vertrouwen en de hoedanigheid van de aansprakelijke persoon.341
Waaijer maakt in dit verband een onderscheid tussen de volgende belangen van
derden: (i) derden met een concreet, bepaald recht jegens een partij bij de akte,
(ii) derden met een financieel belang bij rechtshandelingen van een partij bij de
akte, (iii) derden, niet zijnde crediteuren met een belang bij rechtshandelingen
van een partij bij de akte en (iv) derden met een mogelijk, toekomstig belang bij
rechtshandelingen van een partij bij de akte. Ik verwijs naar het boek van Waaijer
voor een nadere uitwerking van deze belangen.342

336
337
338
339

Cortenraad (2012), p. 8 en Pijls (2010), p. 167 e.v.
Cherednychenko (2010), p. 66 e.v.
Ettema & Jansen (2013), p. 84.
Deze zorgplicht volgt uit onder andere uit de Tilburgsche Hypotheekbank arresten HR 23 december 1994,
NJ 1996, 627 (Curatoren THB/V), NJ 1996, 628 (M/Curatoren), HR 15 september 1995, NJ 1996, 629
(E/Curatoren THB I) en HR 19 juni 1998, NJ 1999, 288 (E/Curatoren THB I).
340 Waaijer (2017), met verwijzing naar HR 28 september 1990, nr. 13 974, NJ 1991/473.
341 Boks (2002), p. 155.
342 Waaijer (2017), paragraaf 3.2 tot en met 3.5.
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De notaris heeft in beginsel geen zelfstandige onderzoeksplicht naar de belangen
van derden.343 Indien de notaris echter concrete aanwijzingen heeft dat hij bij
het verlijden van een akte mogelijk de belangen van een derde schaadt, behoort
hij navraag te doen en indien nodig nader onderzoek te verrichten.344 Indien uit
dergelijk onderzoek blijkt, dat een derde door het handelen van de notaris kan
worden benadeeld, komt de notaris voor een lastig dilemma te staan. Hij heeft
immers een geheimhoudingsplicht, maar wordt onder omstandigheden geacht de
derde te informeren/waarschuwen.345 Tevens komt de vraag op of hij ministerie
kan/moet weigeren?346
Advocaten
De advocaat kan ook aansprakelijk zijn jegens een derde, die als gevolg van een
beroepsfout van de advocaat schade heeft geleden, aldus de HR op 18 januari
2008.347
Financiële ondernemingen
Banken hebben niet alleen een zorgplicht jegens cliënten maar ook jegens
derden.348 De Hoge Raad overwoog in de Mees Pierson/Ten Bos uitspraak dat
de maatschappelijke functie van een bank een bijzondere zorgplicht meebrengt,
zowel jegens haar cliënten wegens de met hen bestaande contractuele verhouding, ‘als ten opzichte van derden met wier belangen zij rekening behoort te houden op grond van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk
verkeer betaamt’.349 Zij heeft dit oordeel herhaald in de ‘Safe Haven’ uitspraak.350 De reikwijdte van de zorgplicht hangt volgens de Hoge Raad af van
de omstandigheden van het geval.351 Tot die omstandigheden behoort dat de
bepalingen van de Wft, blijkens de wetsgeschiedenis, mede strekken ter bescherming van de belangen van de beleggers.352 De bank kan afhankelijk van de
omstandigheden van het geval een onderzoeksplicht en/of waarschuwingsplicht
hebben jegens derden. Er kan sprake zijn van een plicht tot handelen wanneer de
bank concrete kennis heeft van het dreigende gevaar voor derden.353

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353

Van den Akker (2001).
HR 19 juni 1998, NJ 1999, 288.
RB Utrecht 29 september 1999, NJ 2000, 287, r.o. 4.12.
HR 3 april 2015, RvdW 2015/476, Boks (2002), p 145-154 en Mourik (2007), p. 797 e.v.
HR 18 januari 2008, LJN BB 5067.
Cherednychenko (2010), p. 66 e.v. en Du Perron (2009), p. 174. Zie tevens: HR 9 januari 1998,
NJ 1999, 285 (Mees Pierson/Ten Bos).
HR 9 januari 1998, NJ 1999, 285 (Mees Pierson/Ten Bos.
HR 23 december 2005, NJ 2006, 289 m. nt. M.R. Mok, Zie ook: Du Perron (2009), p. 174 en Huizink
(2010), p. 15/16.
Du Perron (2009), p. 174.
Huizink (2010), p. 15/16.
Knigge & Bakker (2011), p. 53-59.
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Samenvatting en evaluatie van hoofdstuk 3

Samenvatting
Accountant en opdrachtgever
De contractuele relatie van een opdrachtgever met een accountantsorganisatie is
in het algemeen te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht. Indien een
accountantsorganisatie haar verplichtingen uit hoofde van haar overeenkomst
met haar opdrachtgever niet nakomt, kan zij aansprakelijk zijn uit hoofde van
toerekenbare tekortkoming (ook wel: wanprestatie).
Accountant en derden
Tussen een accountant en derden is geen sprake van een contractuele relatie. Een
accountant kan desondanks jegens derden aansprakelijk zijn op grond van onrechtmatige daad.
Aansprakelijkheid en tuchtrecht
Aan de aansprakelijkheidstelling van een accountant(sorganisatie) gaat vaak een
tuchtzaak vooraf die tegen de accountant in persoon wordt ingesteld. De
tuchtzaak wordt vaak als een ‘opstapje’ gezien naar de aansprakelijkheidstelling.
Men veronderstelt dat men na gegrondverklaring van de klacht bij de civielrechtelijke procedure 1-0 voorstaat. Deze veronderstelling is echter niet geheel
juist.
Zorgplicht
Bij de beantwoording van de vraag wanneer een accountant aansprakelijk is
jegens opdrachtgever of derden speelt de zorgplicht een hoofdrol. De zorgplicht
is in de jurisprudentie ingevuld als: ‘de zorgvuldigheid die van een redelijk
bekwaam en redelijk handelend vakgenoot kan worden verwacht in vergelijkbare
omstandigheden’. Het maakt hierbij niet of de vorderingen gebaseerd zijn op
toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
Begrip zorgplicht
De volgende elementen komen altijd terug bij de invulling van het begrip
zorgplicht:
i) een plicht tot handelen of nalaten,
ii) ten behoeve van een persoon of goed,
iii) welke plicht ziet op de concrete belangen van de persoon of het goed, en
iv) kan bestaan uit een veelheid van daden over een lange periode.
Zorgplicht beroepsbeoefenaar
Bij de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar
jegens zijn opdrachtgever, zijn de volgende zorgverplichtingen van belang:
1 Deskundigheid
De beroepsbeoefenaar dient voldoende deskundigheid te hebben.
2 Inzet van die deskundigheid
De beroepsbeoefenaar dient zijn opdracht uit te voeren met inzet van die
deskundigheid.
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Informatie- en waarschuwingsplicht
De beroepsbeoefenaar moet voldoende informatie verschaffen (en verwerven) over de door hem te verrichten opdracht. De beroepsbeoefenaar dient
maatregelen te treffen die het na te streven belang verzekeren, waarborgen,
beschermen.

De zorgplicht van een beroepsbeoefenaar indien sprake is van een onrechtmatige
daad is moeilijker te concretiseren. De zorgplicht zal alsdan ingevuld worden aan
de hand van de omstandigheden van het geval.
Bijzondere zorgplicht gereglementeerde beroepsbeoefenaar
Bij gereglementeerde beroepsgroepen is sprake van een bijzondere zorgplicht. Er
worden alsdan hogere eisen gesteld aan de te betonen zorg, omdat de zorg gekleurd
wordt door het maatschappelijk belang waar de beroepsbeoefenaar zorg voor
draagt. Voorbeelden van gereglementeerde beroepsbeoefenaren zijn accountants,
advocaten en notarissen. Financiële ondernemingen vormen geen beroepsgroep,
echter de bijzondere zorgplicht is tevens op hen van toepassing. De bijzondere
zorgplicht van advocaten, notarissen en financiële ondernemingen is als volgt
ingevuld:
1

2

3

Deskundigheid
• Voor advocaten en notarissen gelden specifieke, in wet- en regelgeving
vastgelegde opleidingseisen. Tevens zijn in wet- en regelgeving eisen
opgenomen over het op peil houden van deze deskundigheid.
• Ten aanzien van beleidsbepalers bij financiële ondernemingen gelden
geen specifieke opleidingseisen, slechts een algemene vakbekwaamheidseis. Wel worden beleidsbepalers getoetst door de overheid, te weten door
de AFM respectievelijk DNB, op betrouwbaarheid en geschiktheid.
Inzet van die deskundigheid
• De notaris dient zijn deskundigheid (onder andere) in te zetten bij het
verlijden van authentieke akten. De notaris is op grond van de wet op het
notarisambt exclusief bevoegd om authentieke akten te verlijden, hij heeft
een domeinmonopolie.
• De advocaat dient zijn deskundigheid (onder andere) in te zetten bij zijn
optreden als procesvertegenwoordiger. Een advocaat heeft op grond van
de Advocatenwet een procesmonopolie.
• Financiële ondernemingen zijn op grond van de Wet financieel toezicht
bevoegd hun producten aan te bieden en dienen hierbij hun deskundigheid in te zetten.
Informatie- en waarschuwingsplicht
• De notaris heeft een algemene voorlichtings- en informatieplicht en een
bijzondere waarschuwingsplicht, ook wel ‘Belehrungspflicht’ genoemd.
• De bijzondere zorgplicht van een advocaat brengt met zich mee dat hij
zich niet beperkt tot de verrichting waarom zijn cliënt uitdrukkelijk vraagt,
maar dat hij zelfstandig beoordeelt wat voor de zaak van nut kan zijn en de
client hierover zorgvuldig informeert.
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•

Voor financiële ondernemingen zijn in de Wft en het BGfo diverse informatieverplichtingen opgenomen. Uit de jurisprudentie volgen tevens
verschillende deelverplichtingen die een invulling geven aan de informatieplicht van de financiële ondernemingen (i) een onderzoeksplicht, (ii) een
mededelingsplichtplicht (iii) een waarschuwingsplicht en (iv) een onthoudings- dan wel weigeringsplicht.

De beroepsorganisaties KNB en NOVA, de eedsaflegging en het sterk gereguleerde tuchtrecht dragen bij aan de naleving van de zorgverplichtingen.
In het volgende hoofdstuk zal ik onderzoeken in hoeverre de bijzondere zorgverplichtingen van advocaten, notarissen en financiële ondernemingen van toepassing zijn op de accountant.
Een interessante aanvulling op voorgaande (en voorbode voor hoofdstuk 4) betreft
een onderzoek van Lancyr naar rechtszaken over beroepsaansprakelijkheid. Dit
onderzoek heeft betrekking op 681 rechtszaken over beroepsaansprakelijkheid die
tussen 1994 en maart 2018 op rechtspraak.nl zijn vermeld.354

Overzicht aantal rechtszaken ter zake beroepsaansprakelijkheid tegen vrije beroepsbeoefenaren.355

354 https://www.aansprakelijkheidsverzekeringzzp.nl/pers/onderzoek-beroepsaansprakelijkheid-en-rechtszaken/.
355 Bron: https://www.aansprakelijkheidsverzekeringzzp.nl/pers/onderzoek-beroepsaansprakelijkheid-enrechtszaken/.
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Uit dit onderzoek blijkt dat advocaten het hoogste risico lopen op een dagvaarding
wegens beroepsaansprakelijkheid, 199 van de 681 rechtszaken hebben betrekking
op advocaten. Notarissen nemen de tweede plaats in met 114 van de 681 rechtszaken. Accountants zijn tot slot ‘maar’ 47 keer gedagvaard. Dit is opmerkelijk
omdat de laatste jaren veruit de meeste aandacht in de media is uitgegaan naar
accountants. Accountants zitten in de hoek waar de grootste klappen vielen. Dit
hangt naar alle waarschijnlijkheid samen met het feit dat de accountants in
hoofdzaak een publiek belang dienen.
Evaluatie
Ik wil hier volstaan met het signaleren van een aantal zaken die mij zijn opgevallen
bij het schrijven van dit hoofdstuk. Ik loop hierbij vooruit op het volgende
hoofdstuk, waarin ik deze zaken verder zal uitwerken:
• De algemene vergadering speelt een (belangrijke) rol bij de aanwijzing van
de accountant. Volgens artikel 2:393 lid 2 BW is de algemene vergadering
immers bevoegd tot het verlenen van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening Tevens kan de algemene vergadering van aandeelhouders de accountant op diens verlangen horen over de intrekking van de opdracht of over het
voornemen daartoe. Tot slot kan de jaarrekening niet vastgesteld worden
zonder de accountantsverklaring. De accountant heeft hierdoor een zorgplicht
ten opzichte van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene
vergadering van aandeelhouders speelt daarentegen nauwelijks een rol in
de relatie tussen de advocaat of notaris en de vennootschap. Er is hier geen
sprake van een zorgplicht van de advocaat of notaris ten opzichte van de algemene vergadering van aandeelhouders. Aandeelhouders zullen accountants als
gevolg van bovenstaande naar verwachting meer op ‘de nek zitten’, dan bij
andere gereglementeerde beroepen het geval is.
• Indien de accountant onzorgvuldig handelt bij uitvoering van de overeenkomst van opdracht wordt de vermogensschade vooral geleden door derden,
zoals aandeelhouders en banken. Bij advocaten zal het daarentegen vaak juist
de opdrachtgever zijn die schade lijdt. Omdat accountants naast opdrachtgevers veel te maken hebben met derden, zal het onrechtmatigedaadsvraagstuk
naar verwachting belangrijk zijn bij accountants. Bij notarissen zal dit vraagstuk een minder belangrijke rol spelen. Notarissen hebben weliswaar ook te
maken met derden, maar deze zijn over het algemeen genomen belanghebbenden bij een handeling.
• In paragraaf 4.4.3.8 zullen we zien dat er bij de accountant sprake is van een
verwachtingskloof. De verwachtingskloof betreft de discrepantie tussen wat
het maatschappelijk verkeer denkt dat de accountant doet en wat de accountant
daadwerkelijk doet. Er is geen verwachtingskloof bij andere gereglementeerde
beroepsgroepen.

4

Zorgplicht van de accountant

4.1

Inleiding

Uit hoofdstuk 3 volgt dat de accountant dient te voldoen aan de volgende
zorgverplichtingen, teneinde te handelen als een redelijk handelende en redelijk
bekwame extern controlerende accountant (de zorgplicht);
Zorgverplichting 1: Deskundigheid.
Zorgverplichting 2: Inzet van deskundigheid.
De accountant voert de wettelijke controle bedoeld in artikel 2:393 BW uit met
inzet van die deskundigheid.
Zorgverplichting 3: Informatie- en waarschuwingsplicht.
‘Spoorboekje’
Ik zal deze zorgverplichtingen nader uitwerken in paragraaf 4.4. Alvorens dit te
doen, zal ik hierna eerst stilstaan bij de zorgplicht volgens Boertien (paragraaf
4.2) en het Vie d’Or arrest (paragraaf 4.3). Ik bespreek het Vie d’Or arrest eerst,
omdat dit arrest een belangrijke invulling geeft van de zorgverplichtingen.

4.2

Zorgplicht volgens Boertien

Alvorens in te gaan op de zorgplicht van de accountant anno 2018, maak ik een
uitstapje naar 1962 en de visie van Boertien op zorgplicht. Op de vraag of een
accountant het gevaar loopt voor iedere fout die hij maakt in zijn functie aansprakelijk te worden gesteld, antwoordde Boertien voor wat betreft de contractuele
aansprakelijkheid1 : ‘Als het een duidelijke beroepsfout is, waarvan deskundigen,
ook indien zij zich zoveel als mogelijk is verplaatsen in de situatie van de betrokkenen op het moment van het plaatsvinden van de fout, na zorgvuldige en objectieve overweging concluderen dat het een handelen of nalaten is, dat voor een

1

Boertien (1962), § 2 De contractuele aansprakelijkheid, p. 129.
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normaal zorgvuldige en vakbekwame accountant in die omstandigheden vaktechnisch ontoelaatbaar is, is er sprake van een beroepsfout die, indien ook de andere
voorwaarden voor aansprakelijkheid zijn vervuld, tot aansprakelijkheid zal
leiden’.
Volgens Boertien liggen de volgende beperkingen2 in voorgaand antwoord
besloten:
i) Het moet gaan om een ontoelaatbaar handelen of nalaten.
Er moet een daad zijn verricht waarvan zonder twijfel vaststaat, dat zij ontoelaatbaar was. Er mag
over de daad in vakkringen geen meningsverschil bestaan. Er is sprake van een meningsverschil
als bepaalde beroepsopvattingen nog volop in ontwikkeling zijn, en nog een vaktechnische
discussie plaatsvindt over het al of niet gewenst zijn van bepaalde controlehandelingen. De rechter
dient als norm te hanteren datgene wat reeds uit de sfeer van de discussie is geraakt en een
algemeen aanvaarde beroepsopvatting is geworden.3

ii) De deskundige die een oordeel moet uitspreken over de vraag of van een
beroepsfout sprake is, mag dit slechts doen door zich zoveel mogelijk te
verplaatsen in de situatie waarin de accountant zich bevond op het
moment van de beweerde tekortkoming.
Men moet zich hoeden voor de ‘hindsight bias’ (wijsheid achteraf). Het is overigens de vraag in
hoeverre het mogelijk is om achteraf een oordeel te geven dat niet door hindsight bias is
beïnvloed.4 Van een getuige-deskundige wordt grote objectiviteit en nuchterheid gevraagd, om
tot een redelijk en voor de betrokken accountant rechtvaardig oordeel te komen. Steeds zal men
het werk van de betrokken accountant moeten beoordelen aan de hand van objectieve
vaktechnische normen.5

iii) Er dient sprake te zijn van een ‘normaal zorgvuldige en vakbekwame
accountant.
Het gemiddelde van hetgeen accountants aan vakbekwaamheid en zorgvuldigheid bij hun
arbeid betrachten dient de norm te zijn.6 Deze beperking hangt nauw samen met de eerste
beperking in die zin, dat men van de accountant mag verwachten dat hij op de hoogte is van de
algemene beroepsopvattingen.

2
3
4
5
6

Boertien (1962), § 2 De contractuele aansprakelijkheid, p. 129.
Boertien (1962), § 2 De contractuele aansprakelijkheid, p. 129/130.
Kroeze (2012), p. 113/114 en HR 6 december 2013, NJ 2014/167 met annotatie P. van Schilfgaarde en
Gerechtshof Amsterdam 5 april 2012, JOR 2013/41 met annotatie C.D.J. Bulten.
Boertien (1962), § 2 De contractuele aansprakelijkheid, p. 130/131.
Boertien (1962), § 2 De contractuele aansprakelijkheid, p. 131.
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Boertien vs heden
Boertien ging dus ook al uit van een zorgplicht van de accountant in de relatie tot
de opdrachtgever. Inmiddels staat vast dat deze zorgplicht tevens relevant is in
de relatie tot derden,7 zoals besproken in paragraaf 3.3.1. Op het eerste gezicht
lijkt de destijds geldende norm veel op de huidige norm van ‘redelijk bekwaam
en redelijk handelend vakgenoot in vergelijkbare omstandigheden’.

4.3

Zorgplicht anno 2018

4.3.1

Inleiding

Het vertrekpunt voor de invulling van de zorgplicht van de accountant is -net als
bij de andere gereglementeerde beroepen- de norm van ‘een redelijk bekwaam en
redelijk handelend vakgenoot’. In het -zeer relevante- Vie d’Or arrest wordt in
lijn met eerdere jurisprudentie en literatuur de norm ‘van een redelijk bekwaam
en redelijk handelend vakgenoot’ als basisnorm voor de zorgplicht van de
accountant gehanteerd.8 Ik zal het Vie d’Or arrest eerst bespreken, alvorens de
zorgverplichtingen van de accountant in kaart te brengen.
4.3.2

Vie d’Or9

4.3.2.1

ALGEMEEN

Vie d’Or oefende vanaf 1 november 1985 het levensverzekeringsbedrijf uit, sinds
26 februari 1988 krachtens een door de Verzekeringskamer verleende vergunning. Vie d’Or gaat binnen tien jaar na haar oprichting aan haar eigen succes
ten onder. Deels wordt dit veroorzaakt door het feit dat zij de enorme toeloop van
polishouders administratief niet aankon. Een andere oorzaak betreft de wijze van
financiering van haar verplichtingen, die haar uiterst kwetsbaar maakte.10 Op
14 december 1993 heeft de Verzekeringskamer de vergunning van Vie d’Or ingetrokken. Op 15 december 1993 heeft de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch op aanvraag van de Verzekeringskamer ten aanzien van Vie d’Or de
noodregeling uitgesproken en op 11 december 1995 is Vie d’Or failliet verklaard.
Bij overeenkomst van 1 augustus 1994 zijn de verplichtingen van Vie d’Or jegens
de polishouders overgedragen aan Levensverzekeringsmaatschappij Twenteleven
N.V. waarbij die verplichtingen aanzienlijk werden gekort.11 De voormalig polishouders (tezamen handelend onder de naam Stichting Vie d’Or) hebben de

7
8

HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296.
Michiels van Kessenich (1995), p. 24-26 en HR 9 november 1990, NJ 1991, 26, HR 26 april 1991,
NJ 1991, 45 en HR 12 mei 2000, JOR 2000/146, HR 9 juni 2000, NJ 2000, 460.
9 HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296, JRV 2006, 752, NJ 2008, 528.
10 Van Dam (2007), p. 1.
11 Overgenomen uit: HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296, JRV 2006, 752, NJ 2008, 528
(Vie d’Or), conclusie A-G, onderdeel 1.1.
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actuaris, de controlerend accountant (Deloitte) en de Verzekeringskamer aansprakelijk gesteld voor de door hen geleden schade die veroorzaakt is door onrechtmatig handelen. Door de Stichting Vie d’Or werd jegens de accountant een beroep
gedaan op zowel een tekortschieten in de controleplicht als de informatieplicht aan
de interne toezichthouder (raad van commissarissen) en de externe toezichthouder
(Verzekeringskamer).
Bij de tuchtrechter werd stichting Vie d’Or grotendeels in het gelijk gesteld, eerst
door de Raad van Tucht en vervolgens in hoger beroep door het CBb.12 Het
oordeel van de tuchtrechter komt in hoofdlijnen hierop neer:13
(i) Er was sprake van materiële gebreken in de administratie en interne organisatie van Vie d’Or. Deze gebreken hadden niet door aanvullende werkzaamheden geheeld kunnen worden. De accountant had daarom geen goedkeurende
verklaring mogen afgeven;
Een aantal voorbeelden van gebreken: de rekening-courant administratie per tussenpersoon
ontbrak tot 1992, er was geen interne controle op de volledigheid van de premiebetalingen per
polis, de interne organisatie voldeed door onvoldoende functiescheidingen niet aan de daaraan te
stellen eisen en het automatiseringssysteem functioneerde niet goed.14

(ii) Een voor productontwikkeling betaalde provisie had, gelet op haar bijzondere karakter, nader moeten worden onderzocht door de accountant en de
raad van commissarissen had op dit punt door de accountant moeten worden
geïnformeerd;
Overweging Raad van Tucht15 terzake de provisie van omstreeks ƒ 10,5 miljoen, betaald voor
kosten van ontwikkeling en research voor het IDP: “Naar het oordeel van de Raad is hier
sprake van een betaling met een bijzonder karakter. Dit bijzondere karakter komt tot
uitdrukking in de hoogte van het provisiebedrag, de betaling aan een op Aruba gevestigde
vennootschap en het feit dat de provisie uiteindelijk ten goede kwam aan een zeer belangrijke
tussenpersoon van Vie d’Or in Nederland. Gelet op dit bijzonder karakter had de controlerend
accountant het zakelijke karakter van de betaling aan een nader onderzoek dienen te
onderwerpen of ten minste de Raad van Commissarissen van deze betaling op de hoogte
moeten stellen. De enkele vermelding in de jaarrekening is in dit kader onvoldoende”.

(iii) Het herverzekeringscontract was onjuist verwerkt in de jaarrekening;
Er was sprake van een herverzekeringscontract omdat Vie d’Or aanvankelijk kampte met lage
inkomsten en hoge kosten. Om tegenwicht aan de druk op de solvabilteitsmarge te bieden, werd
een vordering op de herverzekeraar gecreëerd die in de winst- en verliesrekening als bate werd
verantwoord terwijl premies pas in volgende boekjaren ten laste van het resultaat werden

12
13
14
15

RvT 10 april 1997 en CBb 3 december 1998 Jurisprudentie tuchtrechtspraak registeraccountants 1999-10.
Annotatie H. Beckman bij HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296 en Bras (2008), p. 67.
Bras (2008), p. 67.
RvT 10 april 1997 en CBb 3 december 1998 Jurisprudentie tuchtrechtspraak registeraccountants 1999-10.
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gebracht. Op deze manier werden toekomstige baten naar voren gehaald. Het contract werd
echter onjuist verwerkt omdat tegenover de (aanzienlijke) vordering op de herverzekeraar een
schuld had moeten staan.16
Beckman17 wijst in zijn annotatie bij het arrest terecht op het feit dat het bestuur de verwerking
en toelichting bepaalt en niet de accountant. De accountant moet slechts beoordelen ‘of de door
het bestuur gekozen gedragslijn past binnen de beoordelingsmarge die aan het bestuur binnen
de grenzen van Titel 9 Boek 2 BW toekomt’.

(iv) De mededeling van de accountant aan de Verzekeringskamer dat de door
deze geëiste aflossingen op vorderingen op de vennootschappen van de
directeur hadden plaatsgevonden, was misleidend, nu nieuwe betalingen
aan deze vennootschappen de vorderingen niet substantieel hadden doen
afnemen; en
(v) De accountants hebben de raad van commissarissen van Vie d’Or
onvoldoende ingelicht.
De accountants kregen tuchtrechtelijk een schriftelijke berisping opgelegd vanwege het ten onrechte afleggen van goedkeurende verklaringen bij de jaarrekeningen over 1989 en 1992. De rechtbank en het hof ’s-Gravenhage18 zagen in deze
verwijten aanleiding om de onrechtmatigheid van het handelen van de accountants
jegens de voormalig polishouders aan te nemen.19 De Hoge Raad vernietigt het
arrest van het hof Den Haag, omdat het hof een verkeerde aansprakelijkheidsnorm
tot uitgangspunt had genomen (zoals nader toegelicht in paragraaf 4.3.2.2) en
omdat het feitelijke stellingen van gedaagden niet of onvoldoende in zijn
overwegingen had betrokken.20 De Hoge Raad verwijst de zaak vervolgens naar
het hof Amsterdam. In 2008 heeft stichting Vie d’Or vervolgens overeenstemming
bereikt over een minnelijke regeling van de schade met Deloitte & Touche en de
actuaris (Heijnis & Koelman) van Vie d’Or, DNB, de Staat en het Verbond van
Verzekeraars. Deze regeling is vastgelegd in een overeenkomst, die voorziet in de
vorming van een fonds van ongeveer € 45.000.000,- waaruit aan gedupeerden
schadevergoedingen zullen worden betaald.
4.3.2.2

ZORGPLICHT

VOLGENS HET

VIE D’OR

ARREST

De Hoge Raad verwoordt de basisnorm van ‘een redelijk bekwaam en redelijk
handelend vakgenoot’ in het Vie d’Or arrest als volgt: ‘Ter beantwoording van
de vraag of de accountants onrechtmatig hebben gehandeld en deswege aansprakelijk kunnen zijn voor de individuele vermogensschade die de polishouders
hebben geleden doordat Vie d’Or wegens insolventie niet aan haar verplichtingen

16
17
18
19
20

Bras (2008), p. 68.
Annotatie H. Beckman bij HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296.
Rb ’s-Gravenhage 13 juni 2001, NJ 2001/445 en Gerechtshof ’s-Gravenhage 27 mei 2004, JOR 2004/206.
Bras (2008), p. 67.
Van Dam (2007), p. 2.
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uit de verzekeringsovereenkomst heeft kunnen voldoen, moet worden onderzocht
wat van hen als redelijk handelende en redelijk bekwame externe controlerende
registeraccountants moest worden gevergd in het kader van een zorgvuldige
uitoefening van hun taak met het oog op de belangen van de polishouders bij de
continuïteit van Vie d’Or.21 ’
In het arrest laat de Hoge Raad zich vervolgens als volgt uit over inhoud van de
zorgverplichtingen van de accountant:22 ‘De accountant dient er zorg voor te
dragen dat de informatie zoals deze door openbaarmaking van de jaarrekening 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 jaarrekening voldoet
aan de vereisten die wet en (Europese) regelgeving stellen en in overeenstemming
is met de normen en standaarden die te dier zake in deze beroepsgroep algemeen
worden aanvaard23 ’. In deze overweging is de wettelijke controletaak van artikel
2:393 BW duidelijk te herkennen, zoals uitgewerkt in artikel 2:362 lid 1 BW en
NV COS Standaard 200 ‘Algemene doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de Standaarden’ (zie
paragraaf 1.4.2). De huidige wet- en regelgeving is in lijn met het Vie d’Or arrest.
Een onduidelijkheid bij voornoemde zorgverplichtingen is dat de Hoge Raad
de openbaarmaking van de jaarrekening en een goedkeurende verklaring op één
lijn stelt. Beckman stelt hierover: ‘Hierdoor komt de vraag op of een derde in het
maatschappelijk verkeer afgaat op de openbaargemaakte jaarrekening omdat
daar een goedkeurende accountantsverklaring bij is afgelegd dan wel of de
jaarrekening en accountantsverklaring vanuit de optiek van derden als gescheiden
documenten moeten worden gezien. De formulering van de HR is hierover niet
zuiver24 ’. Het antwoord op de door Beckman gestelde vraag hangt nauw samen
met de aansprakelijkheidsrisico’s van de accountant. Er zijn twee benaderingen
mogelijk. De eerste benadering heeft als uitgangspunt dat het maatschappelijk
verkeer afgaat op de openbaargemaakte jaarrekening omdat daar een goedkeurende controleverklaring bij is afgelegd. De jaarrekening en de controleverklaring
worden in dat geval als één geheel bezien.25 Er is alsdan sprake van een toegevoegde waarde van de controleverklaring ten opzichte van de jaarrekening.
Verdedigbaar is dat de betreffende jaarrekening in dat geval anders wordt gebruikt
dan wanneer er geen goedkeurende verklaring bij zou zijn afgegeven. Blijkt bijvoorbeeld achteraf dat er afwijkingen van materieel belang in de jaarrekening
zitten, en is de goedkeurende verklaring daardoor ten onrechte afgegeven, dan kan
de accountant aansprakelijk worden gesteld. De benadeelden zullen wel moeten

21
22
23
24

HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, r.o. 5.3.
HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296.
HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, r.o. 5.4.1.
Hierbij is van belang te signaleren dat de jaarrekening zelf uiteraard geen product is van de accountant, maar
van de betrokken vennootschap. De jaarrekening wordt onder verantwoordelijkheid van of door het bestuur
opgemaakt (Art. 2:101/210 lid 1 BW) en openbaargemaakt (Art. 2:394 BW). H. Beckman, annotatie bij HR
13 oktober 2006, JOR 2006/296.
25 Beckman & Nass (2010), p. 161.
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aantonen dat de geleden schade het gevolg is van het handelen van de accountant,
maar dit wordt vergemakkelijkt door de koppeling van beide stukken. De tweede
benadering heeft als uitgangspunt dat de jaarrekening en accountantsverklaring
vanuit de optiek van derden als gescheiden documenten moeten worden gezien.
Verdedigbaar is dat het aansprakelijkheidsrisico kleiner is, indien de jaarrekening
en de controleverklaring als gescheiden documenten worden beoordeeld. De
accountant is alleen aansprakelijk indien ‘een gemiddeld vakbekwame en redelijk
handelende accountant de gegeven verklaring in soortgelijke omstandigheden niet
zou hebben gegeven’.26 In de literatuur en jurisprudentie vóór het Vie d’Or arrest
wordt uitgegaan van de tweede benadering. Het maatschappelijk verkeer gaat naar
verwachting uit van de eerste benadering. Volgens Beckman en Nass is verdedigbaar dat de Hoge Raad in het Vie d’Or arrest naar de tweede benadering verwijst.27
In het rapport van London Economics wordt voor de beperking van de accountantsaansprakelijkheid een vergelijkbaar onderscheid gemaakt als in de twee benaderingen die ik hiervoor beschreef,
namelijk tussen ‘strict liability’ (SL) en ‘negligence liability’ (NL).28 Onder een regime van SL
(risico-aansprakelijkheid) wordt een accountant verondersteld altijd aansprakelijk te zijn voor
fouten in de jaarrekening, dit sluit aan bij de eerste benadering. Er lijkt alsdan sprake van een
resultaatverbintenis, zie hierover paragrafen 3.2.2 en 3.2.4.
In het geval van NL (schuldaansprakelijkheid) is de accountant alleen aansprakelijk als er fouten
in de jaarrekening zitten en hij heeft niet voldaan aan een bepaald niveau van zorgvuldigheid (‘due
care’). Er moet de accountant dan wel iets te verwijten vallen. Deze norm voor een bepaald niveau
van zorg sluit aan bij hetgeen verwacht wordt van een ‘redelijk handelend en redelijk vakbekwaam
extern accountant’. Er lijkt alsdan sprake van een inspanningsverbintenis, zie hierover paragrafen
3.2.2 en 3.2.4.

De Hoge Raad geeft in het Vie d’Or arrest een verdere invulling aan de zorgverplichtingen, doordat zij een schets geeft van welke omstandigheden bij een
eventuele schending van deze zorgplicht een rol spelen. De Hoge Raad overweegt
in dit verband29 : ‘Bij de beantwoording van de vraag of de externe controlerende
accountant heeft gehandeld in overeenstemming met de van hem in het concrete
geval te vergen mate van zorg, komt het – met inachtneming van hetgeen hiervoor
is vooropgesteld – aan op een beoordeling van alle omstandigheden van het geval.
Daarbij zal moeten worden onderzocht of en in hoeverre in nationale of Europese
regelgeving neergelegde (dwingende) voorschriften omtrent de vervulling van die
taak – zoals in het onderhavige geval ten aanzien van de financiële verslaglegging
van levensverzekeringsmaatschappijen – zijn nageleefd. Voorts behoren tot de in
de beoordeling te betrekken factoren de aard van de geschonden norm en de ernst

26 Beckman & Nass (2010), p. 161 en Nass (2008), p. 188.
27 Beckman & Nass (2010), p. 161.
28 Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes (MARKT/2005/24/F) Final Report to EC-DG
Internal Market and Services by London Economics in association withprofessor Ralf Ewert, Goethe
University, Frankfurt am Main, Germany, September 2006, p. xl.
29 HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, r.o. 5.4.2.
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van een geconstateerde schending daarvan, de door de accountant wel getroffen
maatregelen of verschafte informatie, de mate waarin het gevaar van schade door
aantasting van de in het geding zijnde vermogensbelangen voor de accountant
redelijkerwijs voorzienbaar was en, mede in verband daarmee, of die (controle)
maatregelen zijn genomen en die waarschuwingen zijn gegeven die in de gegeven
omstandigheden redelijkerwijze van de accountant konden worden gevergd ter
voorkoming van dit gevaar’.
Oftewel, ten aanzien van de omstandigheden dient volgens de Hoge Raad gedacht
te worden aan:30
(i) zijn de nationale of Europese (dwingende) voorschriften omtrent de
vervulling van de taak van de accountant correct nageleefd;
(ii) wat is de aard van de geschonden norm;
(iii) wat is de ernst van de geconstateerde schending daarvan;
(iv) wat zijn de door de accountant wel getroffen maatregelen of verschafte
informatie;
(v) in welke mate was het gevaar van schade door aantasting van de in het
geding zijnde vermogensbelangen voor de accountant redelijkerwijs
voorzienbaar; en mede in verband daarmee;
(vi) of die (controle)maatregelen zijn genomen en die waarschuwingen zijn
gegeven die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van de
accountant konden worden gevergd ter voorkoming van dit gevaar.
Dit wordt ook wel de ‘omstandighedencatalogus’31 genoemd. De omstandighedencatalogus beoogt de zorgplicht in te vullen met inachtneming van alle
omstandigheden van het geval.32
Volgens Beckman en Nass moet bij de beoordeling van alle omstandigheden van
het geval in ieder geval (ook) een beoordeling plaatsvinden van de vraag ‘of
gezien het doel waarvoor de jaarrekening in een voorkomend geval door derden
wordt gebruikt, de jaarrekening toereikend is om daarop geheel of in belangrijke
mate te steunen bij het nemen van financiële beslissingen33 ’. Beckman en Nass
wijzen er verder op dat door de beoordeling van alle omstandigheden van het
geval een beperking van aansprakelijkheid ontstaat. Er is bij een dergelijke
beoordeling immers plaats voor het leveren van tegenbewijs door de accountant.
De accountant mag tegen de verwijten van derden feiten, omstandigheden en
bewijzen inbrengen die kunnen bijdragen tot een positieve beoordeling van het
vervullen van de zorgplicht jegens derden.34

30 Bras (2008), p. 67.
31 Van Dam (2008), p. 527-529.
32 ‘Bij de beantwoording van de vraag of de externe controlerende accountant heeft gehandeld in overeenstemming met de van hem in het concrete geval te vergen mate van zorg, komt het – met inachtneming van
hetgeen hiervoor is vooropgesteld – aan op een beoordeling van alle omstandigheden van het geval.’ (HR
13 oktober 2006, JOR 2006/296, r.o. 5.4.2 Vie d’Or). Tevens: Jansen (2012), paragraaf 4.8.1 Algemeen.
33 Beckman & Nass (2010), p. 160.
34 Beckman & Nass (2010), p. 162.
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De omstandighedencatalogus hangt mijns inziens nauw samen met het gevaarzettingsleerstuk, dat vooral bekend is door het Kelderluik arrest.35 In de literatuur36
en jurisprudentie37 wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de gezichtspunten van
het gevaarzettingsleerstuk een rol spelen bij de invulling van de omstandighedencatalogus. De gezichtspunten van het gevaarzettingsleerstuk zoals door de Hoge
Raad verwoord in het arrest Bildtpollen/Miedema (zie hierna voor een beschrijving)38 komen naar mijn idee vergaand overeen met de omstandighedencatalogus
uit het Vie d’Or arrest.
Volgens de Hoge Raad dient de vraag of iemand onrechtmatig heeft gehandeld in een gevaarzettingssituatie te worden beantwoord aan de hand van de volgende gezichtspunten:
1. de kans dat anderen niet goed opletten,
2. de kans dat daardoor ongevallen ontstaan,
3. de ernst van de gevolgen die kunnen ontstaan (schade),
4. de mate waarin het nemen van veiligheidsmaatregelen bezwaarlijk is.39
Aangenomen wordt dat de vier gezichtspunten elkaar onderling beïnvloeden, zodat zij zo veel
mogelijk in onderlinge samenhang moeten worden beschouwd.40
Verheij41 merkt ten aanzien van de relevantie van de gezichtspunten op: ‘Zonder deze factoren
zou het debat over onrechtmatigheid wegens schending van de ongeschreven zorgvuldigheid
stuurloos worden’. In het arrest Bildtpollen/Miedema heeft de Hoge Raad.42 het gevaarzettingsleerstuk als volgt verwoord: bij de beantwoording van de vraag of sprake is van handelen in strijd
met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, moet worden
gelet op (i) de kans op schade, maar ook op (ii) de aard van de gedraging, (iii) de aard en ernst van
de eventuele schade en (iv) de bezwaarlijkheid en gebruikelijkheid van het nemen van voorzorgsmaatregelen43 Gevaarscheppend gedrag is slechts onrechtmatig indien de mate van waarschijnlijkheid van schade als gevolg van dat gedrag zo groot is dat de betrokkene zich
naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden.44

35 HR 5 november 1965, NJ 1966, 136. Bij gevaarzetting roept iemand voor een ander een gevaarlijke situatie in
het leven, dan wel laat een dergelijke situatie in stand hoewel hij voor het ontstaan ervan niet verantwoordelijk is, zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde de daarbij dreigende schade weg te
nemen of te voorkomen.
36 Verheij (2015), nr. 16, Jansen (2012), paragraaf 4.8.1 Algemeen, Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, aant.
85.6.3, Hartlief (2002), p. 484. Jansen (2010), p. 623 e.v., met verwijzing naar: Hartlief (2002), Van Wechem
& Rinkes (2015).
37 HR 27 november 2015, NJ 2015/245, RvdW 2016/88.
38 HR 7 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6934, NJ 2006, 244.
39 HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:45, NJ 2013/266, RAV 2013/91, VR 2014/42 (Martina/

Curaçao). Verheij (2015), nr. 16, Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. 87.4.1, Van Orsouw
(2008), p. 38 e.v. en Spier/Hartlief (2015), p. 49 e.v.
40
41
42
43
44

Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. 87.4.1.
Verheij (2015), nr. 16.
HR 7 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6934, NJ 2006, 244.
HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 (Kelderluik).
HR 9 december 1994, NJ 1996, 403.
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Het gevaarzettingsleerstuk heeft betrekking op de onrechtmatige daad, meer specifiek een doen
of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer
betaamt (hier komt een zorgplicht uit voort, zie paragraaf 3.3.2) .45 Aangenomen wordt echter dat
het leerstuk tevens van toepassing is op een toerekenbare tekortkoming bestaande uit een
schending van de zorgplicht.46

4.3.2.3

KANTTEKENINGEN BIJ DE ‘OMSTANDIGHEDENCATALOGUS’ UIT HET VIE D’OR
ARREST

Blaisse47 noemt het Vie d’Or arrest baanbrekend voor wat betreft de aansprakelijkheid van de controlerend accountant jegens derden. Naar zijn mening hanteert
de Hoge Raad een toetsingskader waarvan de buitenmuren stevig zijn neergezet
maar waarbinnen nog veel vragen onbeantwoord zijn. Ik verschil hierin van
mening met Blaisse voor wat betreft het toetsingskader. In mijn ogen is geen sprake
van dragende buitenmuren, maar slechts van flexibele ‘scheidingswanden’ aangezien er nog heel veel onduidelijk is, zoals genoegzaam uit paragraaf 4.3.2.2 en de
hieronder besproken kanttekeningen blijkt. In sinds het Vie d’Or arrest gewezen
uitspraken met betrekking tot de aansprakelijkheid van de controlerend accountant
wordt wel naar de omstandighedencatalogus uit het Vie d’Or arrest verwezen, maar
is de catalogus niet verder ingevuld, waardoor deze onduidelijkheden tot op de dag
van vandaag niet zijn weggenomen.48
Ik deel de mening van Van Dam,49 die minder te spreken is over de ‘omstandighedencatalogus’ omdat deze de zorgplicht lijkt te beperken. Hij merkt hierover op
dat deze opsomming ‘lijkt af te doen aan de ruime verantwoordelijkheid van de
beroepsbeoefenaar en de hoge mate van de door hem te betrachten zorg die de
Hoge Raad voorop stelde’. Hij suggereert dat de omstandighedencatalogus
mogelijk het resultaat is van ‘het moeten verzoenen van verschillende opvattingen
binnen de civiele kamer’. Naar zijn mening zou de rechter de catalogus toe moeten
passen ‘vanuit het perspectief van een strenge zorgplicht’. Zijns inziens wordt dit
echter niet zonneklaar uit het vervolg van het arrest.
Met betrekking tot de in de vorige paragraaf opgesomde omstandigheden uit de
omstandighedencatalogus merk ik het volgende op.

45 Giesen (2005 b), p. 26.
46 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV (2015), 58 Verkeers- en veiligheidsnormen, Van Orsouw (2008), p. 38-42
en HR 25 november 2005, NJ 2007/141 (Eurosportief/Wesselink).
47 Blaisse (2013), p. 13 e.v.
48 RB Rotterdam 30 mei 2007, ECLI:NL:RBROT:2007:BB6044 (Ropama), r.o. 3.3.2, RB Amsterdam
13 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:145 (AquaServa), r.o. 4.13 en Gerechtshof Amsterdam, 5 juli
2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681 (Heli Holding), r.o. 3.5.
49 Van Dam (2008), p. 527-529.
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Naleving voorschriften
Ten aanzien van de naleving van de regels, refereert de Hoge Raad uitdrukkelijk
aan ‘in nationale of Europese regelgeving neergelegde (dwingende) voorschriften
omtrent de vervulling van die taak – zoals in het onderhavige geval ten aanzien van
de financiële verslaglegging van levensverzekeringsmaatschappijen’.50 In de
literatuur is er diverse malen op gewezen dat deze omschrijving niet helder is,
zie onder andere Beckman51 , Bras,52 Wouters,53 Blaisse54 en Hijink.55 In lijn met
deze auteurs merk ik op dat het er op lijkt dat de Hoge Raad hier de begrippen
inrichtingsvoorschriften en controlevoorschriften door elkaar heeft gehaald. De
inrichtingsvoorschriften hebben betrekking op ‘de inrichting van de financiële
verslaggeving en kennen ‘als normadressaat’ ‘de opsteller van de stukken’. De
voorschriften voor ‘de financiële verslaglegging van levensverzekerings-maatschappijen’ uit bovenstaande overweging van de Hoge Raad zien op inrichtingsvoorschriften. De controlevoorschriften betreffen de ‘voorschriften die zien op de
opzet en uitvoering van wettelijke controles’ en kennen ‘als normadressaat’ de
controlerende accountant.56 De rechtspersoon dient te jaarrekening op te stellen
met inachtneming van de inrichtingsvoorschriften. De controlevoorschriften
moeten door de accountant bij de jaarrekeningcontrole in acht worden genomen.
Hijink merkt in dit verband op: ‘het onderscheid tussen inrichtingsvoorschriften en
controlevoorschriften [valt] in de praktijk niet altijd even scherp te maken [.].
Soms is binnen één wettelijke regeling sprake van een welhaast vloeiende
overgang’.57 Vermoedelijk doelde de Hoge Raad in bovenstaande overweging
op de controlevoorschriften. Niettemin spelen inrichtingsvoorschriften ook een
belangrijke rol bij de controle, de accountant moet immers op basis van artikel
2:393 BW controleren of de keuze en toepassing van de inrichtingsvoorschriften
door de rechtspersoon aanvaardbaar is te achten, en indien hier geen sprake van is
mag hij geen goedkeurende verklaring afgeven (zie paragraaf 4.4.3.1). Hijink is
tevens van mening dat de Hoge Raad doelde op de controlevoorschriften: ‘De
Hoge Raad [heeft] waarschijnlijk met zijn eerste gezichtspunt bedoeld [.] de toets
of de voor de controlerend accountant geldende controlevoorschriften door hen
zijn nageleefd58 ’. In het hiernavolgende ga ik er van uit dat de Hoge Raad doelde
op de controlevoorschriften en werk ik de zorgverplichting tot naleving van de
voorschriften uit aan de hand van de controlevoorschriften. Ik zal echter in
paragraaf 4.4.3.1 ook stilstaan bij de inrichtingsvoorschriften.

50
51
52
53
54
55
56
57
58

HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, r.o. 5.4.2.
H. Beckman, annotatie bij HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296.
Bras (2008), p. 67.
Wouters (2007), p. 138.
Blaisse (2013), p. 13.
Hijink (2013), p. 862.
Hijink (2013), p. 836-837.
Hijink (2013), p. 836-837.
Hijink (2013), p. 862.
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Aard van de geschonden norm59
Het gaat bij normschending door de accountant om de vraag of de accountant 1)
de jaarrekeningcontrole heeft uitgevoerd in overeenstemming met de daarvoor
geldende normen; en 2) of de accountantsverklaring bij de jaarrekening terecht is
afgegeven.60
De vraag of is gehandeld in lijn met de voor de controle geldende normen, zal over
het algemeen pas aan de orde komen nadat is vastgesteld dat de jaarrekening
onjuist is, maar staat daar los van.61 Een goedkeurende accountantsverklaring bij
een onjuiste jaarrekening wil overigens niet zeggen dat de jaarrekeningcontrole
niet naar behoren is uitgevoerd. Indien een jaarrekeningcontrole niet naar behoren
is uitgevoerd en er ten onrechte een goedkeurende verklaring is afgegeven, is er
(uiteraard) sprake van een tekortkoming. Het is echter ook denkbaar dat de
accountant onjuistheden niet heeft ontdekt zonder dat hem daarvan een verwijt
kan worden gemaakt (bijv. in geval van fraude op directieniveau waarvan in de
administratie geen sporen zichtbaar zijn).62 In dat geval is de jaarrekeningcontrole
wel naar behoren uitgevoerd maar is ten onrechte een goedkeurende verklaring
afgegeven. De vraag is of dan ook sprake is van een tekortkoming.
Wat is de situatie indien vastgesteld wordt dat de accountant in kwestie de in
hoofdstuk 2 weergegeven wet- en regelgeving heeft nageleefd? Kan hij dan toch
aansprakelijk zijn, als een derde schade geleden heeft? Volgens Wouters lijkt het
antwoord op die vraag ontkennend te moeten zijn. Na het onderzoek naar de vraag
of (i) de voorschriften zijn nageleefd, dient bij de beoordeling betrokken te worden (ii) de aard van de geschonden norm en (iii) de ernst van de geconstateerde
schending daarvan. Dit is alleen zinvol indien er een specifieke norm is die
geschonden is, aldus Wouters. Alleen dan kunnen de aard van die norm en de ernst
namelijk worden beoordeeld.63 Hierbij is uiteraard relevant dat de geschonden
norm ook moet strekken tot bescherming van de derde die is benadeeld.64 Ik merk
hierbij op dat de zorgplicht verder gaat dan de naleving van de in hoofdstuk 2
weergegeven wet- en regelgeving en denk dat het antwoord op de vraag bevestigend kan zijn. Dit wordt in de loop van dit hoofdstuk nader uitgewerkt.
Onder de aard van de geschonden norm kan tot slot worden begrepen de context
waarin die gedraging plaatsvindt. Afhankelijk van de context (en in verband daarmee van belang zijnde rechtspolitieke overwegingen) geldt op het ene terrein een
strenge norm, terwijl op het andere terrein juist de nodige coulance wordt betracht
zodat de betekenis van het aansprakelijkheidsrecht beperkt is.65 In het Vie d’Or
arrest wordt de bijzondere zorgplicht van de accountant als volgt omschreven:

59 De Hoge Raad doelt hierbij op normschending door de accountant, aldus ook Blaisse (2013), p. 13.
60 Deze tweedeling is in lijn met het door de Accountantskamer overwogene in de tuchtzaak tegen de
accountants van Econcern, zoals besproken in paragraaf 1.4.2.5.
61 Blaisse (2013), p.13.
62 Blaisse (2013), p. 13.
63 Wouters (2007), p. 140.
64 Het relativiteitsvereiste wordt besproken in paragraaf 5.6.4. Zie ook: Ten Doesschate & Eekhof (2008), p. 48 e.v.
65 Hartlief (2004), p. 866.
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‘derden moeten hun gedrag kunnen afstemmen op die informatie en bij het nemen
of handhaven van hun (financiële) beslissingen kunnen vertrouwen dat het
gepresenteerde beeld niet misleidend is. Aldus dient deze taakuitoefening van de
accountant mede een wezenlijk publiek belang. Het vorenstaande geldt in het
bijzonder waar het gaat om de wettelijke controlerende taak ten aanzien van
levensverzekeringsmaatschappijen. Dit betekent dat hoge eisen moeten worden
gesteld aan de zorg die de externe controlerende accountant naar in het maatschappelijk verkeer geldende zorgvuldigheidsnormen moet betrachten bij zijn
werkzaamheden ten aanzien van de jaarrekening van zo’n maatschappij’ (zie
paragraaf 3.3.1.2). Mijns inziens resulteert deze overweging in een strenge norm
voor aansprakelijkheid. Mogelijk is dit anders indien geen sprake is van een
levensverzekeringsmaatschappij.
Ernst van de schending
De ernst van de schending wordt ook wel omschreven als: de aard en omvang van
de te verwachten schade. Bij een beroepsfout van de accountant zal de schade
bestaan uit vermogensverlies dan wel derving van winst als gevolg van het
handelen of nalaten van de accountant. In paragraaf 5.3 zal ik de schade bij een
schending van de zorgplicht van de accountant bij de wettelijke controle bespreken.
Getroffen maatregelen en verschafte informatie
Het onderscheid tussen (iv) ‘wat zijn de door de accountant wel getroffen
maatregelen of verschafte informatie’ en (vi) ‘of die (controle)maatregelen zijn
genomen en die waarschuwingen zijn gegeven die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van de accountant konden worden gevergd ter voorkoming van
dit gevaar’ is niet geheel duidelijk.66 In lijn met Ten Doesschate en Eekhof67 ben
ik van mening dat de maatregelen onder (iv) een algemene verplichting tot het
treffen van maatregelen en verschaffen van informatie betreffen. Deze moeten
onderscheiden worden van de maatregelen onder (vi) welke getroffen moeten
worden jegens (mogelijke) benadeelden.
Ten aanzien van de benadeelden is relevant dat het Vie d’Or arrest ziet op de
aansprakelijkheid jegens derden en niet jegens opdrachtgever. Blaisse68 merkt
voor wat betreft de positie van derden op dat hij niet ziet in welk opzicht, naast
de uitvoering van de controle conform de NV COS en het geven van een oordeel
over de jaarrekening door middel van de accountantsverklaring, zelfstandige betekenis kan worden toegekend aan het door de accountant met het oog op de positie
van derden treffen van maatregelen en het verstrekken van informatie. Dit is

66 Wouters (2007), p. 138.
67 Ten Doesschate & Eekhof (2008), p. 48 e.v.
68 Blaisse (2013), p. 13 e.v.
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immers over het algemeen de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap. Voor zover de Hoge Raad hiermee refereert aan de mogelijkheid dat de
accountant in de accountantsverklaring bepaalde aangelegenheden benadrukt
(art. 2:393 lid 5 onder d BW), merkt hij op dat deze mededeling slechts een
generiek karakter heeft en niet is afgestemd op de belangen van specifieke derden.
Op de informatieplicht zal nader worden ingegaan bij de bespreking hierna van
zorgverplichting 3 Informatie- en waarschuwingsplicht (paragraaf 4.4.4). Ik zal
aldaar ook terugkomen op het standpunt van Blaisse.
Voorzienbaarheid schade
Hijink is van mening dat met name deze omstandigheid niet uitblinkt in helderheid.69 De Hoge Raad spreekt hier over ‘redelijkerwijs voorzienbare’ schade.
Het vereiste van voorzienbaarheid van de schade kan dienen als dam voor de
aansprakelijkheid van de accountant. Dit hangt echter wel af van de vraag hoe
‘redelijkerwijs voorzienbaar’ moet worden geïnterpreteerd.70 De Hoge Raad lijkt
te doelen op voorzienbaarheid in geobjectiveerde zin.71 Ik zal hier in paragraaf
4.4.5 nader op ingaan.
Maatregelen die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van de accountant
konden worden gevergd
Ten aanzien van de te treffen maatregelen dienen de te verwachten baten van een
voorzorgmaatregel tegen de kosten daarvan te worden afgewogen. Dit kan tot de
conclusie leiden dat van de aangesprokene niet meer of anders gevergd kon
worden dan hij heeft gedaan.72
Indien er sprake is van een waarschuwingsplicht, wijs ik op het Jetblast arrest.73
Uit dit arrest volgt dat een waarschuwing werkelijk effectief moet zijn om als
waarschuwing afdoende en dus voldoende te kunnen zijn. Dit betekent dat de
waarschuwing het gedrag van de gewaarschuwde moet sturen. Anders gezegd:
het gaat om het resultaat van die waarschuwing, de inspanning van het waarschuwen op zichzelf is onvoldoende.74 Zie paragraaf 4.4.4 inzake de waarschuwingsplicht.
4.3.2.4

CONCLUSIE

Naar mijn mening is het Vie d’Or arrest baanbrekend omdat de Hoge Raad hierin
voor het eerst uitdrukkelijk heeft overwogen dat de controlerend accountant
aansprakelijk kan zijn jegens derden. Verder is het arrest zeer nuttig omdat het
een schets geeft van de werkzaamheden van de accountant en wat opdrachtgevers en derden in dit verband mogen verwachten. Het arrest roept echter ook veel

69
70
71
72
73
74

Hijink (2013), p. 862.
Hijink (2013), p. 862.
Blaisse (2013), p. 13 e.v.
Boom (2006), p. 1104 e.v.
HR 28 mei 2004, NJ 2005, 105 (Jetblast).
Giesen (2005 b), p. 33.
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vragen op, vooral ten aanzien van de ‘omstandighedencatalogus’, zoals hiervoor
genoegzaam aangestipt. Helaas is er sinds 2006 weinig jurisprudentie75 gewezen
en naar mijn mening had de Hoge Raad om die reden beter een aantal overwegingen ten overvloede kunnen opnemen, zodat er in de praktijk meer helderheid zou zijn geweest.

4.4

Zorgverplichtingen van de accountant

4.4.1

Algemeen

Zoals in paragraaf 4.1 opgemerkt, dient de accountant te voldoen aan de volgende
zorgverplichtingen, teneinde te handelen als een redelijk handelende en redelijk
bekwame extern controlerende accountant (de zorgplicht);
Zorgverplichting 1: Deskundigheid.
Zorgverplichting 2: Inzet van deskundigheid.
De accountant voert de wettelijke controle bedoeld in artikel 2:393 BW uit met
inzet van die deskundigheid.
Zorgverplichting 3: Informatie- en waarschuwingsplicht.
Alle omstandigheden uit de omstandighedencatalogus van het Vie d’Or arrest komen terug in
deze definitie van zorgplicht in combinatie met de relevante deelvragen of een verbintenis tot
schadevergoeding is ontstaan (zoals besproken in hoofdstuk 3). Teneinde dit te verduidelijken,
heb ik een ‘transponeringstabel’ opgenomen waarin ik de omstandigheden uit het Vie d’Or
arrest transponeer naar mijn invulling van de zorgplicht van de accountant.

Omstandighedencatalogus Vie d’Or
(i) correcte naleving nationale of Europese
(dwingende) voorschriften omtrent de vervulling van de taak van de accountant

(ii) aard van de geschonden norm

Zorgplicht van de accountant in
combinatie met deelvragen
Deelvraag 1- Is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
of is er sprake van een onrechtmatige daad?
Zorgverplichting 2 - inzet van deskundigheid, inhoudende dat de accountant de
wettelijke controle bedoeld in artikel 2:393
BW uitvoert.
Deelvraag 1- Is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
of is er sprake van een onrechtmatige daad?
Zorgverplichting 2 - inzet van deskundigheid, inhoudende dat de accountant de
wettelijke controle bedoeld in artikel 2:393
BW uitvoert.

75 RB Rotterdam 30 mei 2007, ECLI:NL:RBROT:2007:BB6044 (Ropama), r.o. 3.3.2, RB Amsterdam
13 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:145 (AquaServa), r.o. 4.13 en Gerechtshof Amsterdam, 5 juli
2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681 (Heli Holding), r.o. 3.5.
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Omstandighedencatalogus Vie d’Or
(iii) ernst van de geconstateerde schending
van de geschonden norm
(iv) door de accountant getroffen maatregelen of verschafte informatie

(v) voorzienbaarheid van het gevaar van
schade door de accountant

(vi) genomen(controle)maatregelen en
gegeven waarschuwingen

Zorgplicht van de accountant in
combinatie met deelvragen
Deelvraag 3 - Is er sprake van schade?
Deelvraag 1- Is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
of is er sprake van een onrechtmatige daad?
Zorgverplichting 3 - Informatie- en waarschuwingsplicht.
Deelvraag 1- Is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
of is er sprake van een onrechtmatige daad?
of Deelvraag 4 - Bestaat er een causaal
verband tussen de tekortkoming dan wel
onrechtmatige daad en de schade?
Deelvraag 1- Is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
of is er sprake van een onrechtmatige daad?
Zorgverplichting 3 - Informatie- en waarschuwingsplicht.

In deze tabel komt deelvraag 2 (kan de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad worden
toegerekend aan de aangesproken accountant(sorganisatie)) niet aan de orde. Een tekortkoming
dan wel onrechtmatige daad kan aan de accountant(sorganisatie) worden toegerekend indien zij is
terug te voeren op zijn schuld of indien de tekortkoming of onrechtmatige daad krachtens wet,
rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van de accountant(sorganisatie) komt
(artikel 6:75 BW en 6:162 lid 3 BW). Toerekening maakt geen onderdeel uit van de omstandighedencatalogus in het Vie d’Or arrest, mogelijk omdat de Hoge Raad toerekening in casu evident
achtte. In paragraaf 5.2 beantwoord ik deelvraag 2.

Bij het uitoefenen van het beroep van accountant spelen, net als bij de advocaat
en notaris, de beroepsorganisatie, het tuchtrecht en de beroepseed een grote rol.
Met betrekking tot de beroepsorganisatie, de NBA, verwijs ik naar paragraaf
2.4.3. Het tuchtrecht wordt uitvoerig besproken in paragraaf 2.4.4.
Beroepseed
Tot 2016 bestond er geen verplichting voor de accountant om een beroepseed af
te leggen alvorens hij zijn wettelijke taak kon uitvoeren. Zulks in tegenstelling
tot de andere in hoofdstuk 3 besproken gereglementeerde beroepsbeoefenaars.
Op de algemene ledenvergadering van de NBA van 17 mei 2016 hebben NBAleden vóór de invoering van een accountantseed gestemd. De eed is de eerste
maatregel uit het verbeterplan ‘In het Publiek Belang’ van de werkgroep Toekomst
Accountantsberoep.76 De verplichting om de beroepseed af te leggen is vastgelegd
in de Verordening op de beroepseed voor accountants.77 De verordening is op

76 Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014), p. 36.
77 Verordening op de beroepseed voor accountants d.d. 17 mei 2016, vindplaats www.nba.nl.
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1 juni 2016 in werking getreden. Het afleggen van de beroepseed betreft een
voorwaarde voor nieuwe accountants om tot de accountantsberoepsgroep toegelaten te worden.
De eed luidt:
‘Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang. Ik oefen
mijn beroep uit met een professioneel-kritische instelling. In de uitoefening van mijn beroep als
accountant laat ik mij leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Ik houd mij aan de wetten en regelgeving die
op mijn beroep van toepassing zijn. Mijn professionaliteit brengt met zich mee dat ik geen
handelingen verricht waarvan ik weet of behoor te weten dat die het accountantsberoep in
diskrediet kunnen brengen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig/dat beloof/dat verklaar ik.’
Uiterlijk 1 mei 2017 dienden alle ingeschreven accountants de eed te hebben afgelegd. Een
accountant die weigert de beroepseed af te leggen kan een tuchtrechtelijke maatregel worden
opgelegd door de Accountantskamer. Doorhaling van de inschrijving in het accountantsregister is in dit verband de meest vergaande maatregel.

Sancties ten aanzien van het schenden van de eed zien niet op schending van de
eed als zodanig, maar op schending van de onderliggende verplichtingen,78 zoals
vastgelegd in wet- en regelgeving en gesanctioneerd door tuchtrecht.
4.4.2

Zorgverplichting 1: De accountant dient voldoende deskundigheid te
hebben.

De deskundigheid wordt verkregen doordat eerst aan opleidingseisen dient te
worden voldaan alvorens men accountant kan worden en zodra men accountant is,
dient de deskundigheid conform wet- en regelgeving op peil te worden gehouden.
Hieronder volgt een korte schets van de eisen, in lijn met de wijze waarop de
deskundigheid van advocaten, notarissen en financiële ondernemingen is besproken in paragraaf 3.10.2 en vooral ter informatie van de juristen die dit proefschrift
lezen.
Opleidingseisen om accountant te worden
Om accountant te worden moet eerst een theoretische en een praktijkopleiding
gevolgd worden. Ten aanzien van het theoretische gedeelte verschillen de eisen
voor RA’s en AA’s. Het belangrijkste verschil tussen de RA en AA op het gebied
van de theoretische opleiding is dat de RA universitair is opgeleid en de AA op
HBO-niveau (zie paragraaf 1.3.1 over de achtergrond van deze verplichting). Met
betrekking tot de theoretische opleiding is de Wab relevant. Volgens artikel 46 Wab
dient de opleiding tot accountant bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen vakgebieden te omvatten en dient de opleiding te voldoen aan de eindtermen,

78 Soeharno (2013), p. 5 en 6.
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die voor controles van financiële verantwoordingen van belang zijn. Ten aanzien
van de eindtermen speelt de commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA)
een belangrijke rol. Zij stelt de eindtermen voor de theoretische en praktijkopleiding op. De eindtermen gaan weliswaar niet over de plicht van de accountant om
geschoold te worden, maar zijn hierop wel indirect van invloed omdat zij zien op
de inhoud van de theoretische en praktijk opleiding.
Bij de Wet op het Accountantsberoep, artikel 49, zijn aan CEA de volgende taken opgedragen:
1. het vaststellen van de eindtermen, met inachtneming van de vakgebieden, bedoeld in artikel 46,
en de beroepsprofielen, bedoeld in artikel 19, tweede lid, onderdeel k; de commissie maakt de
eindtermen bekend door plaatsing in de Staatscourant;
2. het aanwijzen van opleidingen die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de in onderdeel a
bedoelde eindtermen, met uitzondering van de eindtermen die betrekking hebben op de
praktijkopleiding, voor zover deze opleidingen niet zijn geaccrediteerd overeenkomstig artikel
5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of niet de toets nieuwe
opleiding overeenkomstig artikel 5a.11 van de Wet op het hoger en wetenschappelijk onderzoek
met positief gevolg hebben ondergaan;
3. het toetsen of de praktijkopleidingen voldoen aan de eindtermen, bedoeld in onderdeel a die
gelden voor de praktijkopleiding;
4. de afgifte van de verklaring van vakbekwaamheid: toelating tot het accountantsberoep van
buitenlandse accountants bedoeld in artikel 54, lid 1.
CEA beschikt overeenkomstig artikel 50 van de Wet op het Accountantsberoep over de
volgende bevoegdheden:
1. de opleidingsinstituten wier opleiding op grond van artikel 49, tweede lid, onderdeel b, is
aangewezen en de betrokkenen bij de praktijkopleiding, verstrekken desgevraagd alle
inlichtingen die de commissie voor haar taakuitvoering nodig heeft;
2. de commissie kan voorwaarden verbinden aan de aanwijzing, bedoeld in artikel 49, tweede
lid, onderdeel b;
3. de commissie kan de aanwijzing, bedoeld in artikel 49, tweede lid, onderdeel b, intrekken
indien de opleiding niet voldoet aan de eindtermen, bedoeld in dat onderdeel;
4. de commissie kan een aanwijzing geven ten aanzien van de uitvoering van de praktijkopleiding indien uit een toetsing als bedoeld in artikel 49, tweede lid, onderdeel c, blijkt dat de
praktijkopleiding niet voldoet aan de eindtermen die gelden voor de praktijkopleiding.

De praktijkopleiding ofwel stage duurt minimaal drie jaar (artikel 47 Wab). CEA
toetst of de praktijkopleidingen voldoen aan de eindtermen van de praktijkopleidingen (artikel 49, tweede lid, onderdeel c Wab). Zodra de theoretische en
praktijkopleiding zijn voltooid kan een verzoek worden ingediend tot inschrijving in het accountantsregister. Alsdan dient tevens een verklaring omtrent het
gedrag op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens te worden
overgelegd (artikel 38 e.v. Wab). Na inschrijving in het accountantsregister is
men gerechtigd tot het voeren van de titel RA respectievelijk AA. De titel wordt
bij besluit tot inschrijving verleend (artikel 41 Wab).
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Uitvoeren wettelijke controles
Inschrijving in het accountantsregister wil niet zeggen dat de accountant
bevoegd is een wettelijke controle uit te voeren. Daartoe dient een RA/AA
tevens ingeschreven te worden in het openbaar register van de AFM (artikel 11
lid 1 Wta). De accountantsorganisatie waar de RA/AA werkzaam is, dient hier zorg
voor te dragen. De organisatie moet bij de AFM opgeven welke personen namens
haar wettelijke controles mogen uitvoeren.79
Vanaf 1 januari 2018 mogen alleen RA’s wettelijke controles uitvoeren bij
OOB’s (artikel 27 jo artikel 86a Wta). Wettelijke controles bij OOB’s nemen een
bijzondere plaats in, omdat financiële informatie van OOB’s van groot belang is
voor het functioneren van de financiële markten. Er is voorts sprake van complexe
ondernemingen, waarbij specifieke kennis en ervaring vereist is van de accountant.
Volgens de memorie van toelichting biedt de regel dat alleen RA’s OOB controles
mogen uitvoeren een waarborg voor de kennis en vaardigheden van de accountants
die de OOB controles uitvoeren.80 Ik vraag me af of dit een voldoende waarborg
is. Wat mij opvalt bij OOB controles is dat er veel extra eisen zijn met betrekking
tot de accountantsorganisatie waar de accountant in kwestie werkzaam is. Er zijn
echter geen specifieke eisen ten aanzien van bijvoorbeeld kennis en ervaring
opgenomen met betrekking tot accountants die OOB controles verrichten. Is het
niet vreemd dat dergelijke eisen niet terugkomen in de opleidingseisen? Thans lijkt
slechts sprake van een verantwoordelijkheid van de accountantsorganisatie om niet
zomaar de eerste de beste RA op een opdracht te zetten en zorg te dragen voor
deskundigheidsontwikkeling.
Deskundigheid op peil houden
De VGBA bevat diverse artikelen die zien op de deskundigheid van de
accountant en die de accountant vereisen de deskundigheid op peil te houden.
Een voorbeeld betreft artikel 12: ‘De accountant houdt zijn vakbekwaamheid op
het niveau dat is vereist om een professionele dienst op een adequate wijze te
kunnen verlenen’. Ten aanzien van het op peil houden van de deskundigheid zijn
voorts door het bestuur van de NBA -ter uitwerking van de VGBA- de Nadere
voorschriften permanente educatie (NVPE)81 vastgesteld.82 De NVPE betreffen
beroepsregels voor de individuele accountant. Op grond van de NVPE dient een
accountant minimaal 120 PE punten per driejaarscyclus te halen83 en minimaal 20
PE punten per kalenderjaar. Deze PE activiteiten dienen te zien op het voor de

79 AFM, Vergunningwijzer Wta, Hoofdstuk 5: Externe Accountants, p. 3-11.
80 Kamerstukken 2011/2012, 33 025, nr. 3, p. 10.
81 Vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur van het NBA op 24 december 2013, Staatscourant 2014,
175.
82 HRA, deel 2, Toelichting, Hoofdstuk 3.3.3.
83 Een eenheid van zestig minuten besteed aan permanente educatie levert één PE-punt op. Eenheden van dertig
minuten of meer worden naar boven afgerond op hele punten (artikel 3 NVPE).
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betreffende accountant relevante vakgebied.84 Het bestuur van de NBA kan voor
alle of een nader te bepalen deel van de accountants, voor een bepaald kalenderjaar
een minimaal te behalen aantal PE-punten voor een bepaald kennisgebied of
onderwerp vaststellen.85 Sinds 2014 is een verplichte kennistoets onderdeel van de
PE. Deze kennistoets richt zich op de kennis van relevante regelgeving van toepassing op wettelijke en vrijwillige controles.86 Door het succesvol afronden van
de kennistoets geeft een accountant blijk van up-to-date kennis van de NV COS
(100-999) om goed en verantwoord controles te kunnen verrichten.
Er bestaan geen specifieke sector gebonden eisen. In beginsel kan een accountant
dus binnen verschillende sectoren wettelijke controles uitvoeren dan wel van sector
wisselen. Het is aan de accountant(sorganisatie) om vast te stellen of de accountant
alsdan zijn diensten op adequate wijze kan verlenen.
Dit blijkt onder andere uit de in 2014 door de AFM afgegeven vergunning aan het kantoor Joinson
& Spice. Dit kantoor is gespecialiseerd in wettelijke controles van jaarrekeningen bij ondernemingen in de technologie-, media- en telecomsector.

Jegens opdrachtgever en derden
Deskundigheid en het op peil houden daarvan is een zorgverplichting. Een
opdrachtgever moet kunnen vertrouwen op de deskundigheid van de door hem
ingehuurde accountant. Indien een accountant als specialist in een bepaalde
sector naar buiten treedt, gelden zwaardere eisen voor die accountant op het desbetreffende gebied. De opdrachtgever moet er mijns inziens dan op kunnen vertrouwen dat betrokkene specifieke deskundigheid en ervaring in die sector heeft.
Wanneer de opdrachtgever zich tot een specialist heeft gewend, zal dit naar mijn
mening de maatstaf van zorgvuldigheid voor het handelen van die specialist
jegens de opdrachtgever beïnvloeden.
Deskundigheid speelt ook een rol jegens derden, aldus het Vie d’Or arrest. Ik volsta
hier met een verwijzing naar paragraaf 3.3.1. Derden moeten eveneens kunnen
vertrouwen op de deskundigheid van de accountant. Het hangt van de omstandigheden van het geval af, of een derde mag vertrouwen op specifieke deskundigheid en ervaring van een accountant in een sector.
Conclusie met betrekking tot zorgverplichting 1
Deze zorgverplichting is deels concreet ingevuld in wet- en regelgeving. De
deskundigheid dient eerst op een bepaald niveau te worden gebracht alvorens
men zich accountant mag noemen en vervolgens dient de deskundigheid op peil
te worden gehouden door het jaarlijks behalen van PE punten. Is sprake van

84 Artikel 3 NVPE.
85 Artikel 6 NVPE AA en artikel 7 NVPE RA.
86 Verordening op de kennistoets, vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering van het NBA op
22 juni 2015, afgekondigd in de Staatscourant 2015, 31704.
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specialistische kennis, dan is de zorgverplichting minder concreet ingevuld.
Uitgangspunt is dat indien een accountant als specialist op een bepaald gebied
naar buiten treedt, zijn deskundigheid tevens deze specialistische kennis omvat.
Voor de zich als specialist presenterende accountant is geen sprake van gerichte
opleidingseisen. Het is dan ook niet vreemd dat er nog wel eens kritiek is te horen
met betrekking tot meer specifieke deskundigheid van de accountant en de rol
van de opleiding daarbij. Hierbij speelt een rol dat er -mijns inziens ten onrechtegeen specifieke opleidingseisen zijn voor accountants die OOB controles verrichten.
Vaassen87 heeft in zijn oratie 6 belangrijke kritiekpunten aangestipt:
(i) de accountant in opleiding moet zijn kennis op drie terreinen verdiepen:
economie (inclusief finance), corporate governance en IT (inclusief IT
ter ondersteuning van de controle);
(ii) een zekere specialisatie naar industrie (na afronding van het theoretisch
deel van de opleiding, on-the-job aangevuld met permanente educatie) is
noodzakelijk;
(iii) de accountantsopleiding moet (weer) de zwaarste financieel-economische opleiding worden omdat dit de enige manier is om als controlerend
accountant serieus te worden genomen door de gecontroleerde;
(iv) de opleidingen moeten fors gaan investeren in onderwijsinnovatie, wat
zich vooral manifesteert in intensivering van IT-gebruik, bijscholing van
docenten, en de toepassing van nieuwe onderwijs- en examenvormen;
(v) de balans tussen theorie en praktijk in de accountantsopleiding moet
gekoesterd worden;
(vi) professioneel scepticisme is en blijft de kern van de accountancy.
Ik deel de kritiek van Vaassen. Om de kwaliteit van de accountantscontrole te
vergroten, moet men aan de basis beginnen- dus bij de opleiding. Er zijn sinds de
oratie van Vaasen in 2011 al wat stappen op dit gebied gezet door bijvoorbeeld
alleen RA’s met ingang van 2018 bevoegd te maken tot het verrichten van wettelijke controles bij OOB’s. Voorts is de kennistoets in 2014 ingevoerd. Ook is
sprake van verplichte trainingen, zoals Professioneel Kritische Instelling (PKI) in
2012 en ‘Zeg wat je ziet’ in 2014 en is de verplichte cursus dossiermonitoring
controlepraktijk in 2014 ingevoerd.
Werkgroep Toekomst Accountantsberoep
De werkgroep Toekomst Accountantsberoep stelt de volgende maatregelen voor,
die mijns inziens nauw aansluiten bij de kritiekpunten van Vaassen:88
– Er moeten vereisten opgenomen worden voor de niet-technische aspecten
binnen de opleiding, zoals een kritische houding, ethiek en moraliteit. Deze
niet-technische aspecten zijn essentieel voor het functioneren van de accountant.

87 Vaassen (2011), p. 1-50.
88 Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014), p. 74.
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–

Er dienen bindende criteria voor de minimale doorlooptijd van opleidingen
en specifieke vakken te worden vastgesteld zodat er voldoende tijd is om de
stof en beginselen te ‘doorleven’ en recht te doen aan de complexiteit van het
beroep.
– Het beroep dient actief bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs door
de terbeschikkingstelling van ervaren en vooraanstaande beroepsbeoefenaren.
Wat ik mis in dit rijtje zijn maatregelen voor wat betreft kennis van sectoren en/
of OOB’s. Ik denk dat er op dat onderdeel nog heel wat stappen te zetten zijn.
De Werkgroep noemt overigens als een van de oorzaken van de problemen binnen de accountantssector een ‘gebrek aan discipline in de raadpleging en
toepassing van actuele controle- en overige standaarden en elementaire vakprincipes, waaronder documentatie, en het in detail doorgronden en toepassen van de
van toepassing zijnde verslaggevingsvereisten89 ’. Dit kan ook ‘verwaarlozing van
de vaktechniek’ worden genoemd.90 Ik ben van mening dat voornoemde discipline
een belangrijk basisbeginsel is van het accountantsberoep en de accountant dient
hier te allen tijde aan te voldoen. Er dient sprake te zijn van een cultuur waarin
vaktechniek vanzelfsprekend is en verwaarlozing hard wordt aangepakt door de
accountantsorganisatie, bijvoorbeeld door boetes of intrekken van de bevoegdheid
tot ondertekening van de controleverklaring. Aan de andere kant heb ik de afgelopen jaren gemerkt dat de wet- en regelgeving met betrekking tot het accountantsberoep voortdurend aan verandering onderhevig is. Het wordt de accountant niet
makkelijk gemaakt om bijvoorbeeld op de hoogte te blijven van actuele controlestandaarden, aangezien dit er veel zijn en de standaarden geregeld worden
aangepast. Er moet mijns inziens gewaakt worden voor overjuridisering van het
beroep.
Ter afsluiting van deze paragraaf merk ik het volgende op. Indien een accountant
aan de opleidings- en PE-eisen gesteld in deze paragraaf voldoet én zijn
vaktechniek bijhoudt, is de kans op een schending van deze zorgverplichting
gering. Hierbij is van belang dat de NBA toezicht houdt op de naleving van de
opleidings- en PE-eisen. De NBA voert een omvangrijke stroom aan tuchtzaken
tegen accountants die niet aan hun PE-verplichtingen hebben voldaan.

89 Werkgroep Toekomst accountantsberoep (2014), p. 24.
90 Monitoring Commissie Accountancy (2016), p. 54. De Monitoring Commissie Accountancy merkt ten
aanzien van deze oorzaak op dat de door de Werkgroep in dit verband voorgestelde maatregelen ‘opstellen
verbeterplan na gebleken kwaliteitsgebreken’ en ‘tweejaarlijkse PE-verplichting’ niet afdoende zijn om deze
oorzaak weg te nemen. De eerste maatregel is daarvoor volgens de Commissie te zeer reactief van aard, zulks
omdat er pas wordt gehandeld na gebleken tekortkomingen. De tweede maatregel acht de Commissie nuttig,
maar is niet op de in de oorzaak genoemde controlestandaarden en verslaggevingsvereisten gericht en dwingt
mijns inziens ook niet tot het in detail doorgronden en toepassen. In het publiek belang. Werkgroep Toekomst
Accountantsberoep (2014), maatregel 5.5, p. 72 respectievelijk 80.
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Zorgverplichting 2: Inzet van deskundigheid

De accountant voert de wettelijke controle bedoeld in artikel 2:393 BW uit met
inzet van die deskundigheid.
De formele aspecten van de wettelijke controle van artikel 2:393 BW zijn
uitvoerig besproken in 1.4.2. In het hiernavolgende zal ik deze formele aspecten
nader inkleuren aan de hand van de te verwachten mate van zorg. Ik zal hierbij
dezelfde volgorde aanhouden als in 1.4.2, te weten: (i) de jaarrekening dient aan
de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften te voldoen, (ii) het bestuursverslag moet met de jaarrekening verenigbaar zijn en mag geen materiele onjuistheden
bevatten, (iii) de vereiste overige gegevens dienen te zijn toegevoegd en (iv) er
dient te zijn voldaan aan het inzichtvereiste.
Bij de bespreking van de vier onderdelen van artikel 2:393 BW dient voor ogen
gehouden te worden dat de wettelijke controle in feite uit twee stappen bestaat
(zoals reeds aangestipt bij de bespreking van het Vie d’Or arrest en in paragraaf
1.4.2.6): 1) het verrichten van voldoende controlewerkzaamheden in overeenstemming met de daarvoor geldende normen, gevolgd door 2) het afgeven van de
controleverklaring.91 Om die reden wordt na de bespreking van de vier onderdelen
van artikel 2:393 BW kort stilgestaan bij de controlewerkzaamheden en de controleverklaring.
Bij de uitwerking van zorgverplichting 2 zal ik, naast beschikbare civielrechtelijke uitspraken, de meest relevante tuchtrechtuitspraken van de afgelopen jaren
bespreken. Deze tuchtrechtuitspraken hangen nauw samenhangen met veelbesproken boekhoudschandalen. Dit betreft onder andere Ahold, DSB, Landis,
Econcern, Eurocommerce, Vestia, Weyl en Koops Furness.
4.4.3.1

DE

ACCOUNTANT DIENT NA TE GAAN OF DE JAARREKENING AAN DE BIJ

EN KRACHTENS DE WET GESTELDE VOORSCHRIFTEN VOLDOET

Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 1.4.2.4.1 en paragraaf 4.3.2.3 spelen de
inrichtingsvoorschriften een belangrijke rol bij de controle. De accountant moet op
basis van artikel 2:393 BW controleren of de keuze en toepassing van de inrichtingsvoorschriften door de rechtspersoon aanvaardbaar is te achten. Hierbij is het
onderscheid tussen Dutch GAAP en IFRS van belang. Bij zowel Dutch GAAP als
IFRS draait het bij het onderzoek door de accountant om de inrichting van de
jaarrekening (algemene bepalingen, presentatie, consolidatie en waardering).
Indien Dutch GAAP van toepassing is, zijn de RJ van groot belang en dient de
accountant hier rekening mee te houden bij zijn onderzoek.

91 In lijn met: Accountantskamer 13 oktober 2014, ECLI:NL:TACAKN:2014:78 (Econcern).
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De accountant dient zijn werkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de NV COS. De NV
COS betreffen echter geen voorschriften zoals bedoeld in artikel 2:393 lid 3 BW. De voorschriften
zien immers op de controle door de accountant en niet op de inhoud van de jaarrekening.

RJ in de jurisprudentie
Volgens de Hoge Raad92 zijn de RJ een belangrijk oriëntatiepunt en vormen zij
een gezaghebbende kenbron bij de beantwoording van onder andere de vraag wat
de normen zijn die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd (artikel 2:362 lid 1 BW). De RJ hebben geen wettelijke status (zoals
besproken in paragraaf 1.4.2.4.1). Op basis van de RJ komt de rechtspersoon bij
het maken van verslaggevingstechnische keuzes enige beleidsruimte toe, maar wel
in redelijkheid.93 Indien de rechtspersoon bij het vaststellen van de jaarrekening is
gekomen tot waarderingen die met deze voorschriften stroken, kan dit een
belangrijke aanwijzing vormen dat het vereiste inzicht is verschaft en dat de
ruimte die in redelijkheid aan de rechtspersoon moet worden gelaten bij haar keuze
voor de waardering van bepaalde posten niet is overschreden.94
Met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de accountant ter zake de
toepassing van de RJ door de rechtspersoon is de uitspraak inzake het tuchtrechtelijke geschil met betrekking tot Landis95 verhelderend. Het CBB overweegt dat
ten aanzien van de inrichting van (onderdelen van) de jaarrekening meerdere
keuzes mogelijk kunnen zijn die allen voldoen aan het inzichtvereiste en de overige
bij en krachtens de wet gestelde voorschriften. In dat geval kan een professioneel
verschil van inzicht bestaan over de te maken keuze en zal de accountant over het
aanvaarden van de door het ondernemingsbestuur gemaakte keuze in de regel geen
tuchtrechtelijk verwijt kunnen worden gemaakt.
Continuïteit
Er is de laatste jaren veel aandacht voor het continuïteitsvraagstuk, zowel van de
wetgever, in de rechtspraak als in de media. In het hiernavolgende zal ik daarom
uitvoerig stilstaan bij het vraagstuk en de recente ontwikkelingen. Ik maak hierbij
wel de kanttekening dat het continuïteitsvraagstuk slechts één van de vele substantiële vragen is waar de accountant voor kan komen te staan.
Zoals in paragraaf 1.4.2.4.1 is besproken, is continuïteit van het geheel van de
werkzaamheden van de rechtspersoon (de zogenoemde continuïteitsveronderstelling96 ) het uitgangspunt bij de waardering. Hierbij wordt de rechtspersoon
geacht haar activiteiten in de voorzienbare toekomst voort te kunnen zetten
zonder noodzaak of intentie tot liquidatie dan wel staking van alle bedrijfsactiviteiten. Het komt echter geregeld voor dat een goedkeurende verklaring zonder enig

92
93
94
95
96

HR 10 februari 2006, JOR 2006, 94 (SOBI/KPN), r.o. 5.5.
HR 10 februari 2006, CLI:NL:HR:2006:AU7473 en Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9 e.v.
CBb 25 februari 2016, ECLI:NL:CBB:2016:37 (Vestia).
CBb 7 maart 2013, ECLI:NL:CBB:2013:BZ3419 (Landis), r.o. 3.7.2.
Art. 2:384 lid 3 BW, IAS 1.25 en RJ 170.
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voorbehoud terzake de continuïteit (lees: zonder toelichtende paragraaf) is afgegeven en dat de onderneming in kwestie binnen afzienbare tijd na het verstrekken
van de goedkeurende verklaring failliet gaat. Zo ging DSB Bank vier maanden na
de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening over 2008 failliet.97
De AFM heeft een klacht ingediend tegen de externe accountant van DSB terzake de accountantscontrole van de jaarrekening van 2008. In hoger beroep oordeelt het CBb met betrekking tot de
continuïteit dat de accountant onvoldoende aandacht had voor de controlerisico’s en voor (externe)
factoren die van invloed konden zijn op de liquiditeitspositie van DSB en op de duurzame
voortzetting van bedrijfsactiviteiten. Er was voldoende aanleiding voor gerede twijfel aan de
continuïteit.98 Voorts overweegt het CBb dat de accountant geen goedkeurende verklaring af had
mogen geven.
Een ander voorbeeld is het effectenhandelshuis Van der Moolen. Bij Van der Moolen heeft de
accountantskamer geoordeeld dat de accountant de evaluatie van de continuïteitsveronderstelling
niet heeft uitgevoerd op de wijze zoals vereist in NVCOS 570. ‘De Accountantskamer acht in deze
zaak de maatregel van berisping passend en geboden. Daarbij heeft zij vooral laten wegen dat de
continuïteitsveronderstelling (impliciet) aan de basis ligt van elke jaarrekening en dat het juist
daarom noodzakelijk is en van de door de accountant in acht te nemen zorgvuldigheid getuigt dat
daaraan tijdens de controle op de voorgeschreven wijze aandacht wordt besteed99 ’.

Vaak worden deze gevallen breed uitgemeten in de media. Met als gevolg dat de
accountant onder vuur ligt. De vraag is namelijk of de accountant zijn werk wel
goed heeft gedaan indien een onderneming binnen afzienbare tijd na het verstrekken van een goedkeurende verklaring failliet gaat. Ik zal in dit verband eerst
stilstaan bij de verantwoordelijkheden van de rechtspersoon en de accountant met
betrekking tot de continuïteitsveronderstelling.
Het bestuur van de rechtspersoon moet bij het opstellen van de jaarrekening een
beoordeling maken van de mogelijkheid van de rechtspersoon om haar continuïteit
te handhaven.100 Er kunnen de volgende situaties ten aanzien van de continuïteit
worden onderscheiden:
i) er is sprake van redelijke (nooit absolute) zekerheid omtrent de continuïteit.
ii) er is gerede twijfel (ernstige onzekerheid) omtrent de continuïteit.
iii) er is zekerheid over discontinuïteit (discontinuïteit is onontkoombaar).

97
98
99
100

Boonzaaijer (2016), nr. 21.
Boonzaaijer (2016), nr. 21.
Accountantskamer 26 juli 2013, 12/1463 Wtra AK.
NV COS Standaard 570 Continuïteit, nr. 4.
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Dieleman en Garvelink maken het volgende hiermee samenhangende onderscheid:101
Redelijke zekerheid
over continuïteit

Gerede twijfel over
continuïteit

Waardering op basis
van going concern

Waardering op basis
van going concern
met toelichting

Zekerheid over
discontinuïteit
(zonder verwacht
tekort)
Waardering op basis
van going concern
met toelichting

Zekerheid over
discontinuïteit (met
verwacht tekort)
Waardering op
basis van
liquidatiewaarden

Ad i) Indien sprake is van redelijke zekerheid over de continuïteit, geschiedt de
waardering van activa en passiva op basis van continuïteitsgrondslagen (going
concern).102
Ad ii) Er is sprake van gerede twijfel omtrent de continuïteit indien de rechtspersoon niet meer op eigen kracht aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.103 Er
is echter nog geen zekerheid over discontinuïteit, omdat onduidelijkheid bestaat
of aanvullende medewerking van derden zal worden verkregen. In dat geval
geschiedt de waardering op continuïteitsgrondslagen, er dient echter wel een
adequate toelichting op de situatie te worden opgenomen.104 De toelichting dient
een adequate uiteenzetting te bevatten van de omstandigheden waarin de onderneming (zelf) verkeert.105
Ad iii) Er is sprake van onontkoombare discontinuïteit (zekerheid over discontinuïteit) indien duurzame voortzetting van het geheel van de werkzaamheden van
de rechtspersoon onmogelijk is geworden doordat er niet voldoende aanvullende
medewerking van derden kan worden verkregen, of doordat het bestuur een besluit
heeft genomen het geheel van de werkzaamheden (onmiddellijk c.q. op termijn) te
beëindigen.106 Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen onontkombare
discontinuïteit zonder en met verwacht tekort. Indien de rechtspersoon nog wel aan
alle verplichtingen kan voldoen, ondanks de zekerheid over discontinuïteit, kan
een waardering op basis van going concern met toelichting plaatsvinden.
Indien de discontinuïteit onontkombaar is én er is sprake van een verwacht tekort,
vervalt de continuïteitsveronderstelling.107 Alsdan dient de waardering plaats te
vinden op liquidatiegrondslagen.108
De accountant dient de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling vervolgens bij de wettelijke controle te evalueren/controleren. De accountant dient hiervoor voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen (NV

101
102
103
104
105
106
107
108

Dieleman & Garvelink (2016), p. 21 e.v.
Dieleman & Garvelink (2016), p. 21 e.v.
RJ 170.302.
Dieleman & Garvelink (2016), p. 21 e.v.
Dieleman & Garvelink (2016), p. 21 e.v., met verwijzing naar RJ 170.305 en RJk a2.214.
RJ 170.202.
Accountantskamer 27 november 2015, ECLI:NL:TACAKN:2015:126 en Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9 e.v.
Dieleman & Garvelink (2016), p. 21 e.v.
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COS 570,109 paragraaf 6). Dit betekent in de praktijk dat de accountant de beoordeling van het bestuur omtrent de continuïteit van de rechtspersoon met een professioneel-kritische instelling dient te controleren.110 NV COS 570 werkt nader uit
aan welke vereisten de werkzaamheden van de accountant bij het evalueren van de
continuïteit dienen te voldoen. Zo dient de accountant vast te stellen of er geen
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of
omstandigheden die gerede twijfel (‘ernstige onzekerheid111 ’) kunnen doen
ontstaan over het vermogen van de entiteit om haar continuïteit te handhaven
(NV COS 570, paragraaf 9 b). Mogelijk zijn hiervoor aanvullende controlewerkzaamheden noodzakelijk. Is (ook na aanvullende controlewerkzaamheden112 )
sprake van gerede twijfel met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling of
is discontinuïteit onontkoombaar, dan dient de accountant dit in zijn controleverklaring tot uitdrukking te brengen.
De uitkomsten van de (aanvullende) controlewerkzaamheden en de verkregen controle-informatie
ter zake de evaluatie van de continuïteitsveronderstelling dienen te worden vastgelegd in het
controledossier.113

Zoals hiervoor al opgemerkt, dient de jaarrekening bij een situatie van gerede
twijfel over de continuïteit een adequate toelichting van het bestuur te bevatten van
de situatie waarin de onderneming verkeert. De consequenties voor de controleverklaring zijn dan:
– indien de toelichting van het bestuur adequaat is, neemt de accountant in zijn
controleverklaring een sectie op met de titel ‘Onzekerheid van materieel
belang omtrent de continuïteit’. Sinds 2017 is de accountant verplicht om in
de controleverklaring een verklaring op te nemen betreffende materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die
gerede twijfel kunnen doen rijzen of de rechtspersoon zijn werkzaamheden
voort kan zetten (artikel 2:393 lid 5 sub h BW, voor OOB’s zie tevens artikel 11
lid 2 sub h EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s).114
– indien de toelichting van het bestuur niet adequaat is (of ontbreekt), dan geeft
de jaarrekening geen getrouw beeld van het vermogen van de vennootschap.
Er dient in dat geval een afkeurende verklaring te worden afgegeven.115 Indien
er nog (net) geen sprake is van gerede twijfel, kan sprake zijn van een ‘close

109 NV COS Standaard 570 Continuïteit.
110 Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9 e.v.
111 RJ 170.104: ‘Onder het in artikel 2:384 lid 3 BW opgenomen begrip ‘gerede twijfel’ en het in de praktijk
gebruikelijke begrip ‘ernstige onzekerheid’ wordt in het kader van dit hoofdstuk hetzelfde verstaan”.
112 NV COS Standaard 570 Continuïteit, paragraaf 16.
113 Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9 e.v.
114 Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen.
115 Dieleman (2016 b), p. 46-48.
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call’ situatie.116 De toelichting dient in dat geval een adequate uiteenzetting te
bevatten van de close call situatie. De accountant beoordeelt of de toelichting
adequaat is, maar hoeft geen afzonderlijke verklaring in de controleverklaring
op te nemen.
De consequenties voor de controleverklaring indien sprake is van redelijke
zekerheid of onontkombare discontinuïteit zijn opgenomen in bijgaand schema
van de NBA:117
Beoordeling vooruitzichten
Bestuur
Positief
Positief

Accountant
Positief
Onzeker

Positief

Negatief

Onzeker

Onzeker

Onzeker

Onzeker

Onzeker

Negatief

Positief of onzeker

Negatief

Onmogelijkheid om toereikende controle
informatie te
verkrijgen
Negatief

Negatief

Negatief

Toelichting
jaarrekening

Waarderingsgrondslag

Soort accountantsverklaring

Toereikend
Niet
toereikend
Niet
toereikend
Toereikend

Continuïteit
Continuïteit

Goedkeurend
Met beperking/
Afkeurend
Afkeurend

Niet
toereikend
Niet
toereikend
Toereikendheid niet te
bepalen

Continuïteit

Niet
toereikend
Toereikend

Continuïteit
Continuïteit

Continuïteit

Goedkeurend met
toelichting
Met beperking/
Afkeurend
Afkeurend

Continuïteit

Oordeelonthouding

Continuïteit

Afkeurend

Liquidatie

Goedkeurend eventueel toelichtende
paragraaf

Uit voorgaande blijkt genoegzaam dat de accountant bij het afgeven van zijn
controleverklaring voor een lastig dilemma kan komen te staan. Bijvoorbeeld
indien naar zijn mening sprake is van gerede twijfel, terwijl hier volgens het
bestuur geen sprake van is. Over het algemeen zal het bestuur niet willen dat twijfel
over de continuïteit, of nog erger onontkoombare discontinuïteit, in de controleverklaring tot uitdrukking wordt gebracht.

116 Close call is aan de orde ‘als gebeurtenissen of omstandigheden zijn geïdentificeerd die gerede twijfel
kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de entiteit om haar continuïteit te handhaven, maar de
accountant op basis van de verkregen controle-informatie concludeert dat er geen sprake is van een
onzekerheid van materieel belang’ – NV COS Standaard 570 Continuïteit, paragraaf 20.
117 Opgenomen in de uitgave ‘De verklaring van de accountant in tijden van een verslechterend economisch
klimaat’ (zie www.nba.nl).
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Van Amsterdam stelt dat bij een failliet verklaarde onderneming over het
algemeen genomen in de laatst verschenen jaarrekening voor faillissement een
(dis)continuïteitsparagraaf opgenomen zou moeten zijn.118 Ik deel de mening
van Van Amsterdam. Ik onderbouw dit aan de hand van de termijnen die in acht
genomen moeten worden met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling. De
beoordeling van het bestuur van de mogelijkheid van de rechtspersoon om haar
continuïteit te handhaven, moet ten minste twaalf maanden omvatten vanaf de
einddatum van jaarrekening.119 De termijn die de accountant in aanmerking
moet nemen bij het beoordelen van de continuïteitsveronderstelling van het
bestuur is gelijk aan de termijn van het bestuur. Aanvullend dient de accountant
inlichtingen in te winnen over relevante omstandigheden of gebeurtenissen na
die termijn van twaalf maanden.120 Gezien deze lange termijn kan ik me voorstellen dat er over het algemeen genomen in de laatst verschenen jaarrekening voor
faillissement een (dis)continuïteitsparagraaf is opgenomen. Dit zal echter niet altijd
het geval zijn, aangezien een faillissement niet altijd te voorspellen is.
In de praktijk is een dergelijke (dis)continuïteitsparagraaf echter eerder uitzondering dan regel. Zo is uit onderzoek gebleken dat in ongeveer de helft van alle
faillissementen in het voorgaande jaar aan de onderneming een goedkeurende
verklaring zonder enig voorbehoud is verstrekt.121 Bij een ander onderzoek is vastgesteld dat van de failliete ondernemingen, de accountant in slechts 20 % van de
gevallen gewaarschuwd had.122 Van Amsterdam123 constateert in dit verband het
volgende met betrekking tot accountantsverklaringen bij de laatste jaarrekening
voor faillissement:
Soort verklaring
Goedkeurend
Continuïteitsparagraaf
Oordeelonthouding
Ontbreekt
Totaal

Aantal
24
6
5
2
37

Procentueel
65%
16%
14%
5%
100%

118 Van Amsterdam (2004), p. 158.
119 Hiermee wordt de betrekkelijk lange opmaaktermijn van maximaal 10 maanden overbrugd (artikel 2:101/
210 lid 1 BW). NV COS Standaard 570 Continuïteit, paragraaf 13.
120 NV COS Standaard 570 Continuïteit, paragraaf 15.
121 Mutcher, Hopwood & McKeown (1997), p. 295 e.v.
122 Citron & Tafler (1992), p. 337 e.v.
123 Van Amsterdam (2004), p. 158, aan de hand van scriptieonderzoeken door J.J.P. Eijkenaar in 2001, P.J. Vos
in 2002 en D. van der Geer in 2002.

256

4. Zorgplicht van de accountant

Continuïteit in de jurisprudentie
In de Eurocommerce tuchtrechtuitspraak is nadrukkelijk aandacht besteed aan de
verantwoordelijkheden van de accountant en het bestuur ter zake de continuïteitsveronderstelling. De accountantskamer124 overweegt: ‘Gegeven deze ontwikkelingen en omstandigheden 125 [..], had betrokkene hiernaar (aanvullende)
controlewerkzaamheden dienen uit te voeren, de verkregen controle-informatie
zichtbaar moeten afwegen en beoordelen en de uitkomsten daarvan moeten
documenteren, teneinde de in deze ontwikkelingen en omstandigheden vervatte
onzekerheid over het vermogen van de Eurocommerce Groep om haar continuïteit
te handhaven, weg te nemen of terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau.
Van betrokkene had in dat verband mogen worden verwacht dat hij van de
Eurocommerce Groep had verlangd dat zij een nadere analyse van de continuïteitsvooruitzichten had gemaakt, welke analyse betrokkene intensief had moeten
beoordelen. Het is immers primair aan de onderneming de gekozen continuïteitsveronderstelling te onderbouwen indien er omstandigheden aan de orde zijn die
twijfel doen rijzen van die keuze’.
In het geschil dat ten grondslag ligt aan de Heli Holding126 uitspraak stelt de
accountant zich op het standpunt dat hij in juni 1995 schriftelijk heeft gewaarschuwd omtrent de financiële situatie. In de betreffende brief is onder andere
opgenomen ‘dat de financiële positie serieus wordt bedreigd en dat feitelijk sprake
is van betalingsonmacht’. In oktober 1995 heeft de accountant echter een
goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 1994 afgegeven waarin geen toelichtende paragraaf is opgenomen omtrent de bedreiging van de continuïteit van de
betreffende rechtspersoon. Het hof overweegt dat de accountant niet mocht
volstaan met het waarschuwen per brief. De in de brief opgenomen waarschuwingen ‘komen feitelijk neer op onzekerheden van materieel belang omtrent de
mogelijkheid tot duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten’. Deze onzekerheden hadden tot uitdrukking gebracht moeten worden in de jaarrekening
1994.127 Doordat in de jaarrekening 1994 geen melding werd gemaakt van voornoemde zorgen en zonder voorbehoud een goedkeurende verklaring is afgegeven,
is niet het vereiste inzicht gegeven in de financiële situatie van de betreffende
rechtspersoon.
Een van de tuchtklachten van de AFM enerzijds en de curatoren en een collectief
van crediteuren anderzijds tegen de accountant van Weyl Vleesverwerkers is dat
de accountant NV COS Standaard 570 (Continuïteit) onvoldoende heeft nageleefd

124 Accountantskamer 30 november 2015, ECLI_NL_TACAKN_2015_146, r.o. 4.40.4.
125 ‘Er was sprake van moeilijke marktomstandigheden met onzekere vooruitzichten, een toenemende voorraad
van onverkochte en/of niet verhuurde panden en een toenemende druk om te voldoen aan vooraf door de
financiers gestelde ratio’s en voorwaarden terwijl sprake was van grote afhankelijkheid van externe
financiering’ (R.o. 4.40.4).
126 Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681 (Heli Holding), r.o. 3.11.
127 ‘Gebeurtenissen na de balansdatum moeten in acht worden genomen tot de datum van het opmaken van de
jaarrekening en bij de waardering van de activa en passiva dient het voorzichtigheidsbeginsel te worden
toegepast en moet worden uitgegaan van de continuïteit van de onderneming (artikel 2:362 en 2:384 lid 2 en
3 BW)’ Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681, r.o. 3.11.
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en onvoldoende controlewerkzaamheden heeft verricht teneinde de continuïteitsveronderstelling waarvan Weyl uitging, te kunnen aanvaarden (in paragraaf 1.4.2.5
zijn de feiten van de boekhoudfraude bij Weyl besproken). De Accountantskamer wijst op de volgende ontwikkelingen en omstandigheden: een overstand van
enkele miljoenen op het aan Weyl verleende krediet, kort nadat de kredietruimte al
was verhoogd (bij twee financiers), terwijl sprake is van grote afhankelijkheid van
externe financiering. Door deze ontwikkelingen en omstandigheden had er
serieuze twijfel moeten ontstaan over het vermogen van Weyl om in het komende
jaar zelfstandig aan haar verplichtingen te voldoen. De accountant had daarom
(aanvullende) controlewerkzaamheden uit moeten voeren, de verkregen controleinformatie zichtbaar moeten afwegen en beoordelen, en de uitkomsten daarvan
moeten documenteren. Op deze manier had hij de onzekerheid over het vermogen van Weyl om haar continuïteit te handhaven, weg moeten nemen of terug moeten brengen naar een aanvaardbaar niveau. Van de accountant had voorts mogen
worden verwacht dat hij van Weyl had verlangd dat Weyl een nadere analyse van
de continuïteitsvooruitzichten had gemaakt, welke analyse de accountant diepgaand had moeten beoordelen. ‘Het is immers primair aan de onderneming de
gekozen continuïteitsveronderstelling te onderbouwen indien er omstandigheden
zijn die twijfel doen rijzen over de juistheid van die keuze128 ’.
In een tuchtrechtuitspraak129 tegen een accountant van een zorginstelling (een stichting) komen
er meerdere indicatoren aan de orde die gerede twijfel hadden kunnen doen ontstaan over de
veronderstelde continuïteit. Deze indicatoren betreffen: een negatief werkkapitaal, negatieve
operationele kasstromen en de onmogelijkheid om alle schuldeisers op de vervaldata te betalen.
De accountant heeft dit ook onderkend en gedocumenteerd in zijn controledossier, hij heeft echter
nagelasten aanvullende controlewerkzaamheden te verrichten. Voorts heeft de accountant de
reguliere controlewerkzaamheden met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling met onvoldoende diepgang uitgevoerd. De maatregel berisping wordt opgelegd. De accountantskamer
‘rekent het de accountant zwaar aan dat de verzuimen zich voordeden bij de controle van een
onderdeel (continuïteit) waarvan hij wist dat dit van essentieel belang was voor financiers en
andere derden die voornemens waren (verdere) transacties aan te gaan met de stichting, terwijl hij
dit onderdeel bovendien zelf als ‘key-risk’ had aangemerkt’.

Werkgroep Toekomst Accountantsberoep
De werkgroep Toekomst Accountantsberoep heeft zich ook verdiept in de problematiek omtrent de continuïteit. De werkgroep merkt op dat iedere onderneming
in meer of mindere mate te maken heeft met continuïteitsrisico’s. De werkgroep
meent dat het gepast zou zijn indien de onderneming zelf in haar jaarrekening
of bestuursverslag verplicht wordt om een uitgebreide en genuanceerde analyse op

128 Accountantskamer 18 december 2015, ECLI:NL:TACAKN:2015:154 (klacht curatoren en collectief van
crediteuren), r.o. 4.27.3. Dit onderdeel is tijdens het hoger beroep niet aan de orde gekomen (CBb
16 november 2017, ECLI:NL:CBB:2017:359 en ECLI:NL:CBB:2017:360)
129 Accountantskamer 9 maart 2018, ECLI:NL:TACAKN:2018:11.
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te nemen van haar continuïteitsrisico’s. De accountant kan vervolgens in zijn controleverklaring (of elders) een expliciet oordeel geven over deze analyse van het
bestuur van de onderneming. De verhouding tussen de onderneming en de accountant is alsdan zoals deze hoort te zijn: de onderneming legt verantwoording af en de
accountant geeft daar een oordeel bij.130
In navolging van de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep is de Stuurgroep
Publiek Belang ingesteld.131 De Stuurgroep Publiek Belang heeft in maart 2018
de ‘Greenpaper organisatie continuïteit’ gepubliceerd.132 In de Greenpaper
wordt voorgesteld de onderneming te verplichten altijd een paragraaf ‘toekomstbestendigheid’ op te nemen in het bestuursverslag met onder meer weergave van
de risico’s, onzekerheden en veronderstellingen op de korte en lange termijn. De
korte termijn omvat twee jaar na einde boekjaar. De accountant dient deze paragraaf vervolgens te beoordelen.
Ik verwacht dat de door de Stuurgroep Publiek Belang voorgestelde oplossing er
voor zorg zal dragen dat bij een failliet verklaarde onderneming over het algemeen
genomen in de laatst verschenen jaarrekening voor faillissement aandacht zal zijn
besteed aan de (dis)continuïteit of twijfels omtrent continuïteit. Daardoor zal de
maatschappelijke onrust met betrekking tot dit onderwerp minder worden, omdat
alsdan duidelijk zou moeten zijn dat de accountant zijn werk goed heeft gedaan.
Voorts zal meer helderheid omtrent (dis)continuïteit het risico van een aansprakelijkheidstelling van de accountant verkleinen.
4.4.3.2

DE ACCOUNTANT DIENT NA TE GAAN OF HET BESTUURSVERSLAG
OVEREENKOMSTIG TITEL 9 BOEK 2 BW IS OPGESTELD, MET DE
JAARREKENING VERENIGBAAR IS EN GEEN MATERIËLE ONJUISTHEDEN BEVAT

De externe accountant dient te onderzoeken of het bestuursverslag overeenkomstig titel 9 Boek BW is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is.
Verenigbaar houdt in dat het bestuursverslag geen ander beeld mag oproepen
dan de jaarrekening. Voorts dient de externe accountant vast te stellen of het
bestuursverslag in het licht van de tijdens het onderzoek van de jaarrekening
verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving materiële
onjuistheden bevat (artikel 2:393 lid 3 BW). Dit laatste onderdeel is in 2015 nieuw
toegevoegd als gevolg van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening.133 De
wetgever heeft het begrip ‘materieel’ in dit verband niet gedefinieerd. De invulling
hiervan wordt overgelaten aan de Raad voor de Jaarverslaggeving en de NBA.134

130 Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014), p. 59.
131 In januari 2017 hebben de grote en middelgrote kantoren samen de SRA en NBA een gezamenlijke
stuurgroep ingesteld, de Stuurgroep Publiek Belang.
132 Stuurgroep Publiek Belang (2018).
133 Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening.
134 Kamerstukken 2014/2015, 34 176, nr. 6, p. 8.
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In antwoord op kamervragen over het begrip materiele onjuistheden in deze context, heeft de
minister van veiligheid en justitie het volgende geantwoord:135 ‘Gedacht kan worden aan informatie over risico’s en corporate governance, waaronder de in-control verklaring van het bestuur
ten aanzien van de beheersing van de financiële verslaggevingsrisico’s’.

Er is sinds de wetswijziging in 2015 sprake van een ‘actieve onderzoeksverplichting’ voor de accountant om materiële onjuistheden in het bestuursverslag te
signaleren.136 Voor invoering van deze wet was slechts sprake van een onderzoek van het bestuursverslag dat niet verder ging dan de eis tot toetsing van (1) de
verenigbaarheid van het bestuursverslag met de jaarrekening, en (2) de opstelling
van het bestuursverslag overeenkomstig Titel 9. De uitbreiding van de onderzoeksverplichting van de accountant vertaalt zich ook in een uitbreiding van de
controleverklaring. Als gevolg van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is
artikel 393 lid 5 sub g BW nieuw toegevoegd, inhoudende dat de accountant in zijn
controleverklaring dient te vermelden of er materiële onjuistheden zijn geconstateerd in het bestuursverslag. De toevoeging aan de controleverklaring heeft tot
gevolg dat de accountant zijn oordeel op grond van artikel 2:393 lid 6 BW tevens
op het bestuursverslag baseert. Wanneer de accountant tijdens het onderzoek van
het concept-bestuursverslag dat hem door het bestuur is voorgelegd, een materiële
onjuistheid constateert, zal hij aan het bestuur moeten meedelen dat hij geen
goedkeurende verklaring kan afleggen wanneer het concept niet wordt aangepast.137 Indien desondanks sprake blijft van een materiële onjuistheid, dient de
accountant dit te vermelden in de accountantsverklaring (inclusief de aard van de
onjuistheden) en dient hij te beoordelen of ondanks de onjuistheden sprake kan zijn
van een goedkeurende verklaring.
Met de wijzigingen van artikel 2:393 lid 3 en 5 BW is gehoor gegeven aan het advies van de
Werkgroep Toekomst Accountantsberoep om de rol van de controlerend accountant bij relevante
delen van het bestuursverslag te verduidelijken. Conform de suggestie van de werkgroep is de rol
van de accountant bij het bestuursverslag expliciet gemaakt. In het verleden lag de rol van de
accountant bij het bestuursverslag meer impliciet besloten in het totaaloordeel.138

Volgens de NV COS mag het bestuursverslag geen van materieel belang zijnde
inconsistenties139 bevatten (NV COS 720). Is sprake van een materiële inconsistentie, dan dient de accountant te bepalen of de gecontroleerde jaarrekening of
andere informatie moet worden herzien. Weigert het management een dergelijke

135
136
137
138
139

Kamerstukken 2014/2015, 34 176, nr. 6, p. 7/8.
Kamerstukken 2014/2015, 34 176, nr. 6, p. 7.
Kamerstukken 2014/2015, 34 176, nr. 6, p. 7.
Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014), p. 7, 12 en 60 e.v.
Inconsistentie wil zeggen dat sprake is van informatie die strijdig is met informatie die is opgenomen in de
gecontroleerde financiële overzichten.
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herziening door te voeren, dan dient de accountant te handelen conform NV
COS 720. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, dient de accountant
als volgt te handelen: het herzien van de oordeelsparagraaf van de controleverklaring, communiceren met management, communiceren met de raad van commissarissen, niet afgeven controle verklaring of teruggeven opdracht.
Voorts moet de accountant beoordelen of hetgeen het bestuur opmerkt naar zijn
mening beantwoordt aan het gestelde in titel 9 Boek 2 BW. Indien sprake is van
een beursgenoteerde onderneming, dient de accountant tot slot na te gaan of de
voorgeschreven mededelingen en gegevens volgens de Nederlandse Corporate
Governance Code, het Besluit artikel 10 van de Overnamerichtlijn en het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag zijn opgenomen.140
De inhoud van de werkzaamheden blijkt ook wel uit de verklaring hierover. In het model
controleverklaring van de NBA141 is een clausule opgenomen met de volgende strekking: Naast
de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit: (i) het bestuursverslag en (ii) de overige gegevens. Op grond van onderstaande
werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: (a) met de jaarrekening verenigbaar
is en geen materiële afwijkingen bevat en (b) alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2
BW vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Bestuursverslag in de jurisprudentie
Uit een uitspraak van de Accountantskamer volgen de volgende twee aanwijzingen met betrekking tot de controle van een bestuursverslag:
(i) Indien een bestuursverslag niet aan de vereisten van artikel 2:391 BW
voldoet maar niet strijdig is met de jaarrekening kan niet worden
volstaan met de mededeling dat het bestuursverslag verenigbaar is met
de jaarrekening, maar dient de accountant van een tekortkoming in het
bestuursverslag in zijn verklaring melding te maken.
(ii) Van de accountant wordt verwacht dat, alvorens hij zijn accountantsverklaring opstelt en dateert, hij ervoor zorg draagt dat het bestuur van de
betrokken entiteit het jaarverslag heeft ondertekend en gedateerd, zodat
vaststaat dat het bestuur voor deze versie van het bestuursverslag de
verantwoordelijkheid op zich neemt.142

140 Oosterhoff & Joling (2008 II), p. 114.
141 www.NBA.nl, HRA, voorbeeldteksten, versie oktober 2017, 0.1.1 Goedkeurende controleverklaring, 0.1.1.1
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geengeconsolideerde jaarrekening opgesteld).
142 Accountantskamer 12 februari 2010, LJN YH0078, JOR 2010/91, JT 2010- 29 (met annotatie Blokdijk).
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DE

ACCOUNTANT DIENT NA TE GAAN OF DE IN ARTIKEL

ONDERDELEN B TOT EN MET F
143
TOEGEVOEGD

BW

2:392

LID

1,

VEREISTE GEGEVENS ZIJN

De accountant dient na te gaan of de overige gegevens zijn toegevoegd. Volgens
artikel 393 lid 5 BW dient de controleverklaring ten minste te bevatten: ‘een
vermelding van de gebleken tekortkomingen naar aanleiding van het onderzoek
overeenkomstig lid 3 of het jaarverslag overeenkomstig deze titel is opgesteld en
of de in artikel 392 lid 1, onder b tot en met f, vereiste gegevens zijn toegevoegd’.
In de praktijk wordt in de paragraaf inzake overige aangelegenheden in de controleverklaring expliciet gemeld dat geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de vereiste overige gegevens zijn toegevoegd. Indien
één of meer onderdelen van de overige gegevens ontbreken wordt daarvan in
dezelfde paragraaf melding gemaakt.144
Op grond van NV COS 720 dient de accountant de overige gegevens te toetsen
teneinde na te gaan of sprake is van materiële inconsistenties tussen de jaarrekening en de overige gegevens.145 Dit houdt in dat de accountant niet alleen let op het
opnemen van de juiste gegevens, maar dat hij ook nagaat of -voor zover hij dat kan
beoordelen- de juiste informatie is opgenomen.146 Volgens het Compendium voor
de jaarrekening147 betekent dit dat de accountant zal moeten nagaan of de juiste
statutaire bepalingen omtrent de winstbestemming zijn vermeld, de vermelding
omtrent bijzondere statutaire zeggenschapsrechten terecht zijn etc.
4.4.3.4

DE

ACCOUNTANT DIENT NA TE GAAN OF DE JAARREKENING HET IN
2:362 LID 1 BW VEREISTE INZICHT GEEFT148

ARTIKEL

Het begrip ‘inzicht’ is een subjectief gegeven. Er is geen sprake van harde,
objectief vaststelbare normen om er invulling aan te geven.149 Er is dus veel ruimte
voor interpretatie bij het inzichtvereiste.150
Er bestaat zodoende flexibiliteit met betrekking tot de op te maken jaarrekening. Denkbaar is
dat één onderneming zijn jaarrekening op verschillende manieren kan inrichten, die allen een
voldoende inzicht opleveren. Er bestaat dus niet één juiste jaarrekening, ware het niet dat je op
grond van de wet slechts één jaarrekening mag opmaken.151

143
144
145
146
147
148
149
150

Artikel 2:393 lid 3 BW.
Dieleman (2011c), p. 29.
Dieleman (2011c), p. 29 en Westra (2009b), p. 54.
Aldus ook: Beckman & Krens, 2.4.3 wettelijke taak, nr. 12.
Beckman & Krens, 2.4.3 wettelijke taak, nr. 12.
Voor een onderbouwing van de volgorde van bespreking, verwijs ik naar paragraaf 1.4.2.4.
Schoonderbeek (1995), p.164.
Dit heeft tot gevolg dat er ook veel is geschreven over het inzichtvereiste, zie onder andere: Hijink (2010),
p. 390, Reimers (2006b), p. 471, Beckman & Krens, 4.1.2 uitgangspunten en beginselen, De Haan (2009),
p. 87.
151 De Haan (2009), p. 87.
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Bij de beantwoording van de vraag of is voldaan aan het inzichtvereiste is een
belangrijke toetsende rol weggelegd voor de accountant. De toets van het inzichtvereiste betreft geen exacte werkelijkheid. Ook al is duidelijk dat de regels zijn
nageleefd, dan moet nog het vereiste inzicht door de accountant worden beoordeeld. Het gaat er bij het onderzoek naar het inzichtvereiste onder meer om dat de
accountant toetst of de door het bestuur gemaakte keuzes in redelijkheid gemaakt
konden worden, aanvaardbaar zijn en tot een verantwoord oordeel en het vereiste
inzicht leiden, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.152 Dit
betreft professionele oordeelsvorming.153 Professionele oordeelsvorming wordt
gedefinieerd als: ‘Het toepassen van relevante training, kennis en ervaring in de
context van standaarden inzake controle, verslaggeving en ethiek, bij het maken
van weloverwogen keuzes over de te treffen maatregelen in de omstandigheden van
de controleopdracht’.154
De voor de controle zeer relevante standaarden in NV COS hebben een
‘principle based’ karakter, hetgeen dus ruimte laat voor professionele oordeelsvorming. Blaisse merkt op dat inherent aan professionele oordeelsvorming is dat
verschillende accountants op een verschillende manier invulling aan eenzelfde
casus kunnen geven en toch dezelfde doelstelling kunnen bereiken.155 Het
normenkader van de NV COS komt er zijns inziens in de kern op neer dat
de accountant de jaarrekeningcontrole met een professioneel-kritische156 instelling
en met voldoende diepgang dient uit te voeren en dat hij toereikende controleinformatie dient te verkrijgen als grondslag voor de bij de jaarrekening afgegeven
accountantsverklaring. Ik deel de mening van Blaisse. Een professioneel-kritische
instelling maakt onderdeel uit van professionele oordeelsvorming en wordt
omschreven als: ‘Een houding die onder meer gekenmerkt wordt door een
onderzoekende instelling, het alert zijn op omstandigheden die kunnen duiden
op eventuele afwijkingen die het gevolg zijn van fouten of fraude, en een kritische
evaluatie van controle-informatie157 ’. Professionele oordeelsvorming is een
belangrijk onderdeel van de zorgplicht van de accountant. Immers, zoals Blaisse
opmerkt: ‘De controle wordt niet uitgevoerd op basis van een sjabloon maar is een
zaak van professionele oordeelsvorming waarbij rekening dient te worden gehouden met de aard van de organisatie’.

152 Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9.
153 Ook wel: professional judgement of vakkundige oordeelsvorming. Zie ook: Onzenoort, (2010), en Blaisse
(2013), p. 13 e.v.
154 NV COS 200 Algehele doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren van een
controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf 13 definities, sub k.
155 Blaisse (2013), p. 13 e.v.
156 De toelichting bij artikel 12 tot en met 15 bij de VGBA bepaalt dat van de accountant ‘een professioneelkritische instelling’ wordt verwacht.
157 NV COS 200 Algehele doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren van een
controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf 13 definities, sub l.
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Inzichtvereiste in de jurisprudentie
Uit het Vie d’Or arrest158 kan de volgende definitie van het inzichtvereiste worden afgeleid: de jaarrekening dient naar het onafhankelijk en objectief inzicht van
de accountant een getrouw beeld te geven van het vermogen, het resultaat en de
solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming. Deze definitie sluit nauw aan bij
artikel 2:362 BW159 en de wettelijke taak van de accountant.
In jurisprudentie worden de volgende onderdelen aangestipt die van belang kunnen
zijn voor de invulling van het inzichtvereiste:
ook niet
• Het in de jaarrekening gepresenteerde beeld mag niet misleidend zijn, 160
indien sprake is van een verklaring van oordeelonthouding (Ropama );
• Het missen van een bankgarantie bij de controle kan verstrekkende gevolgen
hebben. Hierdoor kan goedkeuring zijn verleend aan de jaarrekening, terwijl
deze jaarrekening geen getrouw beeld gaf van de vermogenspositie (Gemeente
Veenendaal161 );
• Het is niet voorstelbaar dat een jaarrekening met een flatterend en misleidend
beeld van het vermogen en het resultaat wel voldoet aan de eisen van artikel
2:362 BW, dat immers – kort gezegd – bepaalt dat de jaarrekening een getrouw
beeld dient te geven van het vermogen en het resultaat van de rechtspersoon
(Landis162 );
• Indien in een jaarrekening geen melding wordt gemaakt van serieuze zorgen
van de accountant terzake de continuïteit en zonder voorbehoud een goedkeurende verklaring wordt afgegeven, is niet het vereiste inzicht gegeven in de
financiële situatie van de rechtspersoon (Heli Holding,163 zie tevens paragraaf
4.4.3.1/continuïteit over deze zaak).
Jegens opdrachtgever en derden
Zoals uit paragraaf 4.3.2 blijkt maakt de Hoge Raad wat deze zorgverplichting
betreft geen onderscheid tussen de opdrachtgever en derden.164
Door het subjectieve element is de kans op een schending van deze zorgverplichting gering. De accountant dient er echter wel voor zorg te dragen dat zijn
professionele oordeelsvorming ter zake het inzichtvereiste goed onderbouwd
schriftelijk in het controledossier is vastgelegd. Is hier geen sprake van, dan is de
kans op een schending van deze zorgverplichting aanmerkelijk groter.

158
159
160
161
162
163
164

Zie paragraaf 4.3.2 voor de exacte overweging uit het Vie d’Or arrest.
Zie paragraaf 1.4.2.3 over artikel 2:362 BW, het begrip ‘getrouw beeld’ en de verschillen.
RB Rotterdam 30 mei 2007, LJN BB6044, JOR 2009, 64 (Ropama/Deloitte).
RB Utrecht 29 april 2009, LJN BI3323 (Gemeente Veenendaal/KPMG).
Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9. Zie paragraaf 5.7 ter zake de getroffen schikking.
Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681, r.o. 3.11.
Zie ook: Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681 (Heli Holding) en De Haan
(2009), p. 99.
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4.4.3.5

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

EN CONTROLEVERKLARING

165

In het voorgaande is reeds diverse malen aan de orde gekomen dat de wettelijke
controle in feite uit twee stappen bestaat:166 1) het verrichten van voldoende
controlewerkzaamheden in overeenstemming met de daarvoor geldende normen,
gevolgd door 2) het afgeven van de controleverklaring. In deze paragraaf sta ik
stil bij de vraag wanneer voldoende controlewerkzaamheden zijn verricht, met
betrekking tot de in paragraaf 4.4.3.1 tot en met 4.4.3.4 besproken vier onderdelen
van de wettelijke controle, om een controleverklaring af te kunnen geven.
De controleverklaring mag pas worden afgegeven indien het controlerisico is
teruggebracht tot een aanvaardbaar laag niveau. Teneinde het controlerisico
terug te brengen tot een aanvaardbaar laag niveau, dient de accountant voldoende controlewerkzaamheden te verrichten met betrekking tot de hiervoor geschetste
punten (te weten: voldoen aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften,
verenigbaarheid jaarverslag met jaarrekening, vereiste overige gegevens toegevoegd en inzichtvereiste). Dit betekent dat de accountant zoveel mogelijk zeker
moet stellen dat (i) de onzekerheid over het feitenmateriaal dat aan de jaarrekening
ten grondslag ligt is verminderd tot een aanvaardbaar laag niveau en (ii) het beeld
dat het management in de jaarrekening construeert op basis van het materiaal
getrouw is.167 Indien uit de evaluatie en beoordeling van de informatie blijkt dat de
controle-informatie voldoende en passend is om het controlerisico terug te brengen
tot een aanvaardbaar laag niveau, kan de controleverklaring worden afgegeven.
Hierbij speelt een rol dat de wettelijke controle door de accountant sterk wordt
gekleurd door de open normen ‘redelijke mate van zekerheid’, ‘afwijking van
materieel belang’ en ‘getrouwheid van de jaarrekening’ (zie paragraaf 1.4.2 voor
een uitvoerige uitwerking van deze begrippen). In het voorgaande is al opgemerkt
dat met een controleverklaring ‘slechts’ een redelijke mate van zekerheid wordt
beoogd dat de gecontroleerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en resultaat op basis van een algemeen aanvaard stelsel van financiële
verslaggeving. Ook wel: een redelijke mate van zekerheid dat de gecontroleerde
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg zijn van
fraude of van fouten. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van
zekerheid. Redelijke mate van zekerheid is echter minder dan absolute zekerheid.
Het is niet realistisch om absolute zekerheid te verschaffen.168

165
166
167
168

Ex. artikel 2:393 lid 5 BW. Zie tevens paragraaf 1.4.2.6.
Zie de bespreking van het Vie d’Or arrest, paragraaf 1.4.2.6 en paragraaf 4.4.3.
Zie paragraaf 1.4.2.6.
Majoor/Heideman (2007), p. 90.
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Controlewerkzaamheden en controleverklaring in de jurisprudentie
In jurisprudentie van de Hoge Raad, de accountantskamer en het CBB zijn de
volgende onderdelen aan de orde gekomen bij de beantwoording van de vraag
wanneer een accountant voldoende controlewerkzaamheden heeft verricht teneinde een controleverklaring af te mogen geven. Ik maak bij dit overzicht de
volgende kanttekening. De uitspraken zijn sterk ingegeven door de omstandigheden van het geval. De hiernavolgende opsomming geeft derhalve géén eensluidend
antwoord op de vraag wanneer voldoende controlewerkzaamheden zijn verricht.
Met de opsomming wordt slechts bedoeld een (ondersteunend) overzicht te geven
van jurisprudentie:
Controlewerkzaamheden
te verrichten dat
• De accountant dient zodanige controlewerkzaamheden 169
ongebruikelijke kasmutaties worden gesignaleerd (Dipasa );
• De accountant dient bij zijn controlewerkzaamheden alert te zijn op
substantieel kasverkeer ondanks een beperkte omvang van de organisatie
(Dipasa);
• Een accountant moet cijfers over inkoopkortingen altijd checken bij de
wederpartij (Ahold);
• De accountant dient voldoende controlewerkzaamheden te verrichten met
betrekking tot de keuze van een rechtspersoon om een participatie wel of
niet te consolideren (Econcern170 );
Risico-inschatting
171
• De risico-inschattingswerkzaamheden dienen adequaat te zijn (Ahold );
• De accountant dient voldoende oog te hebben voor belangrijke, de entiteit
betreffende interne en externe factoren die van wezenlijke invloed zijn op
de inschatting en uitvoering van de controlewerkzaamheden. Indien de
accountant niet voldoende oog heeft voor dergelijke factoren, onderkent hij
belangrijke controlerisico’s niet.172 Het niet onderkennen van dergelijke
controlerisico’s heeft gevolgen voor de controleplanning en risico-inschatting
(DSB);
De controlerisico’s waar de accountant van DSB rekening mee had moeten houden zijn: (i) de
kredietcrisis en de specifieke gevolgen daarvan voor DSB, (ii) de vergaande verwevenheid
tussen DSB Bank en DSB Beheer B.V., (iii) gebrek aan continuïteit in sleutelposities, (iv) de
zorgen van toezichthouders AFM en DSB en het verhoogde toezicht door DSB, (v) het AFM
onderzoek en opgelegde boetes (vi) de maatschappelijke onrust en negatieve berichtgeving in
de media.

169 HR 26 januari 2007, LJN AZ2589, RvdW 2007, 131 (Dipasa).
170 Accountantskamer 3 oktober 2014, ECLI:NL:TACAKN:2014:80, ECLI:NL:TACAKN:2014:79,
ECLI:NL:TACAKN:2014:78, ECLI:NL:TACAKN:2014:77 (Econcern).
171 CBb 11 september 2008, LJN BF0385 (Ahold).
172 CBb 18 november 2015, ECLI:NL:CBB:2015:362, r.o. 2.13.3 (DSB) en Boonzaaijer (2016).
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Diepgang en professioneel-kritische instelling
• Er dient sprake te zijn van voldoende diepgang, vastlegging en een professioneel-kritische instelling van de accountant, zodat de controle van (in zowel
absolute als relatieve zin) belangrijke posten op de balans van een organisatie
van openbaar belang in de zin van de Wta niet op te mechanische wijze wordt
uitgevoerd173 (DSB);
• Een accountant moet bij zwakke interne controles extra alert zijn en intensieve
controles verrichten (Ahold);
• De accountant dient een professioneel-kritische instelling te handhaven
gedurende de gehele controle, en dient in dit kader onder andere aandacht te
besteden aan inherente risico’s of adequate waarborgen in de interne beheersing, en frauderisico’s (Weyl174 );
• De accountant moet voldoende kritisch en onafhankelijk zijn bij de controle
van de jaarrekening en dient als een integer accountant te handelen (Landis175
en Weyl);
Werkzaamheden van anderen
• Een eindverantwoordelijke (groeps)accountant dient altijd de controlegrondslagen en -uitkomsten van (buitenlandse) collega’s te beoordelen (Ahold);
• Indien een deskundige wordt ingeschakeld, dienen de competentie, capaciteiten en objectiviteit van de deskundige te worden vastgesteld (Eurocommerce176 )
ingeschakelde deskundige dienen voldoende te
• De werkzaamheden van een 177
en Eurocommerce). Dit geldt tevens voor
worden geëvalueerd (Vestia
opgevraagde standaard bankverklaringen (Eurocommerce).
Het CBb heeft inzake Vestia onder andere geoordeeld dat de controlewerkzaamheden van de
accountant van Vestia op het punt van de aanvaardbaarheid van kostprijshedge-accounting tekort
zijn geschoten. De accountant heeft weliswaar ten behoeve van dit onderdeel van de controle een
derivatendeskundige ingeschakeld, maar evalueerde de werkzaamheden van die deskundige
vervolgens onvoldoende. Het CBb oordeelt dat de accountant daarmee het fundamenteel beginsel
van deskundigheid en zorgvuldigheid heeft geschonden.

Deze (zeer algemene) bevindingen komen mijns inziens vergaand overeen met
het door de AFM verstrekte overzicht van meest voorkomende tekortkomingen178 in de reguliere onderzoeken van 2015/2016 en 2013/2014.179 De meest

173 CBb 18 november 2015, ECLI:NL:CBB:2015:362, r.o. 2.13.3 (DSB) en Boonzaaijer (2016).
174 Accountantskamer 18 december 2015, ECLI:NL:TACAKN:2015:154 (klacht curatoren en collectief van
crediteuren). Dit onderdeel is in hoger beroep niet aan de orde gekomen (CBb 16 november 2017,
ECLI:NL:CBB:2017:359 en ECLI:NL:CBB:2017:360).
175 CBb 7 maart 2013, JOR 2013/196, Landis. Zie paragraaf 5.7 ter zake de getroffen schikking.
176 Accountantskamer 30 november 2015, ECLI:NL:TACAKN:2015:146, r.o. 4.9.7.
177 CBb 25 februari 2016, ECLI:NL:CBB:2016:35. Zie tevens: CBb 25 februari 2016, ECLI:NL:CBB:2016:36,
CBb 25 februari 2016 ECLI:NL:CBB:2016:37.
178 Ik maak hierbij de kanttekening dat sprake is van twee verschillende sets van ‘fouten’ die verwantschap
vertonen omdat ze over dezelfde activiteiten gaan (controle).
179 Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht, Uitkomsten van onderzoeken naar de implementatie en
borging van verandertrajecten bij de OOB-accountantsorganisaties en de kwaliteit van wettelijke controles
bij de Big 4-accountantsorganisaties, 28 juni 2017, p. 50.
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voorkomende tekortkomingen ter zake de werkzaamheden van de accountant om
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen zijn:
1. Onvoldoende de effectieve werking van interne beheersingsmaatregelen
getoetst;
2. Cijfer analyses onvoldoende uitgevoerd;
3. Onvoldoende werkzaamheden verricht om conclusies te kunnen trekken
over de hele populatie;
4. Detailcontroles niet uitgevoerd en omvang niet in lijn met auditmethodologie;
5. Schattingen onvoldoende onderbouwd;
6. Betrouwbaarheid van in de controle gebruikte informatie onvoldoende
vastgesteld;
7. Inlichtingen van het management niet geverifieerd;
8. Onvoldoende opvolging gegeven aan bevindingen uit controlewerkzaamheden;
9. De werkzaamheden van anderen waarvan gebruik is gemaakt in de
controle onvoldoende geëvalueerd.
Een jaarrekening mag pas van een goedkeurende accountantsverklaring worden voorzien zodra de accountantscontrole is afgerond.180 Een aandachtspunt
betreft het tijdstip waarop het accountantsverslag wordt verstrekt. Het is raadzaam terughoudend te zijn met het verstrekken van een concept accountantsverslag, zolang de controle niet is afgerond. Het niet afgerond zijn van (de
werkzaamheden in het kader van) de controle van de conceptjaarrekening brengt
namelijk niet mee dat een accountant van het tekortschieten in die controle geen
tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt, aldus de Accountantskamer. In casu
was sprake van een concept accountantsverslag 2013, met daarin een voorbehoud. De accountant wordt verweten dat de verwachtingen die door het
conceptverslag bij de lezer van het accountantsverslag konden worden gewekt,
niet werden gerechtvaardigd door de destijds door de accountant uitgevoerde
controlewerkzaamheden. Het in het verslag opgenomen voorbehoud dat de
controle nog niet volledig was afgerond, doet hier niet aan af (Koops Furness181 ). De voormalig aandeelhouders van Koops Furness hebben naar aanleiding van de tuchtrechtuitspraak aangekondigd de accountant aansprakelijk te
stellen. Ik verwacht dat bij de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag
een belangrijke rol zal spelen of de aandeelhouders zich konden baseren op het
concept accountantsverslag voor het nemen van hun beslissingen, en zo ja, in
welke mate. Hierbij zullen het leerstuk van eigen schuld en de daarmee samenhangende mogelijke onderzoeksplicht een rol spelen (zie paragraaf 5.6.1 inzake
eigen schuld van derden).

180 CBb 7 maart 2013, JOR 2013/196, Landis.
181 Accountantskamer 15 september 2017, ECLI:NL:TACAKN:2017:62, zie tevens paragraaf 5.3.2.
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In het accountantsverslag was sprake van het volgende voorbehoud ‘De controle van de
jaarrekening 2013 is nog niet volledig afgerond. Een aantal posten in de jaarrekening worden
momenteel nader onderbouwd door de directie van [opdrachtgever]. De betreffende posten zijn
overigens wel reeds besproken met ons. Wij verwachten dan ook om na afronding van onze laatste
werkzaamheden een goedkeurende verklaring bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013 te verstrekken’.

Tuchtrechtelijke uitspraken ter zake voldoende en geschikte controle-informatie
De vraag of sprake is van voldoende en geschikte controle-informatie heeft een
belangrijke rol gespeeld bij de tuchtzaken Econcern,182 Eurocommerce,183
Vestia184 en Weyl Vleesverwerkers.185 Wat opvalt is dat de overwegingen ter
zake in de uitspraken van de Accountantskamer en het CBb steeds nagenoeg gelijk
zijn. In grote lijnen luidt de conclusie bij alle geschillen dat niet aannemelijk is
geworden dat op meerdere onderdelen186 van de jaarrekening, de toelichting
daaronder begrepen, voldoende en geschikte controlewerkzaamheden zijn verricht.
Het is derhalve evenmin aannemelijk dat de accountant voldoende en geschikte
controle-informatie heeft gekregen. De controle van de jaarrekening is als gevolg
hiervan met onvoldoende diepgang en met een onvoldoende professioneelkritische instelling gepland en uitgevoerd. Dientengevolge is een goedkeurende
verklaring in het maatschappelijk verkeer gebracht zonder dat daarvoor een
deugdelijke grondslag bestond (lees: ten onrechte een goedkeurende verklaring
afgegeven187 ).
Ten aanzien van de zinsnede ‘ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven’ plaats ik de volgende kanttekening. In principe zijn met betrekking tot deze
zinsnede twee gezichtspunten mogelijk:
– inhoudelijk of substantieel: er is een controleverklaring met een onjuiste
strekking afgegeven. Oftewel, bij deze jaarrekening had een andere verklaring afgegeven moeten worden.
– procedureel: de accountant heeft niet voldoende en geschikte controle-informatie verkregen voor het afgeven van de verklaring. Oftewel, de accountant
heeft onvoldoende basis voor het afgeven van de verklaring.

182 Accountantskamer 13 oktober 2014, ECLI:NL:TACAKN:2014:80 (13/2393 en 13/2394 Wtra AK),
ECLI:NL:TACAKN:2014:79 (14/504 en 14/505 Wtra AK), ECLI:NL:TACAKN:2014:78 (14/1086 en 14/
1087 Wtra AK) en ECLI:NL:TACAKN:2014:77 (14/1136 en 14/1137 Wtra AK) en Dieleman & Garvelink
(2014). Zie paragraaf 5.7 ter zake de getroffen schikking.
183 Accountantskamer 30 november 2015, ECLI:NL:TACAKN:2015:146.
184 CBb 25 februari 2016, ECLI:NL:CBB:2016:35. Zie tevens: CBb 25 februari 2016,
ECLI:NL:CBB:2016:36, CBb 25 februari 2016ECLI:NL:CBB:2016:37 en Accountantskamer 19 augustus
2013, ECLI:NL:TACAKN:2013:22.
185 Accountantskamer 18 december 2015, ECLI:NL:TACAKN:2015:154 (klacht curatoren en collectief van
crediteuren), r.o. 4.30 en 4.30.1. Zie paragraaf 1.4.2.6 en 4.3.3.1/continuïteit over de achtergronden van dit
boekhoudschandaal. Dit onderdeel is tijdens het hoger beroep niet aan de orde gekomen (CBb 16 november
2017, ECLI:NL:CBB:2017:359 en ECLI:NL:CBB:2017:360).
186 Econcern: ‘het merendeel van voormelde onderdelen van de jaarrekening’, Eurocommerce: ‘voormelde
onderdelen van de geconsolideerde jaarrekening’, Weyl Vleesverwerkers: ‘meerdere majeure onderdelen
van de jaarrekeningen’.
187 “Een goedkeurende verklaring in het maatschappelijk verkeer is gebracht zonder dat daarvoor een
deugdelijke grondslag bestond” betreft hetzelfde als “Ten onrechte een goedkeurende verklaring is
afgegeven”. Dit volgt uit CBb 25 februari 2016, ECLI:NL:CBB:2016:37, r.o. 2.3.
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Ik doel bij de tuchtzaken hierboven op het procedurele gezichtspunt. Hierbij is
relevant dat een procedureel onterecht afgegeven verklaring ‘met meer geluk dan
wijsheid’ nog steeds kan passen bij de jaarrekening omdat geen sprake is van een
afwijking van materieel belang188 (bijvoorbeeld: er is niets mis met de omzetverantwoording in de jaarrekening ook al heeft de accountant dat niet goed
gecontroleerd). Omgekeerd kan een procedureel terecht afgegeven verklaring
inhoudelijk onterecht zijn (bijvoorbeeld bij niet redelijkerwijs te ontdekken
fraude).
Volgens NV COS 705 (Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant) dient de accountant het oordeel in de controleverklaring aan te passen wanneer:
(a) hij op basis van de verkregen controle-informatie tot de conclusie komt dat de financiële
overzichten als geheel een afwijking van materieel belang bevatten;
(b) de accountant niet in staat is voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om te
concluderen dat de financiële overzichten als geheel geen afwijking van materieel belang
bevatten.
De onderstaande tabel laat zien op welke wijze de door de accountant toegepaste oordeelsvorming over de aard van de aangelegenheid die tot de aanpassing leidt, alsmede de mate waarin de
gevolgen of mogelijke gevolgen voor de financiële overzichten een diepgaande invloed hebben,
van invloed zijn op het soort oordeel dat tot uitdrukking wordt gebracht.189

Aard van de aangelegenheid die
tot de aanpassing leidt

Financiële overzichten bevatten
een afwijking van materieel belang
Onmogelijkheid om voldoende en
geschikte controle-informatie te
verkrijgen

De oordeelsvorming van de accountant over de
diepgaande invloed190 van de gevolgen of mogelijke gevolgen voor de financiële overzichten
Van materieel belang
Van materieel belang
en met diepgaande inmaar zonder diepvloed
gaande invloed
Oordeel met beperking
Afkeurend oordeel

Oordeel met beperking

Oordeelonthouding

188 Zie paragraaf 1.4.2.3 omtrent materieel belang.
189 NV COS 705, paragraaf A1.
190 NV COS 705 definities omschrijft ‘diepgaande invloed’ als: ‘Een term die binnen de context van afwijkingen
wordt gebruikt voor het beschrijven van de gevolgen voor de financiële overzichten van afwijkingen of van
de mogelijke gevolgen voor de financiële overzichten van eventuele afwijkingen die niet zijn gedetecteerd als
gevolg van de onmogelijkheid om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen. Gevolgen met
een diepgaande invloed op de financiële overzichten zijn die welke, op grond van de oordeelsvorming van de
accountant:
i) niet beperkt zijn tot specifieke elementen, rekeningen of posten van de financiële overzichten;
ii) indien ze wel daartoe beperkt zijn, een substantieel deel van de financiële overzichten vertegenwoordigen
of zouden kunnen vertegenwoordigen; of
iii) met betrekking tot toelichtingen, van fundamenteel belang zijn voor het begrip van gebruikers van de
financiële overzichten’.
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Indien in het hiernavolgende wordt gerefereerd aan een ten onrechte afgegeven
goedkeurende verklaring, wordt gerefereerd aan de ‘procedureel onterecht afgegeven verklaring’. Dit neemt niet weg dat de ‘inhoudelijk onterechte verklaring’
eveneens relevant kan zijn. Indien van toepassing, zal ik specifiek refereren aan een
inhoudelijk ten onrechte afgegeven verklaring.
De accountant van Koops Furness NV heeft eveneens op meerdere onderdelen van de jaarrekening geen voldoende en geschikte controlewerkzaamheden
verricht. De Accountantskamer heeft echter, ondanks een verzoek daartoe van de
klagers, niet geoordeeld dat ten onrechte een goedkeurende verklaring is afgegeven. De Accountantskamer oordeelt ‘slechts’ dat van de accountant een
hogere mate van oplettendheid en een meer professioneel-kritische opstelling
had mogen worden verwacht en legt de maatregel van berisping op (zie tevens
paragraaf 5.3.2 inzake deze tuchtrechtprocedure).191
4.4.3.6

LETTER

OF REPRESENTATION

De bevestiging bij de jaarrekening (ook wel management representation letter of
letter of representation, hierna: ‘LOR’, genoemd) is van belang in het kader van de
controleverklaring. Bij het afronden van de controle van de jaarrekening vraagt
de accountant namelijk voordat hij zijn verklaring afgeeft standaard naar een door
de opdrachtgever ondertekende LOR.192 Met behulp van de LOR verzekert de
accountant zich ervan dat de uiteindelijke jaarrekening een getrouwe weergave
is van de feitelijkheden.193 De LOR wordt de bevestiging bij de jaarrekening
genoemd, omdat de opdrachtgever met deze brief bevestigt dat hij verantwoordelijk is voor het getrouw opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het
van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel (zoals IFRS of Dutch Gaap).194
NV COS 580 spreekt in dit verband over ‘schriftelijke bevestigingen’. Schriftelijke bevestigingen maken onderdeel uit van de controle-informatie. Het betreft noodzakelijke informatie voor
de accountant bij de controle van de financiële overzichten van de entiteit.195

Ten aanzien van de inhoud van de LOR bepaalt NV COS 580 (schriftelijke
bevestigingen) dat de opdrachtgever schriftelijk dient te bevestigen dat:
a. hij de accountant alle relevante informatie en toegang heeft verschaft
zoals is overeengekomen in de opdrachtbevestiging (zie paragraaf 3.2.4
inzake de inhoud van de opdrachtbevestiging); en
b. alle transacties zijn geboekt en in de financiële overzichten zijn weergegeven.196

191 Accountantskamer 15 september 2017, ECLI:NL:TACAKN:2017:62.
192 Er is sprake van informeren door de opdrachtgever. Er is geen sprake van informeren of waarschuwen door
de accountant. De accountant heeft de informatie in de LOR nodig voor zijn controledossier en mag de
controleverklaring pas afgeven nadat hij een ondertekende LOR heeft ontvangen. Ik heb er daarom voor
gekozen dit onderdeel te bespreken bij zorgverplichting 2 ‘inzet van deskundigheid’ en niet bij zorgverplichting 3 ‘Informatie- en waarschuwingsplicht’.
193 Van Dellen, Van Klinken & Majoor (2007), p. 446 e.v.
194 Van Dellen, Van Klinken & Majoor (2007), p. 446 e.v.
195 NV COS 580 Schriftelijke bevestigingen, nr. 3.
196 NV COS 580, schriftelijke bevestigingen, nr. 11.
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Daarnaast worden de gemaakte afspraken (nogmaals) bevestigd, om duidelijk aan
te geven wat de verantwoordelijkheden zijn van de opdrachtgever en van de
accountant.197 Verder verklaart de opdrachtgever dat hij zijn verantwoordelijkheden is nagekomen met betrekking tot het opstellen van de financiële overzichten.198 Tot slot kan de accountant andere schriftelijke bevestigingen noodzakelijk
achten of kunnen schriftelijke bevestigingen vereist zijn op basis van andere
standaarden.199 Bijvoorbeeld een bevestiging dat ongecorrigeerde fouten niet van
materieel belang zijn voor de financiële overzichten als geheel.200
De LOR borduurt voort op de opdrachtbevestiging. Nadat de verantwoordelijkheden van de accountant en het management in een opdrachtbevestiging201 zijn
vastgelegd, voert de accountant de controle van de jaarrekening uit. Bij het
afronden van de controle van de jaarrekening vraagt de accountant, voordat hij zijn
verklaring afgeeft, naar de LOR. Hierin laat hij de opdrachtgever onder andere
bevestigen dat hij zijn verantwoordelijkheden uit de opdrachtbevestiging is
nagekomen. De afspraken in de LOR zijn voor het overgrote deel gestandaardiseerd en niet onderhandelbaar. In de praktijk wordt de LOR door de accountant
opgesteld en dient deze slechts nog door de opdrachtgever te worden ondertekend
en daarna aan de accountant te worden geretourneerd.202 De LOR wordt alleen
door de accountant gebruikt en niet door derden. De LOR wordt niet openbaar
gemaakt203 .
Voor- en tegenstanders LOR
Voordat ik de standpunten van de voor- en tegenstanders van de LOR bespreek,
is het mijns inziens goed stil te staan bij de geschiedenis van de LOR. Volgens
Van der Zanden204 is het gebruik van de LOR overgenomen uit de VS. Vóór de
Sarbanes Oxley Wet in de VS in 2002205 werd aangenomen, werd de jaarrekening
namelijk niet ondertekend door het bestuur. Daarom bevestigde het bestuur
schriftelijk aan de accountant dat zij alle relevante feiten heeft meegedeeld. Na
de invoering van de Sarbanes Oxley Wet wordt de jaarrekening weliswaar nog
steeds niet ondertekend door het bestuur, maar zijn in Amerika beursgenoteerde
bedrijven wel verplicht een tweetal verklaringen te deponeren bij de Securities and
Exchange Commission (SEC). Dit betreft de 302-verklaring en de 404-verklaring,
genoemd naar de sectie waarin deze verklaringen zijn opgenomen in de Sarbanes
Oxley Wet. Deze verklaringen worden afgegeven door het management (CEO en
CFO). De verklaringen strekken verder dan de ondertekening van een jaarrekening, zoals in Nederland het geval is.206

197 NV COS 580, schriftelijke bevestigingen, nr. 10 en 12.
198 NV COS 580, schriftelijke bevestigingen, nr. 10.
199 NV COS 580 Schriftelijke bevestigingen, bijlage 1 bevat een lijst van standaarden die vereisten voor
schriftelijke bevestigingen bevatten.
200 NV COS 450 Evaluatie tijdens de controle geïdentificeerde afwijkingen, nr. 14.
201 Zie paragraaf 3.2.4 en NV COS standaard 210 Het overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten, paragraaf 10.
202 Parijs, (2012), p. 26 e.v.
203 Van Dellen, Van Klinken & Majoor (2007), p. 446 e.v.
204 Van der Zanden (2006).
205 Op 30 juli 2002 is de "Sarbanes-Oxley Act of 2002" van kracht geworden.
206 Pruijm (2003), p. 71.
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In de 302-verklaring dient het management elk kwartaal te verklaren dat:
• de inhoud van de verplichte (financiële en niet-financiële) rapportages juist en volledig is;
• het rapportagesysteem relevante financiële en niet-financiële informatie tijdig en betrouwbaar naar buiten brengt en daardoor niet misleidend is;
• het rapportagesysteem niet langer dan 90 dagen geleden door het management is
beoordeeld op zijn doeltreffendheid;
• aan de auditors en het audit committee alle belangrijke leemten in de opzet en werking van
de internal control alsmede alle fraudegevallen gerapporteerd zijn;
• er geen belangrijke wijzigingen in de internal control zijn opgetreden.207
De 302-verklaring ziet dus op betrouwbaarheid en volledigheid van de financiële verslaggeving.
De 404-verklaring richt zich hoofdzakelijk op het jaarlijks doen van een uitspraak door het
management over de opzet en effectieve werking van het systeem van interne controle over
financiële rapportering. Het evaluatieproces van het management moet voldoende zijn om het
oordeel te onderbouwen. Veel organisaties die ook een 302-verklaring moeten deponeren, zien de
404-verklaring als een jaarlijkse update en samenvatting van de bevindingen uit de kwartaalgewijze 302-verklaring.208

In Nederland moeten bestuurders en commissarissen de opgemaakte jaarrekening wél ondertekenen. Met de ondertekening verklaren zij dat zij de jaarrekening hebben opgemaakt in overeenstemming met het van toepassing zijnde
verslaggevingsstelsel. Zij accepteren met de ondertekening de verantwoordelijkheid voor de juistheid.209 Dit maakt de LOR eigenlijk overbodig, aldus
tegenstanders van de LOR210 . Tegenstanders van de LOR merken verder op dat
de accountant niet meer verplicht zou zijn de controle-informatie te verifiëren
doordat de accountant het bestuur laat verklaren dat alle verkregen controleinformatie juist en volledig is. De LOR wordt daarom ook wel een ‘verklaring van
volledigheid’ genoemd. De accountant zou zijn taak als zelfstandig en onafhankelijk onderzoeker miskennen door een ‘dekkingsverklaring’ van het bestuur te
verlangen.211 Opdrachtgevers stellen zich de vraag waarom zij van alles en nog
wat moeten bevestigen als de accountant juist is gevraagd te controleren. De LOR
heeft alsdan ‘een hoge cover-your-ass-factor’.212 Beckman213 heeft zelfs in het
verleden opgemerkt: ‘De ‘lor’ wordt ook wel -enigszins spottend- genoemd het
briefje waarmee de leiding moet bevestigen dat de accountant zijn werk goed heeft
gedaan”. De zeer uitvoerige inhoud van de LOR wordt eveneens bekritiseerd.
Bordewijk214 stelt dat een verklaring van de ondernemingsleiding, die aangeeft dat

207
208
209
210
211
212
213
214

Emanuels, Van Leeuwen en Wallage (2004), p. 348 e.v.
Emanuels, Van Leeuwen en Wallage (2004), p. 348 e.v.
Pruijm (2003), p. 71.
‘Verklaring van volledigheid’, redactioneel commentaar, De NV 59/10 (1981), p. 149-151.
‘Verklaring van volledigheid, redactioneel commentaar, De NV 59/10 (1981), p. 149-151.
Van Onzenoort (2006), p. 14 e.v.
Beckman (2008), p. 527. In de nieuwe druk is deze zinsnede niet meer opgenomen.
Bordewijk (2004).
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men niet opzettelijk de accountant informatie heeft onthouden die relevant is voor
de beoordeling van de juistheid van de jaarrekening, voldoende zou moeten zijn.
Voorstanders, zoals de NBA,215 Dieleman216 en Van Amsterdam,217 merken op
dat de LOR niet betekent dat de accountant minder hoeft te controleren. De LOR
bevestigt slechts de wettelijke verantwoordelijkheid van het bestuur. De LOR
ontslaat de accountant niet op enigerlei wijze van zijn verantwoordelijkheid. Er is
ook geen sprake van beperking van zijn aansprakelijkheid. De LOR is geen ‘controlemiddel’. Een door de opdrachtgever ondertekende LOR ‘kan nooit dienen ter
vervanging van enige door de accountant uit te voeren controlehandeling’218 . Dit
oordeel lijkt te worden bevestigd door het CBB in de hierna onder ‘Jurisprudentie
LOR’ te bespreken tuchtzaak tegen de accountant van DSB.219 Mede door deze
uitspraak komt bij mij de vraag op wat de LOR dan wel precies is en waarom de
LOR nodig is, naast de opdrachtbevestiging en de ondertekening van de jaarrekening door het bestuur?
Van Dellen, Van Klinken en Majoor stellen dat het uiteindelijk minder van belang
is in welke vorm de accountant de bevestiging krijgt ‘als hij maar op een of andere
manier een schriftelijke bevestiging ten aanzien van specifieke zaken van de ondernemingsleiding krijgt’. Dit zou ook in de vorm van notulen van een eindbespreking
kunnen zijn. Een ondertekening van de jaarrekening moet volgens hen echter niet
als ‘vervanger’ van de LOR dienen. Ondertekening dient een ander doel en behoeft
ook geenszins de volledigheid weer te geven.
Naar mijn mening ligt de waarheid in het midden. Gezien de mogelijke aansprakelijkheid van de accountant jegens derden en het risico van fraude, begrijp ik
dat accountants niet willen en kunnen volstaan met de ondertekening van de jaarrekening door het bestuur. Het ligt voor de hand dat er ook sprake is van een
gerichte bevestiging door het bestuur aan de accountant dat het bestuur zijn verantwoordelijkheden is nagekomen. Ik denk echter ook dat men ten aanzien van
de inhoud van de LOR is ‘doorgeslagen’ waardoor de indruk wordt gewekt dat
de accountant aansprakelijkheid van zich ‘afschuift’. Ik sluit me dan ook aan
bij de suggestie van Bordewijk om te volstaan met een verklaring van het bestuur,
die aangeeft dat men niet opzettelijk de accountant informatie heeft onthouden die
relevant is voor de beoordeling van de juistheid van de jaarrekening. De accountant
heeft echter alsdan nog steeds een onderzoeksplicht. Hij kan niet aan aansprakelijkheid ontkomen door zich te beroepen op de LOR.220 Zoals in het voorgaande
beschreven, vereist NV COS 580 (Schriftelijke bevestigingen) dat een uitvoerige
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218
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NIVRA (2008).
Dieleman (2004), p. 1.
Van Amsterdam (2004), p. 159.
Van Amsterdam (2004), p. 159.
CBb 18 november 2015, ECLI:NL:CBB:2015:362.
Parijs (2012), p. 26 e.v.
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LOR wordt gevraagd aan de opdrachtgever. Ik zou er voor willen pleiten dat de
inhoud van deze NV COS wordt aangepast aan de suggestie van Borderwijk. Er is
dan wel sprake van een schriftelijke bevestiging van het bestuur, zonder dat de
indruk wordt gewekt van een dekkingsverklaring.
LOR in de jurisprudentie
De reikwijdte van de LOR is aan de orde gekomen in de tuchtzaak tegen de
accountant van DSB. Het CBB overweegt:221 ‘Met betrekking tot de grief van
AFM gericht tegen het oordeel van de accountantskamer dat de bevestiging bij
de jaarrekening (de Letter of representation) voldoende is om de juistheid en de
volledigheid van de toelichting op de transacties met verbonden partijen vast te
stellen overweegt het College als volgt. Uit NVCOS 550.2 en 550.7 volgt naar
het oordeel van het College niet dat de externe accountant mag volstaan met het
verkrijgen van een bevestiging van het bestuur. In NVCOS 550.7 en 550.8 is naar
het oordeel van het College nu juist bepaald, dat gecontroleerd dient te worden
of de van het bestuur verkregen informatie volledig en toereikend is. Voorts volgt
uit het bepaalde in NVCOS 550.13 in verbinding met 550.14, dat de externe
accountant met betrekking tot de geïdentificeerde transacties met verbonden
partijen toereikende controle-informatie dient te verkrijgen teneinde vast te stellen dat deze transacties op een juiste wijze zijn vastgelegd en toegelicht. Bovendien
volgt uit de verbondenheid van DSB en DSB Beheer en de omstandigheid dat
een directeur enig aandeelhouder beide vennootschappen bezit en bestuurt, dat de
externe accountant alert had moeten zijn op transacties die in de gegeven omstandigheden ongebruikelijk lijken (NVCOS 550.11)’.
De LOR is voorts in de Ahold strafzaak aan de orde gekomen.222 De rechtbank oordeelt hier dat
sprake is van valsheid in geschrifte inzake de LOR: ‘Onder die omstandigheden heeft verdachte
in de letters of representation met het oogmerk om die letters als echt en onvervalst te gebruiken
in strijd met de waarheid opgenomen dat alle financiële administratie en daarmee verband
houdende gegevens aan de accountant waren verstrekt. Naar het oordeel van de rechtbank
vallen deze side letters onder related data. Ze waren zoals reeds overwogen van belang voor de
accountant inzake Amerikaanse verslaggevingsvoorschriften. Uit het bovenstaande volgt dat
alle in de tenlastelegging opgenomen letters of representation vals zijn omdat daarin in strijd
met de waarheid is opgenomen dat alle financiële gegevens en daarmee verband houdende
gegevens aan de accountant waren verstrekt’. De uitspraak is weliswaar niet relevant voor de
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de accountant, maar is mijns inziens wel het vermelden
waard.

221 CBb 18 november 2015, ECLI:NL:CBB:2015:362, r.o. 2.8.5.
222 RB Amsterdam, 22 mei 2006, LJN AX3111, JOR 2006/178.
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TUSSENTIJDSE CONCLUSIE MET BETREKKING TOT HET UITVOEREN VAN DE
WETTELIJKE CONTROLE BEDOELD IN ARTIKEL 2:393 BW

Bij zorgverplichting 1 is reeds stilgestaan bij de bekwaamheid/deskundigheid.
De tweede zorgverplichting draait om het inzetten van die deskundigheid door
de accountant. Bij het inzetten van die deskundigheid bij de uitvoering van de
wettelijke controle valt mij in het bijzonder op dat bij de wet- en regelgeving
inzake de wettelijke controle sprake is van veel open normen, zoals ‘redelijke mate
van zekerheid’, ‘materieel belang’, ‘getrouw beeld/inzicht’, ‘voldoende en passend’ en ‘aanvaardbaar laag niveau’. Deze normen worden ingevuld met behulp
van professionele oordeelsvorming. Van der Zijde223 spreekt in dit verband over
een ‘grijs gebied’, waarin niet precies wordt aangegeven wat je moet doen. Professionele oordeelsvorming kent een zeker subjectief element, er is immers geen
sprake van harde, objectief vaststelbare normen. Professionele oordeelsvorming is
feitelijk ‘gevoel en indruk’.224 Door het subjectieve element wordt de kans op
schending van deze zorgverplichting verkleind.
Hierbij speelt een rol dat er altijd verschillen in inzicht kunnen bestaan als het gaat om de
interpretatie van (verslaggevings)regelgeving of de beoordeling van schattingen. Het is ook de
vraag hoe je weet dat je een hoge mate van zekerheid hebt bereikt?225 Verder kunnen
accountants de toekomst niet voorspellen.226

Daar komt nog eens bij dat de accountant voor aanvang van de controle een
risico-inschatting dient te maken die bepalend is voor de vraag welke controlewerkzaamheden verricht moeten worden (zie paragraaf 1.4.2.6). Indien de
betreffende risico-inschatting conform de regelgeving is gemotiveerd en in het
controledossier is vastgelegd,227 wordt de kans op een schending van deze zorgverplichting eveneens verkleind.
De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen, hetgeen inhoudt
dat er sprake moet zijn van voldoende en geschikte controle-informatie.228 De
betrouwbaarheid van controle-informatie wordt beïnvloed door de aard en de
herkomst van de controle-informatie en is afhankelijk van de specifieke omstandigheden waaronder zij is verkregen.229 In zijn algemeenheid geldt dat controleinformatie betrouwbaarder is wanneer deze wordt verkregen van onafhankelijke

223 M. van der Zijde, Wat is eigenlijk auditkwaliteit?, presentatie Symposium Statistical Auditing, Limperg
Instituut, 20 mei 2015.
224 M. van der Zijde, Wat is eigenlijk auditkwaliteit?, presentatie Symposium Statistical Auditing, Limperg
Instituut, 20 mei 2015.
225 M. van der Zijde, Wat is eigenlijk auditkwaliteit?, presentatie Symposium Statistical Auditing, Limperg
Instituut, 20 mei 2015.
226 Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014), p. 23.
227 NV COS 315 Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door inzicht te
verwerven in de entiteit en haar omgeving en NV COS 230 Controledocumentatie.
228 NV COS 500 Controle- informatie, paragraaf 6.
229 NV COS 500 Controle- informatie, paragraaf 9.
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bronnen buiten de onderneming. Informatie kan ook uit interne bronnen komen,
maar de accountant dient alsdan een professioneel-kritische instelling te tonen.230
Recent is in een aantal tuchtzaken (en door de AFM, zie paragraaf 5.9) geoordeeld
dat bij diverse controles geen sprake was van voldoende en geschikte controleinformatie. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Omdat er geen sprake was van
voldoende en geschikte controle-informatie, oordelen de Accountantskamer en het
CBb namelijk bij diverse tuchtzaken dat de controle van de jaarrekening met
onvoldoende diepgang en met een onvoldoende professioneel-kritische instelling
is gepland en uitgevoerd. Dientengevolge is (procedureel) ten onrechte een
goedkeurende verklaring afgegeven.231 Mijns inziens betreft dit onderdeel onder
het huidige recht het grootste risico van aansprakelijkheid.232
Een professioneel-kritische instelling houdt onder meer het alert zijn op het volgende in:233
– controle-informatie die in tegenspraak is met andere verkregen controle-informatie;
– informatie die de betrouwbaarheid van documenten en van de verkregen antwoorden op het
verzoeken om inlichtingen die als controle-informatie gebruikt worden, ter discussie
stelt;
– situaties die wijzen op mogelijke fraude;
– omstandigheden die wijzen op de behoefte aan aanvullende controle-werkzaamheden naast
die welke door de Standaarden vereist zijn.

Niettegenstaande het voorgaande speelt de verwachting van de gebruiker een rol.
Ook al geeft de accountant ‘slechts’ redelijke mate van zekerheid, de gebruiker
van de jaarrekening heeft hier (vaak) andere verwachtingen bij. Reden om hier
een uitstapje te maken naar de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer.
Ik merk hierbij op dat de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer niet
van invloed zijn op de inhoudelijke aansprakelijkheidsvragen, maar wel de
grondslag zijn van veel maatschappelijke onrust, waardoor de accountant om de
haverklap negatief in het nieuws is.
4.4.3.8

VERWACHTINGEN

VAN HET MAATSCHAPPELIJK VERKEER

De Wta definieert een wettelijke controle als volgt: een controle van een
financiële verantwoording van een onderneming of instelling ten behoeve van
het maatschappelijk verkeer.234 Onder maatschappelijk verkeer wordt het bedrijfsleven, overheid, en financiële markten verstaan.235 Nass en Beckman merken hierover op dat het maatschappelijk verkeer niet bij de landsgrenzen ophoudt. Sterker
nog, in kwantitatieve zin wordt het maatschappelijk verkeer alleen maar groter.

230 Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9 e.v.
231 “Een goedkeurende verklaring in het maatschappelijk verkeer is gebracht zonder dat daarvoor een
deugdelijke grondslag bestond” betreft hetzelfde als “Ten onrechte een goedkeurende verklaring is
afgegeven”. Dit volgt uit CBb 25 februari 2016, ECLI:NL:CBB:2016:37, r.o. 2.3.
232 Ik maak hierbij de kanttekening dat tevens dient te zijn voldaan aan de in hoofdstuk 5 te bespreken
voorwaarden alvorens een verbintenis tot schadevergoeding ontstaat. Het is bijvoorbeeld de vraag of sprake
is van schade, indien een verklaring procedureel ten onrechte is afgegeven, maar inhoudelijk terecht.
233 NV COS 200 Algehele doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren van een
controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf A 18.
234 Artikel 1 lid 1 sub p Wta.
235 Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 2.
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Er zijn immers steeds meer personen in staat zijn om kennis te nemen van de
jaarrekening (met controleverklaring). Dit wordt onder meer veroorzaakt door: (i)
wettelijke maatregelen tot publieke verspreiding van jaarrekeningen, (ii) het
opnemen van jaarrekeningen op de website van de desbetreffende ondernemingen
en (iii) het uitbrengen van jaarrekeningen in meerdere talen.236
Het objectieve oordeel van de accountant en met name de waarde die in het maatschappelijk verkeer daaraan wordt toegekend, is volgens de wetgever van groot
belang voor het functioneren van de economie. De kapitaalmarkt werkt immers
volgens de wetgever niet optimaal indien geen sprake is van voldoende vertrouwen
in de verklaringen van een accountant.237 Bij de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer met betrekking tot een wettelijke controle speelt derhalve dit
vertrouwen een grote rol. In dit verband is de vertrouwenstheorie van Limperg238
relevant. Volgens deze theorie moet de maatschappij kunnen vertrouwen op de
controle en het oordeel van de accountant. De vertrouwenstheorie benadrukt dat de
accountant zijn inspanningen op een zodanig niveau moet brengen, dat het
vertrouwen van het maatschappelijk verkeer in een rationele specifieke situatie
niet wordt beschaamd.239 Als dit vertrouwen beschaamd wordt, wordt de functie
van accountant nutteloos geacht.240
De vertrouwenstheorie (‘leer van het gewekte vertrouwen’) is ontwikkeld door prof. dr. Th.
Limperg jr in de jaren ’20 van de twintigste eeuw.241 De theorie is van groot belang geweest voor
de theoretische grondslag van het accountantsberoep en is vandaag de dag nog steeds actueel.242
Limperg positioneert in zijn theorie de accountant als een vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer.243
‘De accountant is verplicht om zijn arbeid zoo te verrichten, dat hij de verwachtingen, welke hij
bij den verstandigen leek opwekt, niet beschaamt; en, omgekeerd, de accountant mag geen
grootere verwachting opwekken dan door den verrichten arbeid gerechtvaardigd wordt. Deze
eenvoudige stelling geldt onafhankelijk van den inhoud der verwachtingen; of die omvangrijk
dan wel bescheiden zijn, in geen geval mag het verkeer in die verwachtingen worden teleurgesteld244 ’.

236
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Beckman & Nass (2010), p. 140.
Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 2.
Limperg (1933), p. 173 e.v. Zie verder: Limperg (1932).
Eimers (2008a), p. 3.
Van den Berg (2012), p. 58.
De eerste gepubliceerde versie is van het Accountantscongres in 1926.
Van den Berg (2012), p. 58.
‘Onpersoonlijke maatschappij van de spaarders en andere belanghebbenden die niet zijn opdrachtgevers
zijn’. Gedacht kan worden aan: aandeelhouders, maar ook andere partijen zoals bankiers, overheid,
personeel, leveranciers en milieugroeperingen.
244 Limperg (1933), p. 173. Zie verder: Limperg (1932).
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Verwachtingskloof
Het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer is dus gebaseerd op de verwachtingen van de gebruikers over de kwaliteit van de (wettelijke) controle door
accountants. Als niet wordt voldaan aan die verwachtingen, is sprake van een
‘verwachtingskloof’. De verwachtingskloof betreft de discrepantie tussen wat het
maatschappelijk verkeer denkt dat de accountant doet en wat de accountant
daadwerkelijk doet (op basis van zijn beroepsregels).245
De werkgroep Toekomst Accountantsberoep verwoordt de problematiek als volgt: ‘Er zijn
partijen die menen dat als gevolg van de wettelijke verplichte accountants-controle, de accountant
voor de hele maatschappij werkt en geacht wordt alle mogelijke problemen binnen een bedrijf die
de maatschappij zouden kunnen raken op te sporen en wereldkundig te maken. Hoe verder partijen
afstaan van de financiële functie en van het werk van de accountant, hoe breder de verwachtingen
over de accountant lijken te zijn. Hieraan zal de accountant niet snel kunnen voldoen en het is de
vraag of dat überhaupt het doel is van de accountantscontrole’.
In het groenboek van Barnier246 is de volgende overweging opgenomen met betrekking tot de
verwachtingskloof: voor ‘belanghebbenden kan het moeilijk te begrijpen zijn dat de financiële
overzichten van een instelling ‘redelijkheid’ en ‘materiële soliditeit’ kunnen suggereren terwijl
die instelling in werkelijkheid in financiële moeilijkheden verkeert. Doordat deze belanghebbenden misschien niet op de hoogte zijn van de beperkingen van een controle van financiële overzichten (materialiteit, steekproeftechnieken, rol van de auditor bij het ontdekken van fraude en de
verantwoordelijkheid van het management), leidt dit tot een verwachtingskloof’.

Zo beoogt de controleverklaring geen absolute zekerheid te geven over de
juistheid en volledigheid van de jaarrekening (zie paragraaf 1.4.2.6 voor een
nadere toelichting van het begrip ‘redelijke mate van zekerheid’). Dit beseft het
maatschappelijk verkeer echter vaak niet. Het maatschappelijk verkeer lijkt uit te
gaan van ‘strict liability’, waarbij een accountant wordt verondersteld altijd
aansprakelijk te zijn voor fouten in de jaarrekening (zie paragraaf 4.3.2.2 voor
het begrip strict liability).
Harmsen247 signaleert in dit verband dat ook in juridische procedures waarbij de administratie
en/of de jaarrekening een rol speelt, opvalt dat aan de aanwezigheid van een goedkeurende
verklaring bij de jaarrekening een belangrijkere of ruimere rol wordt toegekend dan dat deze in
feite heeft.

De verwachtingskloof met betrekking tot de aan een controleverklaring te
ontlenen zekerheid en de gewenste zekerheid, is opgebouwd uit een communicatiekloof en een prestatiekloof, aldus de toelichting op de Wta.248 De prestatiekloof
ontstaat doordat de werkzaamheden van de openbaar accountant achterblijven bij
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Porter (1993), p. 49 e.v. en Eimers (2008a), p. 12.
Groenboek controle financiële overzichten.
Harmsen (2006), p. 196.
Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p 10.
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wat hij, al dan niet wettelijk, verplicht is te doen. Het gaat hierbij om de vraag of
een accountant voldoet aan de reële verwachtingen in het maatschappelijk verkeer
met betrekking tot het functioneren van de accountant.249 Indien de accountant in
zijn presteren tekortschiet ten opzichte van die reële verwachtingen, is sprake van
een prestatiekloof. Boonzaaijer, Eijkelenboom en In ’t Veld250 definiëren de prestatiekloof als volgt: ‘het verschil tussen enerzijds de mate van zekerheid die het
publiek op grond van wet- en regelgeving aan de accountantsverklaring moet
kunnen ontlenen en anderzijds de mate van zekerheid die op grond van de door de
accountant uitgevoerde controlewerkzaamheden daadwerkelijk aan de accountantsverklaring kan worden ontleend’. De communicatiekloof ontstaat doordat het
maatschappelijk verkeer meer van de accountant verwacht dan hij waarmaakt of
waar kan maken (ook wel: aspiratiekloof). Boonzaaijer, Eijkelenboom en In ’t
Veld251 definiëren de communicatiekloof als volgt: ‘het verschil tussen enerzijds
de verwachtingen in het maatschappelijk verkeer omtrent de mate van zekerheid
die het publiek aan de accountantsverklaring verwacht (of wenst) te kunnen
ontlenen en anderzijds de mate van zekerheid die het publiek op grond van wet- en
regelgeving aan de accountantsverklaring moet kunnen ontlenen’. De communicatiekloof kan alleen gedicht worden indien ‘in het maatschappelijk verkeer een
verwachting bestaat omtrent de aard en de strekking van de accountantsverklaring,
die overeenkomt met de in redelijkheid aan de accountantsverklaring te ontlenen
zekerheid’.252
Het onderscheid tussen de prestatie- en communicatiekloof kan als volgt worden
weergegeven:
Wettelijke en
andere eisen

Werkelijke
prestaties

Prestatiekloof

Verwachtingen
maatschappelijk
verkeer

Communicatiekloof

Bron: Tweede kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 244 (Enquête bouwnijverheid), nr. 10, p. 373
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Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 11.
Boonzaaijer, Eijkelenboom en In ’t Veld (2016), p. 266 e.v.
Boonzaaijer, Eijkelenboom en In ’t Veld (2016), p. 266 e.v.
Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 10/11.
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Een veel aangehaalde bron met betrekking tot de verwachtingskloof is Porter.253
Porter onderscheidt de volgende drie aspecten aan de verwachtingskloof:254 (i)
De ‘ontoereikende prestaties kloof’ betreft het verschil tussen de percepties van
accountants en die van het maatschappelijk verkeer over de kwaliteit van de
uitvoering van bestaande taken, (ii) De ‘ontoereikende standaarden kloof’
betreft de kloof tussen de in de geldende wet- en regelgeving gedefinieerde
rol van accountants en de door het maatschappelijk verkeer gewenste rol van
accountants, voor zover deze die rol in redelijkheid kunnen spelen, en (iii) De
‘onredelijke verwachtingen kloof’ betreft de kloof tussen de verwachtingen van
het maatschappelijk verkeer met betrekking tot de rol van accountants onder
bepaalde omstandigheden en de rol die redelijkerwijs van die accountant
verwacht mag worden. Schematisch kan het onderscheid van Porter als volgt
worden weergegeven:
Prestatiekloof

Ontoereikende
prestaties

Redelijkheidskloof

Ontoereikende
standaarden

Taak o.b.v.
bestaande weten regelgeving

Onredelijke
verwachtingen

Redelijke
verwachte taak

Dassen255 spreekt in dit verband over de redelijkheidskloof, de standaardenkloof
en de prestatiekloof. De redelijkheidskloof betreft het ‘onredelijke deel van de
verwachtingen van het maatschappelijk verkeer ten aanzien van de accountant’.
De standaardenkloof betreft ‘dat deel van de redelijke verwachtingen van de
samenleving, dat toch niet is doorvertaald in de accountantsstandaarden’. De
prestatiekloof tot slot betreft ‘de discrepantie tussen de vigerende accountantsstandaarden en de daadwerkelijke prestaties van de accountant, ofwel de noncompliance met bestaande standaarden’. Schematisch kan het onderscheid van
Dassen als volgt worden weergegeven:

Prestatiekloof

Standaardenkloof

Redelijkheidskloof

253 Porter (1990), p. 14 en Porter (1993), p. 49 e.v.
254 De Graaff (2007), p. 218, Porter (1990), p. 14 en Porter (1993), p. 49 e.v.
255 Dassen (2006), p. 347 e.v.
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De Monitoring Commissie Accountancy256 maakt het volgende onderscheid:
Aspiratiecommunicatiekloof

Prestatiekloof

Binnen
Individueel
Tussen
organisaties organisaties niveau
Werkelijke
prestaties

Redelijke
verwachtingen

Wet- en
regelgeving

Onredelijke
verwachtingen

Verwachtingen
maatschappelijk
verkeer

De gemaakte driedeling binnen de prestatiekloof baseert de commissie op een
artikel van Grabosky.257 De commissie stelt dat de verklaringen voor het ontstaan
van de ‘verwachtingskloof’ (ik neem aan dat hier ‘prestatiekloof’ wordt bedoeld)
kunnen worden gevonden door te kijken naar verschillende aspecten van gedragingen tussen accountantsorganisaties, binnen organisaties en van individuele
accountants. De commissie doet geen concrete uitspraken over de verschillende
oorzaken, hier is vervolgonderzoek voor noodzakelijk.258 De commissie maakt bij
de communicatiekloof een onderscheid tussen onredelijke en redelijke verwachtingen van het maatschappelijk verkeer. Redelijke verwachtingen van het maatschappelijk verkeer, die niet uit wet- en regelgeving volgen, betreffen de
standaardenkloof. Opmerkelijk is dat de commissie verwijst naar Porter,259 maar
in tegenstelling tot de commissie, schaart Porter de standaardenkloof onder de
prestatiekloof.260
Uit een Nederlands onderzoek in 2011 van Vergoossen en Litjens261 is gebleken
dat de verwachtingskloof voor 55%262 lijkt te worden veroorzaakt door ‘belemmerende regelgeving’. Vergoossen en Litjens geven in dit verband als voorbeeld:
‘Accountants zijn immers gebonden aan gedrags- en beroepsregels – bijvoorbeeld
over onafhankelijkheid263 en geheimhouding – en deze regels beperken hen in de
uitvoering van hun werkzaamheden’. ‘Belemmerende regelgeving’ wordt verder
niet omschreven in de door BDO gepubliceerde ‘factsheet’ met betrekking tot het
onderzoek van Vergoossen en Litjens, maar naar mijn idee bedoelen zij met
‘belemmerende regelgeving’ de standaardenkloof van Dassen en de ontoereikende
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Monitoring Commissie Accountancy (2016), p. 84.
Grabosky (1990), vol. 13, p. 1 e.v.
Monitoring Commissie Accountancy (2016), p. 32.
Monitoring Commissie Accountancy (2016), p. 84.
Porter (1990), p. 14.
Vergoossen & Litjens (2011).
Ten aanzien van alle in deze paragraaf genoemde percentages geldt: het is de vraag of de kloof zo precies kan
worden gemeten. De onderzoeken van Porter et al. zijn gebaseerd op surveys, dus de vraag is of ze feitelijk
de prestatiekloof meten of alleen percepties van de prestatiekloof.
263 Ik plaats hierbij de kanttekening dat het de vraag is of onafhankelijkheid daadwerkelijk belemmerend is?
Men kan zich afvragen wat de accountant evident beter zou kunnen doen als hij een beetje minder
onafhankelijk was?
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standaarden van Porter. Onredelijke verwachtingen (de redelijkheidskloof) veroorzaken 39% van de verwachtingskloof. Dat zijn verwachtingen van de samenleving die het accountantsberoep niet kan waarmaken, bijvoorbeeld het garanderen
dat bij ondernemingen waarvan de jaarrekening is gecontroleerd geen fraude is
gepleegd (zie hierna: ‘verwachtingskloof en fraude’) of dat bij de jaarrekeningcontrole altijd alle transacties worden geverifieerd of dat iedere fout in de jaarrekening, hoe minuscuul ook, zou zijn ontdekt. Ontoereikende prestaties maken
voor slechts 6% deel uit van de verwachtingskloof. Mogelijk verklaart dit lage
percentage waarom er bijna geen lagere rechtspraak of tuchtrechtspraak is met
betrekking tot de wettelijke controle.
Onderzoek naar de verwachtingskloof in het Verenigd Koninkrijk leert dat de
verwachtingskloof in 2008 daar voor 55% werd veroorzaakt door onredelijke
verwachtingen, voor 41% door ontoereikende standaarden en voor 4% door
ontoereikende prestaties.264 In Nieuw Zeeland werd de verwachtingskloof in
2008 voor 50% veroorzaakt door onredelijke verwachtingen, voor 43% door
ontoereikende standaarden en voor 7% door ontoereikende prestaties.265 Volgens
het onderzoek van Porter uit 1990 werd de verwachtingskloof destijds voor 40%
veroorzaakt door onredelijke verwachtingen, voor 44% door ontoereikende standaarden en voor 16% door ontoereikende prestaties.266 De gemiddelde ontoereikende prestaties kloof op basis van de onderzoeken van Vergoossen en Litjens, in
het Verenigd Koninkrijk, in Nieuw Zeeland en van Porter is circa 8%, de
gemiddelde onredelijke verwachtingen kloof 46% en de gemiddelde ontoereikende
standaarden kloof circa 46%.
Verwachtingskloof en fraude
De vraag of een accountant fraude moet ontdekken bij een wettelijke controle,
speelt een belangrijke rol bij de verwachtingskloof. Voor een nadere uitwerking
van fraude en de daarbij horende verantwoordelijkheden verwijs ik naar paragraaf
1.4.2.5. De verwachtingskloof met betrekking tot fraude ontstaat doordat het
maatschappelijk verkeer verwacht dat een accountant kan garanderen dat bij
ondernemingen waarvan de jaarrekening is gecontroleerd geen fraude is gepleegd.
Dit is echter een verwachting van de samenleving die het accountantsberoep niet
kan waarmaken. De indruk bestaat daardoor al snel dat de accountant zijn werk
niet goed heeft gedaan.267 Er is in dit geval sprake van een redelijkheidskloof.
Diekman268 noemt een aantal factoren waardoor de accountant belast met de
controle van de jaarrekening fraude niet altijd ontdekt:
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Porter, Hogartaigh & Baskerville (2012), p. 215 e.v.
Porter, Hogartaigh & Baskerville (2012), p. 215 e.v.
Porter (1990), p. 324.
Kamerstukken 2002/2003, 28 244, nr. 10, p. 280.
Diekman (1997), p. 218.
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–

de accountant is beperkt in zijn kennis van de organisatie en is ten dele
afhankelijk van wat hem wordt verteld door het bestuur;
– de accountant beschikt niet over alle controlemiddelen en over de bevoegdheden die voor de ontdekking van fraude nodig zijn;
– de accountant is niet altijd aanwezig en kan daardoor niet altijd vaststellen of
en zo ja wanneer het systeem van interne controle is of wordt doorbroken;
– er kan sprake zijn van samenspanning waardoor de accountant moedwillig
wordt misleid;
– waarderingsgrondslagen worden niet altijd absoluut toegepast.
Deze factoren komen nauw overeen met de inherente beperkingen die kleven aan
een accountantscontrole, zoals besproken in paragraaf 1.4.2.6. Er bestaat door
deze beperkingen een onvermijdbaar risico dat fraude niet wordt ontdekt, zelfs
wanneer de controle naar behoren is gepland en uitgevoerd overeenkomstig de
wet- en regelgeving.269
Hoe kan de verwachtingskloof worden gedicht?
Boonzaaijer, Eijkelenboom en In ’t Veld270 stellen terecht dat het dichten van de
verwachtingskloof ‘geen gemakkelijke opgave’ is. Zij signaleren hierbij twee
hindernissen: 1) de aard van de accountantscontrole en 2) het diffusie karakter
van de verwachtingen in het maatschappelijk verkeer. Ad 1) Ten aanzien van de
aard van de accountantscontrole overwegen zij dat de controle en de daaruit
voortvloeiende verklaring beschouwd kunnen worden als ‘credence good’. Dit
betreft een ‘product of dienst waarvan de gebruiker, zelfs na het gebruik ervan,
niet exact kan verifiëren of de kwaliteit van het geleverde product of de dienst
gelijk is aan de kwaliteit die de gebruiker ervan mag verwachten271 ’. ‘Het is
daarom lastig, zo niet onmogelijk, om op basis van de accountantsverklaring het
functioneren van de accountant te bepalen’. Dit werkt de verwachtingskloof in de
hand. Ad 2) Door het diffuse karakter van de maatschappelijke verwachtingen
lijkt het voor de accountant onmogelijk (en onwenselijk) om aan alle verwachtingen van het publiek te voldoen.272 De enige manier om deze verwachtingskloof te dichten is om ‘het publiek geen, of in ieder geval minder, aanleiding te
geven om meer van de accountant te verwachten dan hij in staat is te bieden273 ’.
Het dichten van de communicatie- en redelijkheidskloof
De communicatie- en redelijkheidskloof heeft een ‘meer extern karakter’.274
Onder een extern karakter wordt verstaan ‘hetgeen buiten de directe invloedssfeer
van de accountantsorganisatie valt275 ’. De Commissie Monitoring Accountancy276 merkt in dit verband op dat de accountancysector de verwachtingskloof

269 NV COS Standaard 240 De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader
van een controle van financiële overzichten, paragraaf 5.
270 Boonzaaijer, Eijkelenboom, In ’t Veld (2016), p. 266 e.v.
271 Boonzaaijer, Eijkelenboom, In ’t Veld (2016), p. 266 e.v., met verwijzing naar: Dulleck & Kerschbamer
(2006) en Causholli & Knechel (2012).
272 Boonzaaijer, Eijkelenboom, In ’t Veld (2016), p. 266 e.v.
273 Boonzaaijer, Eijkelenboom, In ’t Veld (2016), p. 266 e.v.
274 Boonzaaijer, Eijkelenboom, In ’t Veld (2016), p. 266 e.v.
275 J.C.E. van Kollenburg, De deugd in het midden (oratie Tilburg), 1991, p. 15 (voetnoot 30 bij Boonzaaijer,
Eijkelenboom, In ’t Veld (2016)).
276 Monitoring Commissie Accountancy (2016), p. 31.
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vooral vertaalt naar ‘men verwacht teveel van ons’ en er is sprake van ‘ongerechtvaardigde verwachtingen’. Het is mijns inziens van groot belang dit deel van de
kloof te verkleinen, omdat juist dit deel voor veel maatschappelijke onrust zorgt.
Eimers geeft als suggestie voor het dichten van dit onderdeel van de verwachtingskloof dat accountants actiever de dialoog moeten zoeken met het maatschappelijk verkeer over de behoeften aan zekerheid en op welke wijze de accountant
hieraan invulling kan geven. Verder ligt er een taak om de verwachtingen van het
maatschappelijk verkeer te managen over wat een accountant wel en niet waar kan
maken.277 Alleen op die manier kan de communicatie- en redelijkheidskloof
worden gedicht. Accountants moeten in dit verband ook inspelen op ontwikkelingen, verbanden zien en oplossingen bieden voor de samenleving. De accountant
zou pro-actief moeten handelen vanuit een maatschappelijke oriëntatie, waarbij
veelvuldig wordt samengewerkt in multidisciplinaire teams en sprake is van diepgaander kennis van informatietechnologie.
Uit onderzoek is voorts gebleken dat de communicatie- en redelijkheidskloof ook kan verkleinen door het opnemen van meer informatie over de
uitgevoerde werkzaamheden, zodat voor belanghebbenden duidelijk wordt wat
de reikwijdte van het onderzoek is.278 Hierbij kan gedacht worden aan informatie
over de nauwkeurigheid waarmee de accountant controleert, over eventuele
problemen waar de accountant mee is geconfronteerd tijdens zijn onderzoek,
over wat de accountant heeft gedaan ten aanzien van het opspeuren van fraude of
over de beoordeling van de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten. Tot slot kan het
geven van meer informatie over de uitkomsten van de werkzaamheden van de
accountant van belang zijn. Er is in dit verband bijvoorbeeld behoefte aan een
accountant die zich uitspreekt over zaken als de kwaliteit van de grondslagen voor
de waardering en resultaatbepaling die de onderneming hanteert, leemten die hij
constateert in de interne beheersing van de bedrijfsactiviteiten en fraudegevallen en
andere onregelmatigheden die hij tegenkomt.279 Aandachtspunt is wel dat de extra
informatie op voor belanghebbenden inzichtelijke wijze wordt opgenomen.
Met de controleverklaring ‘nieuwe stijl’ is een eerste aanzet gedaan om de
communicatie- en redelijkheidskloof tussen gebruikers van de verklaring en de
accountant te dichten.280 Doelstelling van de controleverklaring ‘nieuwe stijl’ is
dat accountants in hun verklaring meer informatie geven over de aanpak van hun
controle. Er dient in dit verband bijvoorbeeld extra aandacht te worden besteed aan
de continuïteitsveronderstelling. Zie paragraaf 1.4.2.6 voor de inhoud van de controleverklaring ‘nieuwe stijl’. Voorts is de onderzoeksverplichting van de accountant met betrekking tot het bestuursverslag uitgebreid, welke uitbreiding tevens tot

277 Eimers (2008a), p. 9 en 14. De Commissie Monitoring Accountancy kan zich vinden in deze oplossing.
Zie: Monitoring Commissie Accountancy (2016), p. 31.
278 Vergoossen & Litjens (2011).
279 Vergoossen & Litjens (2011).
280 Van der Zanden (2014), p. 342 e.v.
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uitdrukking komt in de controleverklaring. Met de wijzigingen van artikel 2:393
lid 3 en 5 BW is gehoor gegeven aan het advies van de Werkgroep Toekomst
Accountantsberoep om de rol van de controlerend accountant bij relevante delen
van het jaarverslag te verduidelijken en zo de communicatie- en redelijkheidskloof
te dichten. De werkgroep Toekomst Accountantsberoep zoekt tot slot een oplossing in de richting van de adressering van de controleverklaring.281 Aan belanghebbenden (en de maatschappij) dient duidelijk gemaakt te worden ‘voor wie de
accountant zijn werk doet, wie in formele zin vertrouwen mag ontlenen aan de
controleverklaring en wie de accountant dus ook rechtstreeks kan aanspreken op
zijn werk en de consequenties daarvan’. Uit de adressering zou alsdan naar voren
moeten komen wie de primaire doelgroep is bij de controleverklaring, te weten
beleggers, aandeelhouders en schuldeisers van de rechtspersoon en eventuele
andere specifieke belanghebbenden. Zo maakt de accountant duidelijk dat hij niet
voor de hele maatschappij werkt.
Van der Zanden merkt ten aanzien van de hiervoor beschreven maatregelen ter
dichting van de communicatie- en redelijkheidskloof op dat er voor moet worden
gewaakt dat de functie van de accountant wordt uitgebreid zonder dat dit in de
wetgeving is vastgelegd. ‘Dat laat overigens onverlet dat ik de opvatting ben
toegedaan dat de accountant zijn verklaring in de huidige verhoudingen al sterk
zou kunnen verbeteren door een uitgebreidere motivering voor zijn oordeel te
geven, dit ontbreekt nu nagenoeg geheel. Motivering van een publiekelijk oordeel
past in ons rechtstelsel282 ’.
Het dichten van de prestatiekloof
Een aandachtspunt bij het dichten van de prestatiekloof is dat deze volgens
Porter opgesplitst kan worden in een ontoereikende standaarden kloof en een
ontoereikende prestaties kloof. De ontoereikende prestaties kloof heeft een meer
intern karakter. Onder een intern karakter wordt verstaan ‘de invloed die de
accountant(sorganisatie) zelf heeft op de kwaliteit van de te leveren controlewerkzaamheden’.283 De ontoereikende standaarden kloof heeft daarentegen een meer
extern karakter, aangezien sprake is van een kloof tussen de in de geldende wet- en
regelgeving gedefinieerde rol van accountants en de door het maatschappelijk
verkeer gewenste rol van accountants, voor zover deze die rol in redelijkheid kunnen spelen.
Met behulp van wet- en regelgeving is reeds getracht de prestatiekloof te dichten.
Hierbij kan gedacht worden aan de verplichte permanente educatie, het toezicht
door de AFM en het instellen van de Accountantskamer. Er is met deze wet- en

281 Werkgroep toekomst accountantsberoep, p. 54.
282 Van der Zanden (2014), p. 342 e.v.
283 J.C.E. van Kollenburg, De deugd in het midden (oratie Tilburg), 1991, p. 15 (voetnoot 28 bij Boonzaaijer,
Eijkelenboom, In ’t Veld (2016)).
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regelgeving ‘beoogd de accountant beter te laten voldoen aan de verwachtingen
die het publiek op grond van wet- en regelgeving heeft en aldus de prestatiekloof
te dichten’.284 Met recente wet- en regelgeving, zijnde de uitvoeringswet richtlijn
jaarrekening, de richtlijn over de wettelijke controle,285 de verordening over
de wettelijke controle van jaarrekeningen van OOB’s286 en de Wet aanvullende
maatregelen accountantsberoep, wordt wederom beoogd de prestatiekloof te
dichten. Hierbij dient gedacht te worden aan de volgende maatregelen: het stellen
van verdergaande eisen aan de bedrijfsvoering van de accountantsorganisatie, het
versterken van de bevoegdheden van de toezichthouder, het verstevigen van de
onafhankelijkheid van de accountant en de accountantsorganisatie en de uitbreiding van de onderzoeksverplichting van de accountant met betrekking tot het
bestuursverslag .287 Zie paragraaf 2.2, 2.4.2 en 2.7 voor een bespreking van deze
wet- en regelgeving.
Verwachtingskloof met betrekking tot fraude dichten
Om fraude in de toekomst zo veel als mogelijk tegen te gaan, alsmede de kritiek
op de accountant in verband hiermee te verminderen, stelt de werkgroep Toekomst
Accountantsberoep288 voor dat accountants duidelijker en explicieter moeten rapporteren en een realistisch beeld dienen te scheppen over hun rol op deze gebieden.
Dit wordt onder andere geregeld door de uitgebreide controleverklaring bij de
jaarrekening, een verplichting tot actief optreden in de algemene vergadering bij
OOB’s en een verduidelijking van de rol van de accountant bij het bestuursverslag.
De accountant moet voorts in de controle meer aandacht, tijd, mensen en middelen
besteden aan frauderisico’s. De accountants moet expliciet aan de raad van
commissarissen rapporteren over frauderisico’s met mogelijk materiële
impact op de jaarrekening en over zijn bijdrage in de preventie hiervan (NV
COS 240). Indien zich een fraudegeval volgens NV COS 240 voordoet, rapporteren zowel de raad van commissarissen als accountant aan de algemene vergadering in hoeverre dit gerelateerd is aan een door de raad van commissarissen en de
accountant onderkend frauderisico en over de evaluatie van de raad van commissarissen en accountant van de uitgevoerde controlewerkzaamheden rondom dit
frauderisico.
Conclusie
Mijns inziens zal de verwachtingskloof behoorlijk verkleind kunnen worden
door een combinatie van de hiervoor geschetste maatregelen. Daarbij dienen
maatregelen genomen te worden ter dichting van zowel de communicatie- en
redelijkheidskloof, de ontoereikende prestaties kloof als de ontoereikende standaarden kloof. In dit verband is relevant dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat de communicatie- en redelijkheidskloof en de ontoereikende standaarden

284 Boonzaaijer, Eijkelenboom, In ’t Veld (2016), p. 266 e.v., met verwijzing naar: Kamerstukken 2003/2004,
29658, 3, p. 11): “Het toezicht zoals voorgesteld in dit wetsvoorstel, ziet eerst en vooral op het dichten van de
prestatiekloof.”
285 Richtlijn 2014/56/EU.
286 EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’.
287 Boonzaaijer, Eijkelenboom & In ’t Veld (2016), p. 266 e.v.
288 Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014), p. 59 e.v.
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kloof het grootst zijn. De maatregelen zouden zich mijns inziens in eerste instantie
op deze twee onderdelen van de verwachtingskloof moeten richten. Voor wat
betreft de ontoereikende standaarden kloof lijkt er sprake van een gemiste kans bij
de implementatie van de richtlijn jaarrekening. Het had voor de hand gelegen dat
het begrip ‘redelijke mate van zekerheid’ zou zijn verduidelijkt in de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening.289 Het zou dan gaan om duidelijkere communicatie van
de inhoud van het begrip ‘redelijke mate van zekerheid’. Zie hierover nader
Boonzaaijer, Eijkelenboom en In ’t Veld290 , die in dit verband opmerken dat
sprake is van ‘een gemiste kans om te verduidelijken dat de wettelijke controle geen
absolute zekerheid biedt’.
Boonzaaijer, Eijkelenboom en In ’t Veld291 wijzen op het risico dat de verwachtingskloof wordt vergroot door nieuwe wet- en regelgeving. Zij stellen: ‘Nieuwe
wet- en regelgeving waaraan accountants(organisaties) moeten voldoen, draagt
het risico met zich dat de verwachtingskloof zal vergroten in plaats van dichten.
Enerzijds kan door wet- en regelgeving de kans toenemen dat de accountant
deze wet- en regelgeving schendt en daardoor in zijn controlewerkzaamheden tekortschiet, waardoor de prestatiekloof zal vergroten. Anderzijds kunnen de
publieke verwachtingen in de accountantscontrole toenemen, waardoor de
communicatiekloof zal vergroten. Ten slotte bestaat het risico dat nieuwe weten regelgeving de prestatiekloof kleiner maakt, maar de communicatiekloof vergroot, of vice versa. De maatregelen zullen dan evenmin het gewenste effect
sorteren, omdat dan enkel de grens tussen het gedeelte van de prestatiekloof en
het gedeelte van de communicatiekloof verschuift zonder dat de verwachtingskloof als geheel kleiner wordt. Sommige onderdelen van de nieuw geïntroduceerde wet- en regelgeving zullen een bijdrage (kunnen) leveren aan het dichten
van de prestatiekloof of de communicatiekloof. Tegelijkertijd verwachten wij in
veel gevallen geen duidelijk, of zelfs een negatief, effect’.
4.4.3.9

CONCLUSIE MET BETREKKING TOT ZORGVERPLICHTING 2 INZET
292
DESKUNDIGHEID

In de tussentijdse conclusie heb ik al opgemerkt dat bij de wet- en regelgeving
inzake de wettelijke controle sprake is van veel open normen, zoals ‘redelijke
mate van zekerheid’, ‘materieel belang’, ‘getrouw beeld/inzicht’, ‘voldoende en
passend’ en ‘aanvaardbaar laag niveau’.

289
290
291
292

Boonzaaijer, Eijkelenboom & In ’t Veld (2016), p. 266 e.v.
Boonzaaijer, Eijkelenboom & In ’t Veld (2016), p. 266 e.v.
Boonzaaijer, Eijkelenboom & In ’t Veld (2016), p. 266 e.v.
De inhoud van zorgverplichting 2 -inzet deskundigheid- voor de accountant verschilt dermate veel van de
inhoud van deze zorgverplichting voor advocaten, notarissen en financiële ondernemingen, dat een
terugkoppeling naar hoofdstuk 3 geen toegevoegde waarde heeft.
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Deze normen worden ingevuld met behulp van professionele oordeelsvorming.
Door het subjectieve element dat inherent is aan professionele oordeelsvorming
wordt de kans op een schending van deze zorgverplichting (en daarmee van
aansprakelijkheid) verkleind. Deze kans wordt eveneens verkleind indien de risicoinschatting conform de regelgeving is gemotiveerd en in het controledossier is
vastgelegd.293
Het risico van schending van deze zorgverplichting is mijns inziens beheersbaar voor een accountant die de normen te goeder trouw en met redelijke
inspanning toepast en effectief gebruik maakt van instrumenten zoals dossiervorming. Dit wordt onderbouwd door het feit dat er bijna geen lagere rechtspraak of
tuchtrechtspraak is met betrekking tot de wettelijke controle. Een belangrijk
aandachtspunt hierbij is echter dat recent in een aantal tuchtzaken is geoordeeld
dat bij diverse controles geen sprake was van voldoende en geschikte controleinformatie. Dientengevolge is procedureel ten onrechte een goedkeurende
verklaring afgegeven.294 Mijns inziens betreft dit onderdeel onder het huidige
recht het grootste risico van aansprakelijkheid.
Voorts is er veel maatschappelijke onrust en is de accountant om de haverklap
negatief in het nieuws. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verwachtingskloof. Opmerkelijk is echter dat slechts een klein deel van de verwachtingskloof wordt veroorzaakt door ontoereikende prestaties, terwijl dit de enige
grond voor schending van de zorgplicht (en aansprakelijkheid) zou kunnen zijn.
Ontoereikende standaarden en onredelijke verwachtingen zijn geen grond voor
schending van de zorgplicht (en aansprakelijkheid).
Veel van de maatschappelijke onrust hangt samen met het niet ontdekken van
fraude door de accountant. Door inherente beperkingen die kleven aan een
accountantscontrole, bestaat er echter altijd een onvermijdbaar risico dat fraude
niet wordt ontdekt, zelfs wanneer de controle naar behoren is gepland en uitgevoerd overeenkomstig de wet- en regelgeving.295 Er zal hier dus niet snel sprake
zijn van een ontoereikende prestatie en daarmee van schending van de zorgverplichting (en aansprakelijkheid).
De Werkgroep Toekomst Accountantsberoep heeft diverse voorstellen gedaan die
de verwachtingskloof zouden moeten verkleinen. Ik ben voorstander van deze
voorstellen. Een verkleining van de verwachtingskloof zal er immers voor zorgen
dat er minder maatschappelijke onrust zal zijn en dit zal het accountantsberoep ten
goede komen. De Commissie Monitoring Accountancy296 wijst er in dit verband

293 NV COS 315 Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door inzicht te
verwerven in de entiteit en haar omgeving en NV COS 230 Controledocumentatie.
294 “Een goedkeurende verklaring in het maatschappelijk verkeer is gebracht zonder dat daarvoor een
deugdelijke grondslag bestond” betreft hetzelfde als “Ten onrechte een goedkeurende verklaring is
afgegeven”. Dit volgt uit CBb 25 februari 2016, ECLI:NL:CBB:2016:37, r.o. 2.3.
295 NV COS Standaard 240 De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader
van een controle van financiële overzichten, paragraaf 5.
296 Monitoring Commissie Accountancy (2016), p. 31.
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op dat de politiek de sector de opdracht heeft gegeven om de ontoereikende
prestatiekloof te verkleinen. Mijns inziens zou de prioriteit echter bij de ontoereikende standaarden kloof en de onredelijke verwachtingenkloof moeten liggen,
aangezien de ontoereikende prestaties kloof slechts een zeer klein onderdeel
(gemiddeld circa 8%) is van de totale verwachtingenkloof. De maatschappelijke
onrust komt naar mijn idee juist voort uit de ontoereikende standaarden kloof en de
onredelijke verwachtingen kloof.
4.4.4

Zorgverplichting 3: Informatie- en waarschuwingsplicht

Zorgverplichting 2 (‘inzet van deskundigheid’) betreft een zeer ruime (overkoepelende) norm, waarvan ik in hoofdstuk 3 heb opgemerkt dat de informatieen waarschuwingsplicht in theorie onderdeel uitmaken van deze norm. Ik heb er
echter voor gekozen de informatie- en waarschuwingsplicht als aparte zorgverplichting op te nemen.
Informatieplicht jegens opdrachtgever
De zorgverplichting ‘informeren’ bestaat voor de accountant uit: het voldoende
informatie verschaffen en verwerven over de door de accountant verrichte
controlewerkzaamheden en bevindingen (zie paragraaf 3.9 onderdeel 3 Informatie- en waarschuwingsplicht). De informatieplicht van de accountant is de
laatste jaren als zorgverplichting in opkomst en komt als zodanig steeds meer
terug in regelgeving. De informatieverplichtingen aan bestuur en raad van
commissarissen zoals opgenomen in de beroepsregels worden ook wel de interne
accountantsfunctie genoemd.297 Onderdeel van de informatieverplichting van de
accountant is de verplichting (van de accountant) om verantwoording af te leggen
tegenover de opdrachtgever over de wijze waarop hij zich van de opdracht tot het
controleren van de jaarrekening heeft gekweten. In dit verband is relevant dat er
voor wat betreft de communicatie door de accountant richting zijn opdrachtgever
in het kader van de wettelijke controle, een onderscheid wordt gemaakt tussen drie
rapporteringsvormen: 1) controleverklaring, 2) accountantsverslag en 3) managementletter (zie paragraaf 1.4.2.6 inzake de controleverklaring en paragraaf 1.4.2.7
voor een beschrijving van de andere twee rapporteringsvormen). Allereerst legt de
accountant verantwoording af met de controleverklaring. In de controleverklaring
dient het oordeel van de accountant over de financiële overzichten duidelijk tot
uitdrukking te worden gebracht.298
NV COS Standaard 700 (Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten) gaat uitvoerig in op de voorwaarden met betrekking tot deze verantwoording (zie paragraaf 3.2.4 onderdeel IV De accountant en verantwoording afleggen en paragraaf 1.4.2.6 (7:403
lid 2 BW)).

297 Blaisse (2013), p.13 e.v.
298 NVCOS Standaard 700 De accountantsverklaring bij een volledige set van financiële overzichten voor
algemene doeleinden, paragraaf 4.
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Sinds de invoering van de controleverklaring ‘nieuwe stijl’ moeten accountants
in de controleverklaring meer informatie geven over (de aanpak van) de controle.
Met de controleverklaring ‘nieuwe stijl’ wordt getracht de ‘informatiekloof’ tussen gebruikers van de verklaring en de accountant te dichten.299 Daarmee speelt de
controleverklaring een grotere rol bij de informatieplicht van de accountant jegens
de gebruiker. Dit geldt in nog sterkere mate voor OOB’s. Artikel 10 van de EU
Verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van OOB’s’
bevat een zeer uitvoerige lijst van onderwerpen die in de controleverklaring dienen
te worden besproken (zie paragraaf 1.4.2.6 en 4.4.3.5 omtrent de controleverklaring (nieuwe stijl)).
De opdrachtgever wordt met behulp van het accountantsverslag en het managementverslag geïnformeerd over de uitvoering en de voltooiing van de
opdracht.300 Het accountantsverslag en het managementverslag dienen tevens
ter verantwoording. Bij middelgrote en grote rechtspersonen is de accountant
ingevolge art 2:393 lid 4 BW verplicht om aan de raad van commissarissen en
het bestuur verslag uit te brengen van zijn onderzoek naar de jaarrekening.301
Dit betreft het accountantsverslag. Het accountantsverslag is bestemd voor een
beperkte gebruikerskring en wordt (in beginsel) niet aan de algemene vergadering ter beschikking gesteld. Het verslag voorziet in de interne informatieverschaffing aan commissarissen en bestuur en de accountant kan hier zaken aan de
orde stellen die niet tot de externe informatieverschaffing horen. Soms geeft de
accountant in het verslag adviezen, meestal doet hij dat echter in de managementletter. Zoals in paragraaf 3.2.4 reeds opgemerkt, dient het accountantsverslag mijns inziens twee doelen: de opdrachtgever wordt geïnformeerd over de
uitvoering en de voltooiing van de opdracht en er wordt verantwoording
afgelegd. Zie verder paragraaf 1.4.2.7 en 3.2.4 over (de wet- en regelgeving
met betrekking tot en de inhoud van) het accountantsverslag alsmede het
aanvullende verslag aan het auditcomité van OOB’s.
De managementletter betreft een adviesbrief of brief met bevindingen en vooral
aanbevelingen ter verbetering (van onder andere de accounting grondslagen, de
financiële planning/management, de werking van de risicobeheersings- en
controlesystemen en de effectiviteit en rendement van de onderneming).302 De
managementletter is niet verplicht, maar wordt in de praktijk vaak uitgebracht
na de wettelijke controle. Er zijn geen wettelijke eisen met betrekking tot het
uitbrengen van een management letter. De management letter wordt uitgebracht
aan het bestuur en soms ook aan de raad van commissarissen. Zie verder paragraaf 1.4.2.7 over de (inhoud van de) managementletter. De management letter

299 Van der Zanden (2104), p. 342 e.v.
300 Nijland, in: GS Bijzondere overeenkomsten, artikel 403. Castermans & Krans, in: T&C Vermogensrecht,
Afdeling 1 Opdracht in het algemeen, Informatieplicht opdrachtnemer; rekening en verantwoording, aant. 2
Informatieplicht (lid 1).
301 Met het accountantsverslag dient de accountant ook verantwoording af te leggen aan de raad van
commissarissen, zie NV COS Standaard 260 paragraaf 3.
302 Westra (2009a), p. 78 e.v. en Westra (2009b), p. 55.
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betreft een relevant onderdeel van de informatieplicht. Het is staande praktijk
dat het concept eerst worden besproken met het bestuur. Aan de hand van deze
bespreking, kunnen wijzigingen worden aangebracht, onder andere indien het
bestuur bepaalde zaken afdoende heeft toegelicht.303 Voor het bestuur is het
wenselijk dat de management letter zo min mogelijk aanbevelingen ter verbetering bevat. Dit zal een spanningsveld geven tussen opdrachtgever en accountant. De accountant doet er goed aan hier niet ‘toe te geven’.304 Een management
letter inclusief adequate en tijdige aanbevelingen (waarschuwingen) vormt een
belangrijk onderdeel van de zorgplicht van de accountant jegens de opdrachtgever. Onderdeel van deze zorgplicht is tevens dat de accountant controleert of
zijn aanbevelingen uit de management letter worden opgevolgd. Een niet
adequate management letter (of controle van opvolging door de opdrachtgever
van de adviezen) betekent mijns inziens dat de accountant tekort is geschoten in
zijn zorgplicht richting opdrachtgever.
Een opdrachtgever kan er voor kiezen de accountant te verzoeken om verder te kijken dan weten regelgeving en uitvoeriger informatie te verstrekken in het accountantsverslag en de
managementletter. In het accountantsverslag wordt alsdan meer informatie voor de opdrachtgever opgenomen dan vereist in wet- en regelgeving. Hierbij kan gedacht worden aan een
benchmark. Ook kan worden ingegaan op specifieke vraagpunten van bijvoorbeeld de RvC.

Tot slot maakt onderdeel van de informatieplicht uit, dat de accountant gehouden
is inzicht te geven in de inhoud van het controledossier. De accountant dient
tevens alle redelijke vragen over zijn werkzaamheden te beantwoorden. Van de
accountant mag in dit verband worden gevergd ‘dat deze duidelijk maakt hoe de
controle is aangepakt, welke stukken daarbij zijn opgevraagd, welke instructies
zijn gegeven en welke vragen zijn gesteld305 ’ (zie tevens paragraaf 3.2.4 over de
inzage in het controledossier en de Van Weyl tuchtzaak hierover).
Waarschuwingsplicht jegens opdrachtgever
Deze zorgverplichting bestaat voor de accountant uit: het treffen van maatregelen die het na te streven belang verzekeren, waarborgen, beschermen306 (zie
paragraaf 3.9 onderdeel 3 Informatie- en waarschuwingsplicht). Dit betekent
dat de accountant onder omstandigheden uit eigener beweging dient te handelen
dan wel te waarschuwen. Deze bijzondere zorgverplichting van de accountant
volgt onder andere uit de VGBA. De eerder genoemde vijf fundamentele
beginselen (zie paragraaf 2.5.2.2 onder 2) geven invulling aan de vraag hoe de
accountant dient te handelen (of nalaten) in de uitoefening van zijn beroep. Het
onderscheid tussen ‘informeren’ en ‘waarschuwen’ is ‘vloeibaar’, zoals in
paragraaf 3.9 reeds opgemerkt. Er is in zekere mate sprake van een ‘glijdende

303
304
305
306

Parijs (2012), p. 26 e.v.
Parijs (2012), p. 26 e.v.
Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9 e.v.
Tjong Tjin Tai (2007), p. 120-122.
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schaal’.307 Bij ‘informeren’ is sprake van inlichtingen verstrekken. Het verstrekken van inlichtingen kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, uitmonden in een handelingsplicht in de vorm waarschuwen. Onder waarschuwen
wordt hier verstaan: het opmerkzaam maken op een specifiek risico. Waarschuwen strekt er toe dat de ander dat specifieke risico opmerkt en desgewenst kan
vermijden .308 Een waarschuwing heeft daarmee een zeker sturend karakter. De
waarschuwingsplicht heeft dan niet alleen betrekking op het informeren van de
raad van commissarissen over controlebevindingen die voor hen van belang
kunnen zijn om daarvan kennis te nemen, maar dit informeren zou ertoe moeten
leiden dat maatregelen getroffen kunnen worden om een onjuiste gang van zaken
te verbeteren.
Thans is in wet- en regelgeving slechts opgenomen dat een accountantsorganisatie onder omstandigheden de overeenkomst van opdracht tot het verrichten
van een wettelijke controle moet beëindigen (dan wel uitsluitend in gewijzigde
vorm mag voortzetten). Dit is aan de orde indien na aanvaarding of continuering
van een opdracht informatie bekend wordt die, was zij haar bekend geweest op
het moment van aanvaarding of continuering van de opdracht, ertoe zou hebben geleid dat de opdracht niet dan wel in gewijzigde vorm zou zijn aanvaard of
gecontinueerd (artikel 13 Bta). Voorbeelden van dergelijke informatie zijn:
fraude309 , niet naleven wet- en regelgeving,310 het niet mogen uitvoeren van
bepaalde werkzaamheden311 en nieuwe informatie met betrekking tot de integriteit
van de cliënt.312 Over het algemeen genomen dient de opdrachtgever eerst te
worden geïnformeerd en/of gewaarschuwd van het voornemen tot beëindiging.
De accountant kan niet lichtvaardig tot beëindiging overgaan. Zo heeft de
accountant die tijdens het verrichten van een wettelijke controle de beschikking
krijgt over gegevens of inlichtingen die het redelijk vermoeden rechtvaardigen dat
sprake is van fraude van materieel belang ten aanzien van de financiële verantwoording van zijn controlecliënt een meldingsplicht (art. 26 leden 2 en 3 Wta).313
De externe accountant dient zijn cliënt te wijzen op zijn vermoeden van fraude. Hij dient hierbij
aan te dringen op een nader onderzoek en maatregelen die de fraude ongedaan maken en
herhaling voorkomen. Indien de cliënt hier niet toe overgaat, is de externe accountant verplicht
een en ander te melden aan een opsporings-ambtenaar als bedoeld in artikel 141 Wetboek van
Strafvordering.314

307 Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 3.5.
308 Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 3.5 met verwijzing naar HR 23 november 2001,
ECLI:NL:HR:2001:AB2737, NJ 2002/386 en NJ 2002/387 (Informed consent).
309 Richtlijnen voor de Accountantscontrole- 240 De verantwoordelijkheid van de accountant in verband met
fraude in het kader van de controle van een jaarrekening.
310 NV COS Standaard 250 Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële
overzichten. Van teruggeven van de opdracht zal slechts in uitzonderlijke gevallen sprake kunnen zijn en dit
kan alleen wanneer het mogelijk is onder de van toepassing zijnde wet- of regelgeving.
311 HRA, Deel 2 Toelichting, hoofdstuk 8.2.1 opdrachtaanvaarding, teruggave van de opdracht.
312 HRA, Deel 2 Toelichting, hoofdstuk 8.2.1 opdrachtaanvaarding, teruggave van de opdracht.
313 Zie nader: 2.4.2.5.
314 Brink-van der Meer (2007). Zie voorts: 2.4.2.5 ad e.
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De externe accountant die tot een melding als hierboven bedoeld is overgegaan, is niet aansprakelijk voor de schade die een derde dientengevolge lijdt, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat
gelet op alle feiten en omstandigheden in redelijkheid niet tot melding had mogen worden
overgegaan (artikel 26 lid 4 Wta).

NV COS Standaard 265315 bevat specifieke informatieverplichtingen door
de accountant aan de raad van commissarissen en management bij geconstateerde
tekortkomingen in de interne beheersing. Zo dient de accountant significante
tekortkomingen in de interne beheersing tijdig schriftelijk mee te delen aan de raad
van commissarissen.316 Tevens dient hij ‘het management op het passende
verantwoordelijkheidsniveau’ te berichten dat hij significante tekortkomingen
aan de raad van commissarissen heeft medegedeeld. Blijft de tekortkoming
bestaan, dan moet de accountant die bij een volgende controle opnieuw mededelen.
De accountant kan het management of, in voorkomend geval, de raad van commissarissen vragen waarom de significante tekortkoming nog niet is verholpen.
Deze informatieverplichting zou volgens Blaisse ‘onder omstandigheden in een
civielrechtelijke context geduid kunnen worden als een contractuele waarschuwingsplicht van de controlerend accountant jegens de gecontroleerde rechtspersoon.’317 Ik deel de mening van Blaisse. De ‘basis’ informatieplicht bij
geconstateerde tekortkomingen in de interne beheersing gaat hier al sterk in
de richting van een waarschuwingsplicht. Maar zeker bij een terugkerende significante tekortkoming mondt het verstrekken van inlichtingen uit in een handelingsplicht in de vorm van waarschuwen.
Volgens NV COS Standaard 260318 dient de accountant tijdig aan de raad van commissarissen
observaties te verschaffen die voortkomen uit de controle en die significant en relevant zijn voor
hun verantwoordelijkheid om toezicht uit te oefenen op het proces van financiële verslaggeving.
De vraag is of hier nog sprake is van een inlichtingenplicht of dat sprake is van een
waarschuwingsplicht. Dit hangt af van de uitwerking in de praktijk. Mijns inziens zal deze
verplichting snel in een waarschuwingsplicht uitmonden, reden waarom ik de verplichting bij dit
onderdeel bespreek.
Volgens principe 1.7.6 van de Nederlandse Corporate Governance Code (2016) dient de
accountant van een beursgenoteerde onderneming in ieder geval de vergadering van de raad
van commissarissen bij te wonen waarin over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening
wordt besloten. De accountant kan tevens door de algemene vergadering worden bevraagd met
betrekking tot zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening (principe 4.1.9 van de
Nederlandse Corporate Governance Code 2016). Voorts dient de externe accountant de voorzitter van de auditcommissie onverwijld te informeren wanneer hij bij de uitvoering van zijn

315 NV COS Standaard 265 Meedelen van tekortkomingen in de interne beheersing aan de met governance
belaste personen en het management, standaard 9 en 10.
316 Indien sprake is van een OOB dient dit tevens in de aanvullende verklaring aan het auditcomité te worden
opgenomen, artikel 11 lid 2 sub j EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van
OOB’s’.
317 Blaisse (2013), p.13.
318 NV COS Standaard 260 Communicatie met de met governance belaste personen, paragraaf 9.
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opdracht een misstand of onregelmatigheid constateert of vermoedt (principe 2.6.3 van de
Nederlandse Corporate Governance Code 2016). Bij deze gelegenheden kan de accountant
voldoen aan zijn waarschuwingsplicht. De accountant dient wel ervoor zorg te dragen dat zijn
waarschuwing ook schriftelijk wordt vastgelegd, bijvoorbeeld in notulen.

Informatie- en waarschuwingsplicht jegens opdrachtgever in jurisprudentie
Het belang van de informatieplicht wordt onderstreept in het Vie d’Or arrest.319
In dit arrest wordt een informatieplicht jegens de raad van commissarissen als
interne toezichthouder aangenomen.
De klachten met betrekking tot het tekortschieten in de informatieplicht betroffen het
verstrekken van onvoldoende informatie aan de interne toezichthouder (de raad van commissarissen) inzake: een voor productontwikkeling betaalde provisie, de niet-zakelijke financiering van de vennootschappen van de directeur, de al dan niet zakelijkheid van een aantal
aangegane provisieovereenkomsten, de onduidelijkheid als gevolg van de verwevenheid
tussen de administratie van Vie d’Or en die van de vennootschappen van de directeur en de
grote gebreken in de administratieve organisatie die onaanvaardbare grote risico’s met zich
brachten.
Tevens zagen klachten op het ten onrechte geruststellen van de externe toezichthouder (de
Verzekeringskamer) door aan deze te schrijven dat de door haar geëiste aflossing op de vorderingen
van Vie d’Or op de vennootschappen van de directeur had plaatsgevonden, zonder daarbij ook
te vermelden dat de vorderingen in 1993 niet substantieel waren gedaald, zulks door nieuwe
verstrekkingen. Zie paragraaf 4.3.2 voor een gedetailleerde bespreking van het Vie d’Or arrest en de
informatieplicht.

De accountants hebben zich bij de tuchtrechter verweerd met de stelling
-samengevat weergegeven- dat de betreffende inlichtingen ook mondeling kunnen
worden verstrekt en dat zij de commissarissen van Vie d’Or informeel en
mondeling op adequate wijze van informatie hebben voorzien. De Raad van Tucht
stelt in dit verband dat het geven van inlichtingen aan de Raad van Commissarissen niet aan een bepaalde vorm gebonden is en derhalve ook mondeling
kan geschieden. Bij mondelinge informatievoorziening dient de accountant wel toe
te zien op ten minste een juiste vastlegging van hetgeen hij mondeling heeft medegedeeld, bijvoorbeeld in de notulen van de desbetreffende vergadering van de Raad
van Commissarissen.320 Mijn suggestie is om schriftelijke vastlegging van informatieverschaffing verplicht te stellen teneinde onduidelijkheden hierover te vermijden.

319 HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296, JRV 2006, 752, NJ 2008, 528 (Vie d’Or).
320 Raad van Tucht 10 april 1997, met bevestiging in hoger beroep, CBb 3 december 1998.
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De informatieplicht wordt extra urgent indien de raad van commissarissen
maatregelen kan treffen om het onheil af te wenden. Door niet (tijdig) te informeren geeft de accountant de raad van commissarissen geen gelegenheid daartoe.
Dit kan de accountant zwaar aangerekend worden. De Hoge Raad overweegt
terzake de tijdigheid van het informeren:321 ‘Voorts heeft het hof niet in zijn
beoordeling betrokken of en in welke mate de Raad van Commissarissen van Vie
d’Or door het ontbreken van de bedoelde (niet schriftelijk vastgelegde) informatie,
alsmede de Raad van Commissarissen en de Verzekeringskamer door het afgeven
van de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 1989, zijn misleid omtrent de
solvabiliteitspositie van Vie d’Or en in hoeverre deze organen, gelet op hetgeen
hun daaromtrent overigens bekend was, daardoor niet in staat zijn geweest tijdig
daarop afgestemde maatregelen te treffen. Die omstandigheden zijn niet alleen
van belang in verband met de vaststelling van de ernst van de fout, maar raken in
het bijzonder ook de beoordeling van de mate waarin de accountants redelijkerwijs konden voorzien dat de polishouders als gevolg van de hun verweten handelwijze in de tweede helft van 1990 schade zouden lijden door een deconfiture van
Vie d’Or die zijn beslag heeft gekregen in 1994. Daarom had het hof daaraan
gemotiveerd aandacht moeten schenken.’
Het Vie d’Or322 arrest is tevens van groot belang voor de waarschuwingsplicht.
Uit dit arrest volgt dat de accountants bij het waarschuwen niet kunnen volstaan
met het waarschuwen van het bestuur. Ook toezichthoudende organen zoals de
raad van commissarissen en soms zelfs de AFM als toezichthouder dienen op de
hoogte te worden gesteld, indien de ernst van de aangetroffen situatie daar
aanleiding toe geeft. Een dergelijke meldplicht op grond van regelgeving323 kan
niet worden weg-gecontracteerd.324
Een waarschuwingsplicht werd overigens al begin vorige eeuw (in 1918)
aangenomen in de rechtspraak.325 De rechtbank overwoog in deze zaak “De
accountant zou zijn plicht hebben gedaan, indien hij ondubbelzinnig, openhartig, eischeres op de hoogte had gesteld van den slechten, oncontroleerbaren
toestand der boekhouding en indien hij, onder de gegeven omstandigheden,
geweigerd had de balansen op te maken”.
In de Ceteco zaak werd de accountant326 door de curatoren verweten dat hij de
slechte staat kende waarin de organisatie van Ceteco zich bevond. De accountant
had de situatie waarin Ceteco zich bevond als een gevaarsituatie moeten herkennen. De accountant heeft de plicht om die gevaarsituatie op te heffen of Ceteco

321 HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296, JRV 2006, 752, NJ 2008, 528 (Vie d’Or).
322 HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296, JRV 2006, 752, NJ 2008, 528 (Vie d’Or).
323 Dergelijke verplichtingen zijn opgenomen in: NV COS Standaard 250 Het in aanmerking nemen van wet- en
regelgeving bij een controle van financiële overzichten , NV COS Standaard 260 Communicatie met
degenen belast met governance en NV COS Standaard 265 Meedelen van tekortkomingen in de interne
beheersing aan de met governance belaste personen en het management.
324 Schild (2006), p. 234.
325 RB Rotterdam 7 januari 1918, NJ 1919, Boertien (1962), p. 151.
326 De procedure werd gevoerd tegens de accountantsorganisatie. In bovenstaande heb ik de verplichtingen van
de accountantsorganisatie ‘vertaald’ naar verplichtingen van de individuele accountant.
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daarvoor te waarschuwen volgens de curatoren echter verzaakt. In het vonnis327
wordt overwogen dat de accountant onder omstandigheden een waarschuwingsplicht kan hebben jegens zowel opdrachtgevers als derden. Ten aanzien van de
waarschuwingsplicht jegens opdrachtgevers wordt de vraag gesteld of de problemen veel eerder, duidelijker en dwingender aan de oppervlakte zouden zijn
gekomen als de accountant indringender zou hebben gewaarschuwd. Volgens de
rechtbank zou dit niet zo zijn geweest, aangezien de bestuurders en commissarissen in voldoende mate op de hoogte waren van de tekortkomingen in de
organisatie. De bestuurders en commissarissen kenden de problemen en hebben
bewust de hand gehad in de misleidende presentatie van de jaarresultaten. Een
indringender waarschuwing zou onder die omstandigheden niet tot een beleidsverandering bij het bestuur of de commissarissen hebben geleid.
Deze uitspraak is in lijn met de Vestia tuchtzaak328 met betrekking tot een niet op
de balans vermelde derivatenportefeuille. In de klacht van Vestia tegen de
accountant van KPMG, beriep Vestia zich op een waarschuwingsplicht voor de
risico’s die voortvloeiden uit de derivatenportefeuille en voor de ernstige tekortkomingen in de administratieve organisatie/interne controle van Vestia met betrekking tot de derivatenportefeuille. De accountantskamer oordeelde echter dat
bestuur en raad van commissarissen steeds volledig op de hoogte moeten zijn
geweest van de staat waarin de administratieve organisatie en interne beheersing ten aanzien van de afgesloten rentederivaten verkeerde, de (on)mogelijkheden om de derivatenrisico’s te volgen en de basis voor de manier van verslaggeving
daarover. Tegen die achtergrond zag de accountantskamer niet waarom de
accountant op dit punt een waarschuwingsplicht zou hebben. Het CBb laat dit
oordeel in stand.329
De vraag of een waarschuwing het ontstaan van een bepaalde situatie had kunnen voorkomen, komt (ook) aan de orde in het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (‘CSZ’)/KPMG vonnis.330 Het CSZ stelde zich in deze zaak op
het standpunt dat KPMG in de gegeven omstandigheden op indringende wijze bij
het bestuur en de raad van toezicht van Hestia aandacht had moeten vragen voor
de gerezen financiële en organisatorische problemen en het gevaar hiervan voor de
continuïteit van Hestia. KPMG had voorts tijdig moeten waarschuwen voor de
slechte financiële positie van Hestia en zij had in de jaarrekeningen 1997 tot 1999
een uitdrukkelijke beperking moeten opnemen. De rechtbank overweegt dat het
CSZ niet inzichtelijk heeft gemaakt welke concrete maatregelen door het bestuur
dan wel de RvT zouden moeten zijn genomen en hoe zulke maatregelen ertoe
zouden hebben kunnen leiden dat de exploitatieverliezen kleiner zouden zijn
geweest. ‘Derhalve is niet komen vast te staan dat een waarschuwing van KPMG
het ontstaan van de tekorten van Hestia had kunnen voorkomen. Reeds om die
reden is de vordering van het CSZ jegens KPMG evenmin toewijsbaar.’
327 RB Utrecht 12 december 2007, LJN BB9709, RO 2008, 13 (Ceteco), r.o. 8.16.
328 Accountantskamer 19 augustus 2013, ECLI:NL:TACAKN:2013:24, ECLI:NL:TACAKN:2013:22 en
ECLI:NL:TACAKN:2013:25.
329 CBb 25 februari 2016, ECLI:NL:CBB:2016:36, r.o. 9.3.
330 RB Amsterdam 3 april 2008, LJN BC8599, JOR 2008/125 (College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen/
KPMG).
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In het geschil dat ten grondslag ligt aan het Heli Holding arrest331 heeft het hof
Amsterdam geoordeeld dat een waarschuwing tot uitdrukking gebracht had
moeten worden in de jaarrekening en dat er geen goedkeurende controleverklaring
zonder enig voorbehoud afgegeven had mogen worden (zie paragraaf 4.4.3.1/
Continuïteit en paragraaf 4.4.3.2 over de feiten van deze zaak).332
Een andere wind waait in het Reinders Didam arrest.333 Hier wordt geen belang
gehecht aan de vraag of wel of niet is gewaarschuwd. In deze zaak heeft de
accountant in kwestie een dividendbesluit geadviseerd, waarover later door het
hof334 is geoordeeld dat dit dividendbesluit als kennelijk onbehoorlijk bestuur is
aan te merken.335 Onder die omstandigheden wordt overwogen dat zelfs indien
de accountant zou hebben gewaarschuwd voor het risico van aansprakelijkheid
van de bestuurder of nader juridisch advies zou hebben geadviseerd, hij desondanks niet heeft gehandeld als een redelijk bekwaam en redelijk handelende
accountant, zodat hij is tekortgeschoten in de nakoming van de overeengekomen
werkzaamheden. Een waarschuwing zou de aansprakelijkheid van de accountant
dus niet hebben beperkt indien hij ondanks de waarschuwing toch positief had
geadviseerd. Ik begrijp niet hoe het hof tot deze overweging heeft kunnen komen
en vind het een onjuiste beslissing dat de accountant onbeperkt aansprakelijk wordt
gehouden voor zijn advies zelfs indien hij zou hebben gewaarschuwd. Mijns
inziens gaat dit erg ver, en ik hoop niet dat deze ontwikkeling navolging zal vinden
bij de wettelijke controle.
Civielrechtelijk model informatie- en waarschuwingsplicht
Na toepassing van het civielrechtelijk model mededelings- of waarschuwingsplicht van Ettema en Jansen336 (zie paragraaf 3.9 en 3.10.3.2) op de wet- en
regelgeving en jurisprudentie met betrekking tot de accountant, kom ik tot de
volgende vuistregels terzake informatie- en waarschuwingsplichten van accountants jegens opdrachtgevers (voor informatie- en waarschuwingsplicht jegens
derden, zie hierna):
(i) Met betrekking tot de aard van de rechtsverhouding: indien bestuur en
raad van commissarissen deskundig zijn terzake de staat waarin de
administratieve organisatie en interne beheersing van de onderneming
zich bevinden, is een waarschuwingsplicht minder snel aan de orde;
(ii) Met betrekking tot de aard van de informatie: naarmate de (groep van)
ondernemingen van de opdrachtgever complexer en/of minder inzichtelijk zijn, is een waarschuwingsplicht eerder geïndiceerd;

331 Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681, r.o. 3.11.
332 De accountant is in dit geschil aansprakelijk gesteld door een derde. Het gestelde over de opvolging van een
waarschuwing in de jaarrekening en bij de controle is echter tevens van toepassing bij een aansprakelijkheidstelling door een opdrachtgever. Er wordt geen specifieke waarschuwingsplicht jegens derden aangenomen.
Ik heb er daarom voor gekozen het arrest hier te bespreken en niet bij de hierna te bespreken
waarschuwingsplicht jegens derden.
333 HR 2 juli 2010, NJ 2012,194.
334 Gerechtshof Arnhem 19 februari 2002, JOR 2002/56.
335 De Hoge Raad heeft in 2004 de zaak afgedaan op grond van art. 81 RO (HR 6 februari 2004, JOR 2004/67).
336 Ettema & Jansen (2013), p. 103-104.

298

4. Zorgplicht van de accountant

(iii) Met betrekking tot de aard van de betrokken belangen: des te groter de
risico’s van een opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld fraude of significante
tekortkomingen in de interne beheersing, des te eerder is een waarschuwingsplicht geïndiceerd.
Informatie- en waarschuwingsplicht jegens derden
Een derde, niet zijnde een externe toezichthouder zoals de AFM, zal over het
algemeen slechts de beschikking hebben over de controleverklaring ex. artikel
2:393 lid 5 BW (en de openbaargemaakte jaarrekening). De accountant dient er
wel rekening mee te houden dat derden verwachtingen mogen ontlenen aan deze
controleverklaring, zoals door de Hoge Raad overwogen in het Vie d’Or arrest
(en besproken bij zorgverplichting 2). Hierbij is relevant dat indien de accountant
in de controleverklaring bepaalde aangelegenheden benadrukt (art. 2:393 lid 5
onder d BW), deze mededeling slechts een generiek karakter heeft en niet is
afgestemd op de belangen van specifieke derden.337 Er volgt dus geen specifieke
informatieplicht jegens derden uit. Blaisse338 merkt terecht op dat geen zelfstandige betekenis moet worden toegekend aan door de accountant met het oog op de
positie van derden te treffen maatregelen en te verstrekken informatie. Dit is
immers over het algemeen de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap. Er is dus (vooralsnog) geen sprake van informatieverplichtingen jegens
derden. De informatieverplichting ziet daarmee hoofdzakelijk op de relatie tussen
opdrachtgever en accountant.
De waarschuwingsplicht zoals opgenomen in wet- en regelgeving en volgend uit
jurisprudentie, ziet net als de informatieplicht vooral op de relatie tussen de
opdrachtgever en de accountant. In het Ceteco339 vonnis wordt het volgende
overwogen met betrekking tot een eventuele waarschuwingsplicht jegens derden:
‘Indien bestuurders en/of commissarissen -in de visie van de accountant- niet
adequaat handelen ten aanzien van gegeven waarschuwingen, gaat de waarschuwingsplicht van een accountant niet zover dat hij het publiek dan wel alle hem
bekende debiteuren op de hoogte dient te stellen. Een dergelijke verstrekkende
waarschuwingsplicht vloeit ook niet voort uit een algemene rechtsplicht om een
waargenomen gevaarssituatie op te heffen of anderen daarvoor te waarschuwen.
In specifieke omstandigheden kan dit anders zijn, maar de curatoren hebben
daaromtrent onvoldoende gesteld’.
Bij het Beaumont geschil340 stelde een belegger dat de accountant een waarschuwingsplicht jegens hem had. De feiten: KPMG heeft bij de jaarrekeningen over
2007 en 2008 van Beaumont een verklaring van oordeelonthouding gegeven.
KPMG heeft in haar rapport bij de jaarrekeningen van 2007 en 2008 onder het
kopje Basis for disclaimer of opinion toegelicht op grond waarvan zij tot deze
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In lijn met Blaisse (2013), p. 13.
Blaisse (2013), p. 13.
RB Utrecht 12 december 2007, LJN BB9709, RO 2008, 13 (Ceteco) r.o. 8.17.
RB Amsterdam 18 mei 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2527.
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oordeelonthouding is gekomen. In deze disclaimer is toegelicht dat geen informatie kon worden verkregen over een lening/investering die een aanzienlijk percentage van het netto vermogen van de betreffende vennootschap vertegenwoordigde,
zodat geen oordeel kon worden gegeven over de waardering daarvan in de
jaarrekeningen. Een belegger in Beaumont stelt KPMG aansprakelijk omdat er
naar zijn mening fraude heeft plaatsgevonden met betrekking tot de lening/
investering, waardoor hij zijn belegde gelden heeft verloren. De belegger stelt
dat KPMG hem had moeten waarschuwen. De rechtbank overweegt dat de oordeelonthouding, in combinatie met de toelichting daarop, zodanig duidelijk is voor
degenen met wier belangen KPMG rekening moest houden, dat KPMG hiermee
kon volstaan. Er bestaat hiernaast geen afzonderlijke waarschuwingsplicht.
Aan de hand van jurisprudentie en wet- en regelgeving kan derhalve worden
aangenomen dat de accountant jegens derden, niet zijnde een externe toezichthouder zoals de AFM, geen algemene waarschuwingsplicht heeft. In specifieke
omstandigheden kan dit echter anders zijn. Vooralsnog is niet duidelijk aan
welke omstandigheden dan dient te worden gedacht.
Ik merk in dit verband wel op dat de controleverklaring nieuwe stijl (zie paragraaf 1.4.2.5 inzake de inhoud van deze verklaring) veel meer informatie bevat
dan voorheen. Weliswaar heeft deze informatie slechts een generiek karakter en is
de informatie niet afgestemd op de belangen van specifieke derden, maar de
inhoud van de onderdelen ‘continuïteitsveronderstelling’ en ‘kernpunten van de
controle’ voldoet mijns inziens aan de aan het begin van deze paragraaf opgenomen definitie van waarschuwen, te weten: ‘het opmerkzaam maken op een specifiek risico’.
Conclusie met betrekking tot zorgverplichting 3 Informatie- en waarschuwingsplicht
Wat opvalt is dat de informatieverplichtingen van de notaris en van financiële
ondernemingen, zoals besproken in paragraaf 3.10.3.1, vooral zien op de situatie
voorafgaand aan de te verlenen dienst.341 Dit betreft dus vooral informatieverplichtingen waar eerst aan moet zijn voldaan voordat de dienst wordt verleend.
In dit verband wordt ook gesproken over een voorlichtings- en onderzoeksplicht
bij de notaris en een onderzoeks- en mededelingsplicht bij financiële instellingen (zie paragraaf 3.10.3.1). De informatieverplichtingen van de accountant
daarentegen zien vooral op de situatie tijdens het uitvoeren van de controlewerkzaamheden en na het afronden van de controle, bij het afgeven van de
controleverklaring. Dit betreft dus informatieverplichtingen nadat de controlewerkzaamheden reeds zijn aangevangen. Bij de accountant wordt ook niet
gesproken over een onderzoeksplicht, omdat dit inherent is aan zijn wettelijke

341 Bij de notaris het verlijden van de notariële akte en bij de financiële onderneming het aangaan van de
overeenkomst.
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controle-taak (hetgeen onderdeel uitmaakt van zorgverplichting 2, inzet van deskundigheid). Bij de accountant is meer sprake van een verantwoordings- en
mededelingsplicht.
Het risico op schending van deze zorgverplichting is daarmee voor een accountant
groter dan voor een notaris of financiële onderneming, omdat bij een accountant
de informatieverplichting pas relevant wordt tijdens het uitvoeren van de controle
(na aanvaarding van de opdracht). De accountant loopt het risico om tijdens de
controle geconfronteerd te worden met informatieverplichtingen die hij van te
voren niet kon overzien. De accountant kan alsdan niet lichtvaardig tot beëindiging
van de overeenkomst van opdracht overgaan, waarover later meer. De notaris of
financiële onderneming daarentegen kan een dienst weigeren, omdat eerst aan de
onderzoeks- en informatieverplichtingen moet zijn voldaan voordat de dienst
wordt verleend. De notaris verlijdt de akte bijvoorbeeld pas als aan alle informatieverplichtingen is voldaan, de akte fungeert aldus als een soort ‘slotstuk’.
Relevant is dat de informatieverplichtingen voor al deze gereglementeerde
beroepsbeoefenaren de laatste jaren in wet- en regelgeving en jurisprudentie
aanzienlijk zijn toegenomen. De informatieplicht gaat voor de accountant een
steeds grotere rol spelen binnen het takenpakket dat behoort bij de wettelijke
controle en is mijns inziens echt in opkomst. Ik verwacht dat dit in de toekomst
alleen maar meer zal worden.
Indien duidelijk is dat een cliënt door gebrek aan door de accountant te verstrekken informatie niet in staat is geweest tijdig daarop afgestemde maatregelen te
treffen, ligt een groot aansprakelijkheidsrisico op de loer. De accountant doet er
daarom goed aan alle mondeling verstrekte informatie schriftelijk vast te leggen
richting cliënt, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een uitgebreid accountantsverslag. Alles wat niet in het accountantsverslag wordt vastgelegd, dient wel elders
te worden vastgelegd, bij voorbeeld in de notulen van de desbetreffende vergadering van de Raad van Commissarissen.
Bij zowel de notaris als financiële ondernemingen is sprake van een waarschuwingsplicht en in het verlengde hiervan een onthoudings- dan wel weigeringsplicht. De waarschuwingsplicht van de accountant is vooralsnog minder
vanzelfsprekend. Bij de accountant is geen sprake van een onthoudings- dan wel
weigeringsplicht. Onder omstandigheden kan de accountant de opdracht tot het
verrichten van een wettelijke controle moeten beëindigen. De accountant kan hier
echter niet lichtvaardig toe overgaan.
Mede in lijn met de ontwikkelingen bij de notaris en financiële ondernemingen,
verwacht ik dat de waarschuwingsplicht de komende jaren een grotere rol zal
gaan spelen bij de invulling van de zorgplicht van de accountant. Tevens voorzie
ik dat de omstandigheden waaronder sprake kan zijn van een waarschuwingsplicht jegens derden nader zullen worden ingevuld. Op dit moment heeft de
accountant jegens derden (nog) geen algemene waarschuwingsplicht. Het is de
vraag of een waarschuwingsplicht wordt aangenomen indien een opdrachtgever
een accountant aansprakelijk stelt uit onrechtmatige daad.

4.4.5

301

Ten aanzien van de invulling van de waarschuwingsplicht wijs ik op een aantal
na het Vie d’Or arrest gewezen uitspraken,342 waarin een waarschuwingsplicht
van de accountant jegens zijn opdrachtgever alleen wordt aangenomen, indien
een waarschuwing het ontstaan van een bepaalde situatie had kunnen voorkomen. Dit betreft de effectiviteit van de waarschuwing.343 Dit is in lijn met het
Jetblast arrest,344 waaruit volgt dat de toereikendheid van een waarschuwing als
voorzorgsmaatregel afhangt van de vraag ‘of te verwachten valt dat deze waarschuwing zal leiden tot een handelen of nalaten waardoor dit gevaar wordt vermeden345 ’. Dit hangt nauw samen met het vraagstuk van causaliteit, zie hierover
paragraaf 5.4.2 Stap 1: Csqn-verband, onderdeel ‘Schending van zorgverplichting
3: ‘Informatie- en waarschuwingsplicht’’
Ik hoop dat het Reinders Didam arrest, zoals hiervoor onder ‘waarschuwingsplicht in jurisprudentie’ besproken, geen navolging zal vinden. Mijns inziens is
dat namelijk geen goede ontwikkeling in het aansprakelijkheidsvraagstuk. Ten
aanzien van de inhoud van de waarschuwing zou ik aan willen sluiten bij de
algemene norm in de financiële sector dat een waarschuwing ‘uitdrukkelijk en in
niet voor misverstand vatbare bewoordingen moet geschieden346 ’
De waarschuwingsplicht lijkt tot slot min of meer losgekoppeld te zijn van de
jaarrekening. De plicht ontstaat wel als gevolg van de opdracht tot controle van
de jaarrekening, maar lijkt daar niet meer door beperkt te worden. Men kan zich
in dit verband afvragen waar het dan ophoudt?
4.4.5

Omstandighedencatalogus revisited

In paragraaf 4.3.2.2 en 4.3.2.3 heb ik stilgestaan bij de omstandighedencatalogus
uit het Vie d’Or arrest. In het hiernavolgende zal ik kort analyseren in hoeverre
de geschetste omstandigheden relevant zijn in het licht van de schending van de
zorgplicht zoals door mij gedefinieerd.
De omstandigheden (i) naleving voorschriften, (ii) aard van de geschonden
norm, (iv) getroffen maatregelen en verschafte informatie, en (vi) redelijkerwijs
gevergde maatregelen en waarschuwingen, zijn relevant in het licht van de
schending van de zorgplicht. Deze omstandigheden zijn genoegzaam besproken
bij de definiëring van de zorgplicht van de accountant in paragraaf 4.4.1 tot en met
4.4.4. Omstandigheden (i) naleving voorschriften en (ii) aard van de geschonden
norm zijn ingevuld aan de hand van zorgverplichting 2 Inzet van deskundigheid

342 RB Utrecht 12 december 2007, LJN BB9709, RO 2008, 13 (Ceteco),RB Amsterdam 3 april 2008, LJN
BC8599, JOR 2008/125 (College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen/KPMG).
343 Ettema & Jansen (2013), p. 107.
344 HR 28 mei 2004, NJ 2005, 105 (Jetblast).
345 Ettema & Jansen (2013), p. 107.
346 Ettema & Jansen (2013), p. 106.
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(zie paragraaf 4.4.3). Omstandigheden (iv) getroffen maatregelen en verschafte
informatie, en (vi) redelijkerwijs gevergde maatregelen en waarschuwingen zijn
ingevuld aan de hand van zorgverplichting 3 Informatie- en waarschuwingsplicht
(zie paragraaf 4.4.4). Zoals in paragraaf 4.3.2.3 reeds opgemerkt zal omstandigheid
(iii) ernst van de geconstateerde schending worden uitgewerkt in paragraaf 5.3.
Aldus resteert hier de vraag in hoeverre omstandigheid (v) voorzienbaarheid
relevant is in het licht van de schending van de zorgplicht. De Hoge Raad
spreekt in het Vie d’Or arrest over ‘redelijkerwijs voorzienbare’ schade. De
vraag is hoe ‘redelijkerwijs voorzienbaar’ moet worden geïnterpreteerd.347 In de
literatuur wordt aangenomen dat de voorzienbaarheid objectief dient te worden
ingevuld.348 Mijns inziens doelt de Hoge Raad in het Vie d’Or arrest inderdaad op
voorzienbaarheid in geobjectiveerde zin.349 Hijink en Bras gaan tevens uit van een
geobjectiveerde invulling van de voorzienbaarheid. Hijink merkt op: ‘Gezien de
eerder door de Hoge Raad vastgestelde ruime taak van de controlerend accountant
is voor deze geobjectiveerde invulling van de voorzienbaarheid naar mijn mening
veel te zeggen, ook omdat -naar mij voorkomt- niet bedoeld kan zijn dat de door de
controlerend accountant in acht te nemen mate van zorg afhankelijk is van de
hoedanigheid van de derde wiens schade voorzienbaar zou (kunnen) zijn350 ’
Er is in de literatuur kritiek op de overweging van de Hoge Raad inzake de voorzienbaarheid:
Blaisse351 stelt dat de Hoge Raad op het eerste gezicht de voorzienbaarheid objectief in lijkt te
vullen. Maar, zo stelt Blaisse, in tweede instantie lijkt de Hoge Raad een subjectieve invulling
aan de voorzienbaarheid te geven. Dit doet hij door te verwijzen naar de genomen maatregelen
en gegeven waarschuwingen. Dit lijkt te impliceren dat de accountant zijn gedrag op de derden
dient af te stemmen door het treffen van maatregelen en geven van waarschuwingen die
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd. In dat geval zou sprake zijn van subjectieve
voorzienbaarheid omdat er sprake dient te zijn van bekendheid met de voorgenomen beslissing
van de derde en de daarbij betrokken (vermogens)belangen.
Van den Akker en Kostwinder352 stellen de vraag in hoeverre de accountants redelijkerwijs
konden voorzien dat de polishouders schade zouden lijden, mede gezien hetgeen reeds bekend
was bij de Verzekeringskamer en de Raad van Commissarissen omtrent de toestand van Vie d’Or
en de reeds genomen maatregelen.

Van voorzienbaarheid in geobjectiveerde zin is sprake wanneer de aangesprokene de schade voorzag, maar ook indien hij de schade behoorde te voorzien.353
Of de aangesprokene de schade had behoren te voorzien wordt bepaald aan de
hand van de kennis waarover de aangesprokene had behoren te beschikken. Deze

347
348
349
350
351
352
353

Hijink (2013), p. 862, Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. 88.1.5 en Tjong Tjin Tai (2005), p. 364 e.v.
Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. 88.6.6, Vranken (1990), p. 198 en Tjong Tjin Tai (2005), p. 364 e.v.
Blaisse (2013), p. 13 e.v.
Hijink (2013), p. 862-863, met verwijzing naar Bras (2013), p. 70.
Blaisse (2013), p. 13 e.v.
Van den Akker & Kostwinder (2007).
De Hoge Raad hanteert verschillende termen voor dit onderscheid. Naast voorzien of behoren te voorzien,
hanteert de Hoge Raad bijvoorbeeld ‘wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen’. Zie bijvoorbeeld: HR
5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627.
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kennis wordt afgemeten aan de kennis en kunde van een maatman, zijnde een
gemiddelde vergelijkbare persoon (zie paragraaf 3.9, onderdeel 2 ‘Inzet van die
deskundigheid’ voor een toelichting bij het begrip maatman).354 De accountantsmaatman dient ten minste de kennis en kunde te hebben zoals besproken bij
zorgverplichting 1- de accountant dient voldoende deskundigheid te hebben (zie
paragraaf 4.4.2).
Voorzienbaarheid komt terug in verschillende leerstukken in het aansprakelijkheidsrecht. Voorzienbaarheid is bij deze leerstukken echter geen wettelijk vereiste.
Ik stip twee leerstukken aan die relevant zijn voor mijn onderzoek.355 Allereerst is
voorzienbaarheid van belang bij de vraag of gehandeld is in strijd met de
maatschappelijke betamelijkheid.356 Strijd met de maatschappelijke betamelijkheid kan niet vastgesteld worden zonder dat sprake is van voorzienbaarheid van
schade. Een voorbeeld van voorzienbaarheid in het kader van strijd met de
maatschappelijke betamelijkheid betreft het geschil omtrent Welsec.357 Het
bestuur van Welsec heeft in de jaarrekeningen 2005 tot en met 2009 ten onrechte
geen voorziening opgenomen voor een claim van de Staat. De Staat stelde het
schildersbedrijf aansprakelijk voor de vervuiling van het slib in een deel van de
haven van Harlingen. De schoonmaakkosten zouden tussen de 2,6 en 3 miljoen
euro bedragen. De curator van Welsec stelt (onder andere) Deloitte aansprakelijk.
De rechtbank oordeelt dat Deloitte als accountant onrechtmatig heeft gehandeld
jegens de schuldeisers van Welsec, door onvoldoende uitvoering te geven aan haar
controlerende (en -hiermee verband houdende- informerende) taak en aldus een
risico in het leven te roepen dat daardoor schade voor de schuldeisers zou ontstaan.
Deloitte had het bestuur moeten adviseren de voorziening op te nemen in de
jaarrekeningen van 2005 tot en met 2009 (in plaats van een goedkeurende verklaring te verstrekken). Een van de verweren van Deloitte is dat voor haar niet
voorzienbaar was dat het niet opnemen van een voorziening in de balans ter zake
van de claim van de Staat een groot risico op schade voor de schuldeisers van
Welsec met zich bracht. De rechtbank oordeelt dat dit voor Deloitte voorzienbaar
had moeten zijn, gezien alle omstandigheden van het geval.
Voorzienbaarheid van schade is voorts één van de factoren die van belang zijn
voor de invulling van de leer van de redelijke toerekening. In paragraaf 5.4.3
onderdeel (iii) Voorzienbaarheid zal ik hier verder bij stilstaan.

354 Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. 88.6.6, Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II (2017) 71 Voorzienbaarheid: a. feitelijke omstandigheden, b. ervaring en algemene kennis. Vranken spreekt in dit verband over:
‘die omstandigheden die voor een normaal mens in dezelfde omstandigheden kenbaar (behoren te) zijn’,
Vranken (1990), p. 198.
355 Voorzienbaarheid speelt bijvoorbeeld ook een rol bij toerekening. Er is sprake van toerekening op basis van
schuld, indien de schuldenaar verwijtbaar heeft gehandeld. Er is geen sprake van verwijtbaarheid indien de
aangesprokene niet behoorde te voorzien dat zijn gedraging onrechtmatig was. Omdat ik in mijn onderzoek
niet inga op toerekening op basis van schuld, zal ik hier verder niet bij stilstaan.
356 HR 16 februari 2007,ECLI:NL:HR:2007:AZ0419, NJ 2007/256 (Tuin Beheer), r.o. 3.5.
357 RB Noord-Nederland, 19 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2788 (Welsec), r.o. 4.56 en 4.57.
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Samenvatting en evaluatie van hoofdstuk 4

Kort samengevat heb ik in het voorgaande de volgende conclusies getrokken ten
aanzien van de verschillende zorgverplichtingen van de accountant, welke
voortvloeien uit de overkoepelde zorgplicht van de accountant om te handelen
als een redelijk handelende en redelijk bekwame extern controlerende accountant.
Zorgverplichting 1: De accountant dient voldoende deskundigheid te hebben
Deze zorgverplichting is concreet ingevuld in wet- en regelgeving. Aan het slot
van paragraaf 4.4.2 heb ik reeds geconcludeerd dat de kans op schending van
deze zorgverplichting gering is, mede gezien het toezicht van de NBA op de
naleving.358
Zorgverplichting 2: Inzet van deskundigheid.
De accountant voert de wettelijke controle bedoeld in artikel 2:393 BW uit met
inzet van die deskundigheid.
Bij de wet- en regelgeving inzake de wettelijke controle zoals bedoeld in artikel
2:393 BW is sprake van veel open normen, zoals ‘redelijke mate van zekerheid’,
‘materieel belang’, ‘getrouw beeld/inzicht’, ‘voldoende en passend’ en ‘aanvaardbaar laag niveau’. Deze normen worden ingevuld met behulp van professionele oordeelsvorming. Door het subjectieve element dat inherent is aan
professionele oordeelsvorming wordt de kans op een schending van deze zorgverplichting (en daarmee van aansprakelijkheid), verkleind. Deze kans wordt
eveneens verkleind indien de risico-inschatting conform de regelgeving is
gemotiveerd en in het controledossier is vastgelegd.359
Het risico van schending van deze zorgverplichting is mijns inziens beperkt voor
een accountant die de normen te goeder trouw en met redelijke inspanning toepast,
en effectief gebruik maakt van instrumenten zoals dossiervorming. Dit wordt
onderbouwd door het feit dat er bijna geen (lagere) rechtspraak of tuchtrechtspraak is met betrekking tot de wettelijke controle. Dit neemt echter niet weg dat het
uiteraard altijd mogelijk is dat de accountant zijn zorgplicht schendt, ondanks
voornoemde open normen, risico-inschatting en het subjectieve element inherent
aan professionele oordeelsvorming. Immers ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’, oftewel, er worden altijd fouten gemaakt. Dit lijkt vooral aan de orde te zijn
met betrekking tot de vraag of sprake is van van voldoende en geschikte controleinformatie.

358 Recente cijfers zijn niet bekend. In het -laatst gepubliceerde- jaarverslag van de Accountantskamer over
2011 wordt gesteld dat ‘Percentueel gezien kan geconcludeerd worden dat slechts 1% van de ongeveer
14.000 registeraccountants niet (volledig) aan de permanente educatieverplichtingen voldoet’ (p. 12
jaarverslag). In 2011 betrof dit 176 zaken (p. 10 jaarverslag), http://www.accountantskamer.nl/images/
Jaarverslag2011jaarplan2012.pdf
359 NV COS 315 Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door inzicht te
verwerven in de entiteit en haar omgeving en NV COS 230 Controledocumentatie.
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Zorgverplichting 3: Informatie- en waarschuwingsplicht
De informatieplicht gaat voor de accountant een steeds grotere rol spelen binnen het takenpakket dat behoort bij de wettelijke controle en is mijns inziens echt
in opkomst. Indien duidelijk is dat een cliënt door gebrek aan door de accountant
te verstrekken informatie niet in staat is geweest tijdig daarop afgestemde
maatregelen te treffen, ligt een groot aansprakelijkheidsrisico op de loer. De
accountant doet er daarom goed aan alle mondeling verstrekte informatie,
schriftelijk vast te leggen richting cliënt, waarbij de voorkeur wordt gegevens
aan een uitgebreid accountantsverslag.
Ik verwacht dat de waarschuwingsplicht de komende jaren een (nog) grotere rol
zal gaan spelen bij de invulling van de zorgplicht van de accountant. In recente
jurisprudentie wordt een waarschuwingsplicht van de accountant jegens zijn
opdrachtgever alleen aangenomen, indien een waarschuwing het ontstaan van een
bepaalde situatie had kunnen voorkomen.
Er wordt vooralsnog geen waarschuwingsplicht aangenomen, indien sprake is
van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad jegens derden.
Voor wat betreft de op de opdrachtgever of derde rustende bewijslast360 ter zake
een tekortkoming in de nakoming dan wel onrechtmatige daad, kan gebruik
worden gemaakt van een tuchtrechtelijke uitspraak. Indien de tuchtrechter de
door de beroepsbeoefenaar geleverde core-dienstverlening in volle omvang heeft
getoetst, wijkt de zorgvuldigheidsnorm waaraan de tuchtrechter heeft getoetst
immers niet in relevante mate af van de civielrechtelijke beroepsaansprakelijkheidsnorm.361 Er is alsdan sprake van ‘wezenlijk dezelfde norm’ (zie paragraaf
3.6 over de relatie tussen de civiele procedure tot aansprakelijkheid en het
tuchtrecht). Hier dient echter wel rekening te worden gehouden met het door de
Hoge Raad in het Vie d’Or arrest362 gemaakte voorbehoud dat: ‘ aan het oordeel
van de tuchtrechter dat in strijd is gehandeld 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’. De civiele rechter dient zijn oordeel in dit verband wel
zorgvuldig te motiveren.
Zou de civiele rechter tot het oordeel komen dat sprake is van een tekortkoming
in de nakoming dan wel een onrechtmatige daad, bestaande uit een schending
van de zorgplicht, dan is de benadeelde er nog niet. Er dient namelijk ook nog te
zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: (i) de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad kan worden toegerekend aan de aangesprokene, (ii) er is sprake van
schade en (iii) er bestaat een causaal verband tussen de tekortkoming dan wel
onrechtmatige daad en de schade. In hoofdstuk 5 zullen deze voorwaarden worden
besproken.

360 Voor een uitvoerige bespreking van de bewijslast verwijs ik naar paragraaf 5.5.
361 RB Arnhem 4 april 2007, JA 200108, r.o. 3.12.
362 HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296, JRV 2006, 752, NJ 2008, 528, r.o. 5.4.3.
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Ondanks bovenstaande relativeringen, is er veel maatschappelijke onrust en zijn
accountants regelmatig negatief in het nieuws. Dit wordt voor een groot deel
veroorzaakt door de verwachtingskloof. Het is van groot belang dat de verwachtingskloof wordt gedicht of ten minste verkleind.

5

Overige aspecten van aansprakelijkheid

5.1

Inleiding

Bij de beantwoording van de vraag of een verbintenis tot schadevergoeding is
ontstaan, zijn de volgende deelvragen relevant (zoals besproken in paragraaf 3.5):1
1
Is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis of is
er sprake van een onrechtmatige daad?
2
Kan de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad worden toegerekend
aan de aangesproken accountant(sorganisatie)?
3
Is er sprake van schade?
4
Bestaat er een causaal verband tussen de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad en de schade?
In hoofdstuk 4 is deelvraag 1 behandeld vanuit het perspectief van de zorgplicht.
In paragraaf 5.2 tot en met 5.4 zal ik de deelvragen 2 tot en met 4 behandelen.
Daarna zal ik stilstaan bij de stelplicht en bewijslast (paragraaf 5.5). In paragraaf
5.6 zal ik enige bijzondere aspecten van contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid bespreken, waaronder eigen schuld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met beschouwingen over schikkingen (paragraaf 5.7), beperking van
aansprakelijkheid (paragraaf 5.8) en het toezicht door de AFM (paragraaf 5.9).
In het hiernavolgende zal de aansprakelijk gestelde accountant of partij worden
aangeduid met ‘aangesprokene’ of ‘accountant’. De eisende partij zal worden
aangeduid met ‘benadeelde’.
Zoals in de inleiding van dit proefschrift reeds opgemerkt, is in de paragrafen
5.2, 5.6.2.1, 5.6.2.2 en 5.7 een belangrijke rol weggelegd voor de accountantsorganisatie als partij bij de overeenkomst van opdracht. In de overige paragrafen
wordt uitsluitend gerefereerd aan de accountant. Indien sprake is van een procedure
tegen een accountantsorganisatie dient -indien mogelijk en voor zover van toepassing- onder accountant tevens accountantsorganisatie te worden verstaan.

1

Valk, in: T&C Vermogensrecht, Afdeling 9 De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis, § 1
Algemene bepalingen, aant. 2 Vereisten voor schadevergoeding, Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, artikel
162 lid 1, aant. 1.
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5.2

Toerekenbaarheid

5.2.1

Inleiding

Voor de beantwoording van de tweede deelvraag is relevant of de tekortkoming
dan wel onrechtmatige daad kan worden toegerekend aan de aangesproken
accountant of aan de accountantsorganisatie waarmee een overeenkomst van
opdracht is aangegaan. Een tekortkoming kan aan de accountant(sorganisatie)
worden toegerekend, indien zij is terug te voeren op zijn schuld of indien de
tekortkoming krachtens wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van de accountant(sorganisatie) komt (artikel 6:75 BW). Een onrechtmatige
daad kan aan de accountant(sorganisatie) worden toegerekend, indien zij is terug te
voeren op zijn schuld of indien de onrechtmatige daad krachtens wet of verkeersopvattingen voor rekening van de accountant(sorganisatie) komt (artikel 6:162
lid 3 BW). Een toerekenbare tekortkoming staat ook bekend als ‘wanprestatie’.
Een toerekenbare onrechtmatige daad wordt in de wet aangeduid met de term
‘fout’.2 Ik zal beide categorieën tezamen met het overkoepelde begrip ‘beroepsfout’ aanduiden.3 Bij een beroep op wanprestatie dient de benadeelde in beginsel
slechts aan te tonen dat sprake is van een tekortkoming. Indien de aangesproken
accountant(sorganisatie) van mening is dat deze tekortkoming niet toerekenbaar is,
zal de accountant(sorganisatie) dat moeten stellen en, bij gemotiveerde betwisting,
bewijzen. Voor het vestigen van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad zal de
benadeelde moeten stellen en bewijzen dat sprake is van een toerekenbare onrechtmatige daad.4
Het uitgangspunt in mijn onderzoek is dat de accountantsorganisatie-rechtspersoon, als partij bij de overeenkomst van opdracht (zie paragraaf 3.2.4), aansprakelijk wordt gesteld. Alsdan is de vraag relevant of een tekortkoming dan wel
onrechtmatige daad van de individuele accountant op basis van schuld of krachtens
wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van de accountantsorganisatie-rechtspersoon komt (artikel 6:75 BW en 6:162 lid 3 BW).5 Ik zal deze
vraag met betrekking tot tekortkoming behandelen in paragraaf 5.2.2 en met
betrekking tot onrechtmatige daad in paragraaf 5.2.3. In paragraaf 5.2.4 behandel
ik de vraag vanuit het perspectief dat de individuele accountant (en niet de
accountantsorganisatie) aansprakelijk wordt gesteld. Voorts zal ik in het hiernavolgende stilstaan bij twee met het voorgaande samenhangende vraagstukken, te

2
3
4

5

Spier/Hartlief (2015), p. 25.
Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 1.1 De juridische grondslag van de vordering; contract of
onrechtmatige daad, Peter, in: GS Onrechtmatige daad, VI.1.3 Beroepsfout of kunstfout.
Broekema-Engelen, in: GS Verbintenissenrecht, nr. 38, Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 1.1 De
juridische grondslag van de vordering; contract of onrechtmatige daad. Voor niet specifiek op de accountant
gerichte literatuur over toerekenbaarheid, verwijs ik naar: Spier/Hartlief (2015), Asser/Hartkamp & Sieburgh
6-II (2017), Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, Hartkamp (2005), Tjong Tjin Tai (2010), p. 249 e.v.
Het gaat hier dus om de vraag of een schadeveroorzakend handelen of nalaten voor rekening komt van de
persoon die hiervoor aansprakelijk wordt gehouden. Relevante literatuur: Jansen, in: GS Onrechtmatige daad,
artikel 162 lid 3, aant. 2, Hartkamp (2005), p. 262, Sieburgh (2000), Spier/Hartlief (2015).
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weten: de aansprakelijkheid van een accountantsorganisatie-personenvennootschap (zie paragraaf 5.2.5) en aansprakelijkheid indien gebruik wordt gemaakt
van werkzaamheden van een andere accountant(sorganisatie) (zie paragraaf 5.2.6).
5.2.2

Wanprestatie individuele accountant in relatie tot
accountantsorganisatie-rechtspersoon

Deze paragraaf ziet op de omstandigheid dat de opdrachtgever de opdracht tot de
wettelijke controle heeft verleend aan een accountantsorganisatie-rechtspersoon.6
Indien sprake is van een beroepsfout, kan de opdrachtgever de accountantsorganisatie-rechtspersoon als contractuele wederpartij aansprakelijk stellen voor
een tekortkoming.7 De individuele accountant is echter verantwoordelijk voor de
uitvoering van de wettelijke controle (artikel 1 lid 1 sub e en 18 lid 2 Wta). De
accountant geeft de controleverklaring af en ondertekent deze met zijn eigen naam
(artikel 2:393 lid 6 BW en artikel 29 Wta). Hij vermeldt daarbij de accountantsorganisatie waarbij hij werkzaam is of waaraan hij is verbonden (artikel 29 Wta).
Hoe verhouden de betrokkenheid van de individuele accountant en de accountantsorganisatie-rechtspersoon als opdrachtnemer zich tot elkaar?
De hoofdregel bij contractuele aansprakelijkheid is dat de accountantsorganisatie-rechtspersoon als opdrachtnemer jegens de opdrachtgever aansprakelijk is
voor fouten van de door de accountantsorganisatie ingeschakelde hulppersonen (artikel 6:76 BW8 ). Een hulppersoon is een ieder die bij de uitvoering van
een verbintenis wordt ingeschakeld.9 De accountant die de controleverklaring
afgeeft is een hulppersoon van de accountantsorganisatie-rechtspersoon waarbij
hij werkzaam is of waaraan hij is verbonden.10 De opdrachtgever kan derhalve
de accountantsorganisatie-rechtspersoon (als contractuele wederpartij) aanspreken ter zake een toerekenbare tekortkoming van de individuele accountant. De
schending van de zorgplicht bij de wettelijke controle door de individuele
accountant zal op grond van artikel 6:76 BW kunnen worden toegerekend aan
de accountantsorganisatie-rechtspersoon. Er is alsdan sprake van toerekening
krachtens wet.

6

De overgrote meerderheid van de accountantsorganisaties met een vergunning in de zin van de Wta zijn
rechtspersonen, meer specifiek B.V.’s of N.V.’s. Een kleine minderheid zijn personenvennootschappen. In
paragraaf 5.2.5 zal ik stilstaan bij de accountantsorganisatie-personenvennootschap.
7 De accountantsorganisatie-rechtspersoon kan tevens aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig
handelen. In paragraaf 3.3.4 heb ik reeds de samenloop tussen contractuele aansprakelijkheid jegens een
opdrachtgever en buitencontractuele aansprakelijkheid tegenover dezelfde opdrachtgever besproken.
8 Artikel 6:76 BW luidt: ‘Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van een verbintenis gebruik van de hulp van
andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk’.
9 Hulppersonen kunnen zowel ondergeschikten als niet-ondergeschikten zijn, zie paragraaf 5.2.4 inzake het
onderscheid tussen ondergeschikten en niet-ondergeschikten. Olthof, in: T&C BW, Artikel 76, Boks (2002),
p. 167.
10 De vraag wie hulppersoon is, wordt onder andere beantwoord aan de hand van de inhoud van de
overeenkomst. De Jong (2010), § 4.1, Tjong Tjin Tai (2010), nr. 10.
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De toerekening op grond van artikel 6:76 BW is ook in lijn met het model Algemene voorwaarden11 zoals door de NBA geadviseerd. Artikel 1 f stelt: ‘Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele
Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft
verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde
Medewerkers’. Artikel 6:76 BW is van regelend recht. In het model is geen gebruik gemaakt van
de mogelijkheid artikel 6:76 BW uit te sluiten.
Er zijn echter wel grenzen verbonden aan deze hoofdregel. Zie hierover nader de in de voetnoot
aangehaalde literatuur.12 Ten aanzien van de vraag of een accountantsorganisatie-rechtspersoon
die aansprakelijk is gesteld op grond van artikel 6:76 BW regres kan nemen op de accountant in
kwestie, verwijs ik tevens naar de in de voetnoot opgenomen literatuur.13

5.2.3

Onrechtmatig handelen individuele accountant in relatie tot
accountantsorganisatie-rechtspersoon

In paragraaf 5.2.2 heb ik stilgestaan bij de contractuele aansprakelijkheid van de
accountantsorganisatie-rechtspersoon. In deze paragraaf komt de buitencontractuele aansprakelijkheid aan de orde. Indien sprake is van buitencontractuele
aansprakelijkheid, is met betrekking tot het toerekeningsvraagstuk allereerst van
belang of een handeling van de individuele accountant in het maatschappelijk
verkeer als gedraging van de accountantsorganisatie-rechtspersoon heeft te gelden.14 De gedraging van de individuele accountant wordt in dat geval toegerekend
aan de accountantsorganisatie-rechtspersoon, die daardoor zelf onrechtmatig
handelt.15 Er is alsdan sprake van toerekening krachtens verkeersopvattingen.
De vraag of een handeling van de individuele accountant in het maatschappelijk

11 Model Algemene voorwaarden variant 1, zoals op 19 juni 2017 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank
te Amsterdam onder nummer 39/2017.
12 De accountantsorganisatie-rechtspersoon is slechts aansprakelijk voor beroepsfouten van de aan haar
verbonden accountants indien deze beroepsfout ook aan de accountantsorganisatie-rechtspersoon zou kunnen
worden toegerekend, wanneer zij de beroepsfout zelf zou hebben gemaakt (‘dan is hij voor hun gedragingen
op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk’). Verder dient de accountant direct bij de
uitvoering van de opdracht betrokken te zijn geweest en moet de beroepsfout gemaakt zijn bij de uitvoering
van de opdracht ten aanzien waarvan de accountant aansprakelijk wordt gehouden. Van Emden & De Haan
(2014), Tjong Tjin Tai (2010), nr. 10.
13 Van Emden & De Haan (2014), § 4.2 Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen, met een verwijzing
naar Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II (2017).
14 HR 6 april 1979, ECLI:NL:HR:1979:AH8595, NJ 1980, 34 (Kleuterschool Babbel), Huizink (2016), nr. 149,
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV (2015), 326 Onrechtmatige daad rechtspersoon: handeling van orgaan of
geldend als gepleegd door rechtspersoon, Asser/Maeijer & Kroeze 2–I* (2015), 81 Toerekeningsmaatstaf en
Tjong Tjin Tai (2010b), p. 114 e.v.
15 Eventuele onrechtmatige gedragingen van de individuele accountant kunnen in het maatschappelijk verkeer
tevens worden aangemerkt als gedragingen van de accountantsorganisatie waarvan hij bestuurder is, met als
gevolg dat (ook) de accountantsorganisatie uit eigen hoofde op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk
kan worden gehouden (RB Amsterdam, 13 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:145 (AquaServa) r.o.
4.11). De rechtbank verwijst naar het Tulip Air arrest (HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628,
RvdW 2014, 1014 (Tulip Air)) en HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745, NJ 2016/66 inzake de
aansprakelijkheid van een advocaat. Beide arresten worden besproken in paragraaf 5.3.2. Zie voorts:
Hoekzema, in: GS Onrechtmatige daad, VIII.7.1.2.2 De maatstaf om vereenzelviging te kunnen aannemen,
Kingma & Langbroek.
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verkeer als gedraging van de accountantsorganisatie-rechtspersoon heeft te gelden,
dient beantwoord te worden met inachtneming van de omstandigheden van het
geval.16
Naar mijn mening heeft het afgeven en ondertekenen van een controleverklaring door een individuele accountant in het maatschappelijk verkeer als
gedraging van de accountantsorganisatie-rechtspersoon te gelden. Oftewel: het
afgeven en ondertekenen van een controleverklaring door een individuele
accountant kan rechtens worden beschouwd als een gedraging van de accountantsorganisatie-rechtspersoon. Dat volgt uit de Wta en zien we terug bij de
belangrijkste jurisprudentie inzake buitencontractuele aansprakelijkheid
van de accountant (Vie d’Or17 , Heli Holding18 en Ceteco19 ). Er is sprake van
een gedraging van de accountantsorganisatie-rechtspersoon, omdat gedragingen die verband houden met de normale bedrijfsactiviteiten van een rechtspersoon
in het maatschappelijk verkeer eerder als de gedragingen van die rechtspersoon
zelf worden beschouwd, dan van de functionarissen die daarvoor werkzaam zijn.20
Gedragingen die zijn terug te voeren tot een functionaris met zelfstandig uit te
oefenen bevoegdheden, worden eveneens als gedragingen van die rechtspersoon
beschouwd.21 Voorts speelt een rol dat de controleverklaring nadrukkelijk aan de
accountantsorganisatie-rechtspersoon wordt gekoppeld, omdat de accountant op
de verklaring de accountantsorganisatie-rechtspersoon waarbij hij werkzaam is of
waaraan hij is verbonden dient te vermelden (artikel 29 Wta).
Indien de gedraging van de individuele accountant desondanks niet in het
maatschappelijk verkeer als gedraging van de accountantsorganisatie-rechtspersoon zou hebben te gelden, kan de accountantsorganisatie-rechtspersoon op
grond van artikel 6:170 BW alsnog als werkgever aansprakelijk zijn voor fouten
van zijn ondergeschikten.22 Dit betreft toerekening krachtens wet. Er is sprake

16 Zie bijvoorbeeld: HR 25 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5420 (Vitesse/Provincie Gelderland). Voorts:
Huizink (2016), nr. 149.
17 Opmerkelijk is dat toerekening in het Vie d’ Or arrest als zodanig niet aan de orde komt. Toerekening maakt
bijvoorbeeld geen onderdeel uit van de omstandighedencatalogus (zie paragraaf 4.3.2.2), mogelijk omdat de
Hoge Raad toerekening in de casus die grondslag ligt aan het Vie d’Or arrest evident acht. HR 13 oktober
2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296, JRV 2006, 752, NJ 2008, 528.
18 Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681 (Heli Holding).
19 RB Utrecht 12 december 2007, LJN BB9709, RO 2008, 13 (Ceteco).
20 Hoekzema, in: GS Onrechtmatige daad, VIII.7.1.2.4.2 Gedragingen die verband houden met normale
bedrijfsactiviteiten en, Asser/Van der Grinten & Kortmann 2-I 2004/150.
21 Hoekzema, in: GS Onrechtmatige daad, VIII.7.1.2.4.4 Gedragingen, die zijn terug te voeren tot een
functionaris met zelfstandig uit te oefenen bevoegdheden.
22 Hierbij dient een voldoende verband tussen de opgedragen taak en de schade aanwezig te zijn. Artikel 6:170
BW luidt: ‘Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens
dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het
verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende
rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen’. Spier/Hartlief (2015),
p. 95 en 97. Boks merkt in verband hiermee op dat het naar haar mening voor de hand ligt dat cliënten die
schade lijden door handelen of nalaten van medewerkers van een notaris, de voorkeur zullen geven aan een
vordering uit wanprestatie. Bij wanprestatie hoeft immers niet gesteld en (zo nodig) bewezen te worden dat:
sprake is van ondergeschiktheid (het begrip hulppersonen is ruimer), de kans op de fout door de opdracht is
vergroot (er dient bij ondergeschiktheid een functioneel verband te bestaan tussen de werkzaamheden en de
fout) en er sprake was van zeggenschap. Dit geldt evenzeer voor aansprakelijkheid van de accountantsorganisatie. Boks (2002), p. 170 e.v.
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van ondergeschiktheid, indien de aangesproken accountantsorganisatie-rechtspersoon daadwerkelijk zeggenschap had over de individuele accountant. ‘Formele’ zeggenschap is voldoende.23 Formele zeggenschap betreft zeggenschap
die is beperkt tot het stellen van randvoorwaarden en de organisatorische kant
van de werkzaamheden. Bij een arbeidsovereenkomst zal (bijna) altijd sprake
zijn van formele zeggenschap, zelfs al komt de accountant in loondienst bij de
uitoefening van zijn taak vaak grote vrijheid toe.24 Er is naar mijn mening eveneens sprake van een onderschikte relatie indien de individuele accountant partner is
bij de accountantsorganisatie-rechtspersoon,25 omdat de accountantsorganisatierechtspersoon ook ten aanzien van een accountant-partner de zeggenschap zal
willen hebben om randvoorwaarden te stellen en de organisatorische kant van de
werkzaamheden aan te sturen. De accountantsorganisatie-rechtspersoon dient er
immers op grond van de Wta zorg voor te dragen dat de accountants die bij haar
werkzaam zijn of aan haar zijn verbonden, voldoen aan het gestelde in de wet
(artikel 14 Wta) en daartoe zal zij ten minste formele zeggenschap willen hebben.
Indien geen sprake zou zijn van ondergeschiktheid, kan worden teruggevallen op artikel 6:171
BW. Het artikel luidt: ‘Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij
die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk’.
De Hoge Raad geeft een restrictieve uitleg aan artikel 6:171 BW. De benadeelde dient degene
die de beroepsfout maakte en de accountantsorganisatie-rechtspersoon als een zekere eenheid
te kunnen beschouwen. Voorts moet het gaan om werkzaamheden die een opdrachtgever ter
uitoefening van zijn bedrijf door de betreffende accountant laat uitvoeren.26

Er is zowel bij aansprakelijkheid voor ondergeschikten als niet-ondergeschikten
sprake van kwalitatieve aansprakelijkheid.27 In geval van kwalitatieve aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de accountantsorganisatie-rechtspersoon
een afgeleide. Vereist is dat de accountant, voor wiens handelen de accountantsorganisatie-rechtspersoon wordt aangesproken, zelf onrechtmatig heeft gehandeld (en dat zijn handelen hem kan worden toegerekend in de zin van artikel
6:162 lid 3 BW).28 De benadeelde kan vervolgens kiezen wie hij aansprakelijk
stelt: de accountantsorganisatie-rechtspersoon (op grond van artikel 6:170 of 6:171
BW), de accountant (op grond van artikel 6:162 BW) of beide.29

23 HR 13 mei 1988, NJ 1989, 896 (Staat/A), Boks (2002), p. 170, Oldenhuis (2014), p. 67 e.v. en Hoekzema
(2000), p. 50.
24 Van Emden & De Haan (2014), § 4.3 Buitencontractuele aansprakelijkheid voor ondergeschikten.
25 Er is dan geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Er kan ook sprake zijn van formele zeggenschap bij
zelfstandig werkende personen die zelf de inhoud van hun werkzaamheden bepalen en aan wie de werkgever
geen concrete opdrachten of instructies kan geven. Boks (2002), p. 171.
26 HR 21 december 2001, NJ 2002, 75 (Delfland/Stoeterij) en Tjong Tjin Tai (2010b), nr. 32.
27 Huizink (2016), nr. 149, Spier/Hartlief (2015), p. 89.
28 Spier/Hartlief (2015), p. 90.
29 Buijn & Storm (2013), 5.10 Aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad.
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Ten aanzien van de vraag of een accountantsorganisatie-rechtspersoon die aansprakelijk is
gesteld op grond van artikel 6:170 BW regres kan nemen op de accountant in kwestie, verwijs
ik tevens naar de in de voetnoot opgenomen literatuur.30

5.2.4

Aansprakelijkheidstelling individuele accountant

Het uitgangspunt in paragraaf 5.2.2 en 5.2.3 is dat de accountantsorganisatierechtspersoon aansprakelijk wordt gesteld. Een benadeelde kan echter tevens de
individuele accountant (die de controle werkzaamheden verricht) aansprakelijk
stellen (in plaats van of naast de accountantsorganisatie-rechtspersoon). Aangezien de individuele accountant geen contractuele wederpartij is, kan hij uitsluitend uit hoofde van onrechtmatige daad worden aangesproken.31
In het geschil dat ten grondslag ligt aan het AquaServa vonnis stelt de aansprakelijk gestelde
accountant zich op het standpunt dat niet de accountant, maar de accountantsorganisatie de
opdracht heeft aanvaard. De individuele accountant zou daarom niet aangesproken kunnen
worden. De rechtbank gaat hier niet in mee. De rechtbank overweegt dat de accountant handelde
in zijn bijzondere hoedanigheid van accountant. De accountant was in die hoedanigheid
beoefenaar van een tuchtrechtelijk gereguleerd beroep. Hij had daarom een persoonlijk op hem
rustende verplichting zich te gedragen als een redelijk handelend en redelijk bekwaam accountant32 en op hem persoonlijk rustte gelet op zijn bijzondere hoedanigheid de plicht de nodige
zorgvuldigheid te betrachten jegens AquaServa Group c.s. De aansprakelijk gestelde accountant
was bij dit geschil tevens bestuurder van de (eveneens aansprakelijk gestelde) accountantsorganisatie. Het feit dat de individuele accountant niet slechts optrad als accountant, maar ook als
bestuurder van de accountantsorganisatie doet volgens de rechtbank niet af aan het feit dat de
accountant diende te handelen conform bovenstaande maatstaf. Immers, de vorderingen van
AquaServa Group c.s. hebben betrekking op het optreden van de individuele accountant in de
bijzondere hoedanigheid van -tuchtrechtelijk gereguleerd- beroepsbeoefenaar (accountant).33 Dit
is in lijn met jurisprudentie van de Hoge Raad waarin wordt geoordeeld dat een bestuurder van
een rechtspersoon wél extra bescherming toekomt in de vorm van een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel en een aansprakelijk gestelde beroepsbeoefenaar niet (het Spaanse Villa arrest). In
het Spaanse Villa arrest34 (zoals nader uitgewerkt in het Tulip Air arrest35 ) maakt de Hoge Raad
een nadrukkelijk onderscheid tussen het handelen van de aansprakelijk gestelde in zijn hoedanigheid van bestuurder van een vennootschap en in zijn functie van deskundig bemiddelaar

30 Buijn & Storm (2013), 5.10 Aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad. Spier/Hartlief (2015), p. 101.
31 De aansprakelijkheid wordt slechts aangenomen met inachtneming van de daarvoor in art. 6:162 BW gestelde
eisen. HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745, NJ 2016/66, r.o. 3.4.2.
32 RB Amsterdam, 13 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:145 (AquaServa) r.o 4.10: ‘wat van [de accountant]
als redelijk handelende en redelijk bekwame dienstverlener op het gebied van accountancy moest worden
gevergd in het kader van een zorgvuldige uitoefening van haar taak en met het oog op de belangen van hen, wier
belangen door het handelen van [accountant] voldoende rechtstreeks werden geraakt’.
33 RB Amsterdam, 13 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:145 (AquaServa) r.o. 4.11. De rechtbank verwijst
naar het Tulip Air arrest (HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628, RvdW 2014, 1014 (Tulip Air)) en
HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745, NJ 2016/66 inzake de aansprakelijkheid van een advocaat.
Beide arresten worden in het vervolg van deze paragraaf besproken.
34 HR 23 november 2012 ECLI:NL:HR:2012:BX5881, Ondernemingsrecht 2013/47, NJ 2013/302,
JOR 2013/40 (Spaanse Villa).
35 HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628, RvdW 2014, 1014 (Tulip Air).
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(dienstverlener). Indien gehandeld is in de hoedanigheid van bestuurder, is de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel van toepassing. Is daarentegen uitsluitend gehandeld als deskundig
bemiddelaar (en niet als bestuurder) dan gelden enkel de normale regels van het onrechtmatige
daad recht en niet de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel (waarover later meer).

Zoals in paragraaf 5.2.1 reeds opgemerkt is voor toerekening van een onrechtmatige daad aan de accountant vereist dat sprake is van schuld of een oorzaak
welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening
van de accountant komt. Er is sprake van schuld van de individuele accountant,
indien de accountant een persoonlijk verwijt treft van zijn onrechtmatig gedrag.
Beslissend hiervoor is of de accountant zijn daad kan worden verweten.36 Aangezien toerekening krachtens verkeersopvattingen ook expliciet tot de mogelijkheden behoort, wordt vaak in het midden gelaten of sprake is van ‘echte’ schuld.37
In de rechtspraak geschiedt toerekening van beroepsfouten regelmatig op grond
van verkeersopvattingen.38
Waar ik hier -als uitstapje- bij stil wil staan, is het feit dat er bij aansprakelijkheid
van de individuele accountant geen verhoogde aansprakelijkheidsdrempel39
geldt, zoals bij bestuurders van rechtspersonen. Het is mijns inziens opmerkelijk
dat voor een individuele accountant geen verhoogde aansprakelijkheidsdrempel
geldt. Mijn standpunt zal ik toelichten aan de hand van het aansprakelijkheidsrecht met betrekking tot bestuurders. Een bestuurder van een rechtspersoon die
door een derde aansprakelijk wordt gesteld op grond van onrechtmatige daad,
wordt beschermd door middel van een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Er
is alsdan (pas) sprake van een onrechtmatige daad indien de bestuurder
persoonlijk een ernstig verwijt treft.40 Deze verhoogde drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover een derde wordt gerechtvaardigd door

36 Indien iemand een verwijt kan worden gemaakt van een gebeurtenis met nadelige gevolgen, heeft hij daaraan
schuld. Schuld ontbreekt bijvoorbeeld indien sprake is van een geestelijke tekortkoming of verontschuldigbare dwaling. Volgens de rechtspraak mag schuld geobjectiveerd worden, naar wat een normaal mens kan
worden verweten. Spier/Hartlief (2015), p. 25, 78 en 80, Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV (2015), nr. 99 en
100 ad a.
37 ‘Hoewel niet uitgesloten dat de rechter ook op grond van artikel 6:162 lid 3 BW van ‘schuld’ zal spreken, is
het meer waarschijnlijk dat men in een dergelijke situatie de toerekening zal laten geschieden op grond van
de ‘in het verkeer geldende opvattingen’ die immers ook de toerekening kunnen funderen’ Spier/Hartlief
(2015), p. 79.
38 Memelink (2008) p. 35, met verwijzing naar HR 9 maart 1990, NJ 1990, 428 (Knobo/notaris Schellenbach)
en HR 12 mei 2000, NJ 2000, 440 (E./Robu holding); Rb. Den Bosch 7 april 2004, NJ 2005, 32 (Rozendal/
Gösgens c.s.). Toerekening vormt meestal geen probleem, Spier/Hartlief (2015), p. 83
39 HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745, NJ 2016/66, r.o. 3.4.2-3.4.4. De feiten zagen op een
advocaat, maar aangenomen wordt dat de uitspraak van toepassing is op alle beroepsbeoefenaren (JOR 2015/
289 met annotatie S.C.J.J. Kortmann). Rechtbank Amsterdam van 13 januari 2016 (Rb. Amsterdam 13 januari
2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:145, r.o. 4.11) is relevant voor de accountant. Onder verwijzing naar het arrest
van 18 september 2015 overweegt de rechtbank dat onrechtmatige gedragingen van de accountant in het
maatschappelijk verkeer tevens kunnen worden aangemerkt als gedragingen van de accountantsorganisatie
waarvan hij bestuurder is, met als gevolg dat (ook) de accountant uit eigen hoofde op grond van
onrechtmatige daad aansprakelijk kan worden gehouden (aldus Baas & Verlinden (2016), p. 222).
40 HR 18 februari 2000, NJ 2000, 295, JOR 2000/56 (New Holland Belgium) en HR 8 december 2006, JOR
2007/38, NJ 2006, 659 (Ontvanger/Roelofsen).
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‘de omstandigheid dat ten opzichte van de wederpartij primair sprake is van
handelingen van de vennootschap en door het maatschappelijk belang dat wordt
voorkomen dat bestuurders hun handelen in onwenselijke mate door defensieve
overwegingen laten bepalen41 ’ Ik ben van mening dat een individuele accountant,42 die in dienst is van of verbonden is aan een accountantsorganisatie,
beschermd dient te worden door middel van een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel, net als een bestuurder van een rechtspersoon. In lijn met de rechtvaardiging van de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel van een bestuurder van een
rechtspersoon, is bij handelen van de individuele accountant eveneens primair
sprake van handelen van de accountantsorganisatie. Ik vind het voorts in het
maatschappelijk belang dat wordt voorkomen dat accountants hun handelen in
onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen.43 Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een checklistmentaliteit.44 Indien de accountant de wettelijke
controle benadert als het afvinken van detailvoorschriften om aan te tonen dat
aan de controlestandaarden is voldaan, is mijns inziens sprake van onwenselijke
defensieve maatregelen die niet in overeenstemming zijn met de zorgplicht van de
accountant, zoals besproken in hoofdstuk 4.
Bovenstaand standpunt heeft betrekking op zowel werknemers in dienst van een accountantsorganisatie als partners verbonden aan een accountantsorganisatie. Het is staande praktijk dat
een partner verbonden aan een accountantsorganisatie door tussenkomst van een BV (Holding
BV of praktijk BV) is toegetreden tot de accountantsorganisatie. Indien een opdrachtgever een
opdracht heeft verstrekt aan een accountantsorganisatie, maar de opdracht feitelijk wordt
uitgevoerd door een accountant die aan de accountantsorganisatie verbonden is door tussenkomst
van een praktijkvennootschap, kan de opdrachtgever de individuele accountant aanspreken op
grond van artikel 6:162 BW en daarbij voorbijgaan aan de BV.45
Met betrekking tot de bescherming van de accountant/werknemer merk ik nog het volgende op.
Indien een werknemer door zijn werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor een claim van een
derde is sprake van een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. De werknemer die bij de uitvoering
van de overeenkomst schade toebrengt aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding
van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade
een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid (artikel 7:661 BW). Wordt een werknemer
echter rechtstreeks door een derde aangesproken uit hoofde van onrechtmatige daad, dan is geen
verhoogde aansprakelijkheidsdrempel van toepassing.46 Een werknemer wordt derhalve wel
beschermd indien hij door zijn werkgever wordt aangesproken ter zake een claim van een derde,
maar niet indien hij rechtstreeks door een derde wordt aangesproken?!

41 HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, NJ 2009/21 en HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628,
NJ 2015/21, RvdW 2014/1014. Er is de nodige kritiek op de verhoogde drempel voor aansprakelijkheid, zie
onder andere Verstijlen (2013), p. 670.
42 Het gestelde over de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt voor alle beroepsbeoefenaren, maar is hier
gespecificeerd voor de accountant.
43 Er is niet voor niets veel kritiek op de uitspraak van de Hoge Raad waarin wordt aangenomen dat geen sprake
is van een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel bij de aansprakelijkheidstelling van een advocaat. Zie
bijvoorbeeld: Baas & Verlinden (2016), Van Wechem & Rinkes (2015), Annotatie S.C.J.J. Kortmann bij JOR
2015/289, Rammeloo & Hendriksen, p.146 e.v. Ook A-G Spier is het niet eens met de Hoge Raad, hij
concludeerde anders (HR 18 september 2015, ECLI:NL:PHR:2015:711, nr. 3.33.1 en 3.33.2).
44 Diekman & Vergoossen (2016).
45 HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745, NJ 2016/66.
46 Voor het slagen van een dergelijke vordering tegen de werknemer is niet vereist dat sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid (HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745, NJ 2016/66).
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Het is van groot belang de individuele accountant te beschermen tegen mogelijke persoonlijke aansprakelijkheid. Ik zal nu stilstaan bij een aantal mogelijkheden van de accountantsorganisatie om de individuele accountant te beschermen.
Allereerst dient een accountantsorganisatie zorg te dragen voor adequate verzekeringsdekking. In Nederland zijn accountantsorganisaties verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. ‘De accountantsorganisatie zorgt ervoor
dat zij ter zake van het risico van beroepsaansprakelijkheid van haarzelf en van de
bij haar werkzame of aan haar verbonden medewerkers en andere personen in
redelijke mate is verzekerd’ (artikel 11 VAO en 28 NV AK). In de VAO en NV AK
zijn vervolgens concrete vereisten opgenomen ter zake bijvoorbeeld de dekking,
het minimale verzekerde bedrag, het eigen risico, de te verzekeren werkzaamheden
en het dekkingsgebied (Artikel 12 VAO en 29 NV AK.47 )
Een accountant kan ten tweede worden beschermd door een exoneratiebeding.
Met behulp van een zorgvuldig geformuleerd exoneratiebeding kan een uitvoerend accountant zich jegens de opdrachtgever van de accountantsorganisatie vrijtekenen van aansprakelijkheid,48 ook al is de uitvoerend accountant geen partij
bij de overeenkomst. Ik zal in paragraaf 5.6.2.4 nader ingaan op het exoneratiebeding ter bescherming van de individuele accountant.
Van belang is ten derde dat de opdracht vaak wordt verleend aan een accountantsorganisatie met het oog op een bepaalde accountant. In dat geval kan de aansprakelijkheidstelling gegrond worden op artikel 7:404 BW.49 De toepasselijkheid
van artikel 7:404 BW wordt vaak in overeenkomsten van opdracht uitgesloten
(zo ook in artikel 1 f van het model Algemene voorwaarden van de NBA). Het is de
vraag of een dergelijke uitsluiting zin heeft, aangezien dan alsnog de route van
artikel 6:162 BW voor de benadeelde openstaat.50 Mogelijk kan een derdenbeding
hier uitkomst bieden, ik zal hier in paragraaf 5.6.2.4 nader op ingaan.

47 Nader uitgewerkt in het bestuursbesluit van 14 november 2017 inzake het vaststellen van de minimale hoogte
van de verzekerde bedragen en het maximale eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
(Besluit NVKS).
48 Van Wechem & Rinkes (2015).
49 Opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon. Zie hierover nader paragraaf 3.2.4 onderdeel
V. Tenzij anders is overeengekomen. Het lijkt erop dat de Hoge Raad deze optie is ‘vergeten’ in HR
18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745, Meijer (2016), p. 444. Zie tevens: Annotatie S.C.J.J. Kortmann
bij JOR 2015/289, Baas & Verlinden (2016), p. 222.
50 De route van artikel 6:162 BW is aan de orde geweest in de case die ten grondslag ligt aan HR 18 september
2015, ECLI:NL:HR:2015:2745. Zie tevens: Annotatie S.C.J.J. Kortmann bij JOR 2015/289. Van Wechem &
Rijke (2015), Baas & Verlinden (2016), p. 222 e.v.
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Tot slot merk ik met betrekking tot de rol van de individuele accountant het
volgende op. Accountants voeren de controlewerkzaamheden voornamelijk in
teamverband uit. Er is sprake van een opdrachtteam51 dat de controlewerkzaamheden uitvoert, onder leiding van een opdrachtpartner.52 Een opdrachtpartner kan
op grond van artikel 6:162 BW en/of op grond van artikel 6:170 BW individueel
aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de leden van het opdrachtteam.53
Het is niet uitgesloten dat meerdere accountants aansprakelijk worden gesteld op grond van
artikel 6:162 BW, ook al heeft slechts één accountant de controleverklaring getekend. In de
Landis tuchtrechtprocedure oordeelt de Accountantskamer dat alle twee de betrokken accountants volledig verantwoordelijk zijn voor de controle van de jaarrekening, ondanks dat slechts
één van de twee accountants de goedkeurende verklaring heeft getekend.54 Landis betreft een
tuchtrechtelijk oordeel. Indien dit uitgangspunt navolging zou vinden in een civielrechtelijke
procedure, kunnen alle twee de betrokken accountants individueel aansprakelijk worden gesteld
op grond van artikel 6:162 BW.

5.2.5

Accountantsorganisatie-personenvennootschap

In het voorgaande is uitgegaan van een accountantsorganisatie-rechtspersoon.55
Uit het register accountantsorganisaties van de AFM blijkt echter dat er ongeveer
tweeënzeventig accountantsorganisatie-personenvennootschappen zijn. Er is
sprake van tweeënzestig maatschappen, zeven eenmanszaken en drie vennootschappen onder firma.56

51 ‘Alle partners en staf die de opdracht uitvoeren, alsmede alle door de accountantseenheid of een
accountantseenheid die tot een netwerk behoort ingehuurde personen die werkzaamheden voor de opdracht
uitvoeren’. NV COS 220 Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten, Definities 7d.
52 De opdrachtpartner tekent de controleverklaring (artikel 2:393 lid 6 BW en artikel 29 Wta, zie paragraaf
1.4.2.7). De opdrachtpartner is: ‘de partner of andere persoon binnen de accountantseenheid die verantwoordelijk is voor de controleopdracht, voor de uitvoering daarvan en voor de controleverklaring die
namens de accountantseenheid wordt uitgebracht en aan wie, indien vereist, door een beroepsorganisatie of
een wettelijke of regelgevende instantie passende bevoegdheden zijn toegekend’. NV COS 220 Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten, Definities 7a.
53 Boks (2002), p. 167.
54 Accountantskamer 13 oktober 2014, ECLI:NL:TACAKN:2014:80 (Econcern), r.o. 4.13. Zie tevens:
Accountantskamer 29 mei 2015, ECLI:NL:TACKN:2015:66. De ondergeschikte accountant wordt in deze
zaak, naast de verantwoordelijke accountant, verweten dat een immaterieel actief foutief is geactiveerd in de
jaarrekening. Volgens Dieleman had de ondergeschikte accountant nadat hij heeft gesignaleerd dat sprake is
van strijd met de regelgeving, en daarmee een bedreiging van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, bezwaar moeten maken bij de eindverantwoordelijke accountant (aldus de VGBA).
Uit de case blijkt niet dat de ondergeschikte accountant bezwaar heeft gemaakt. Indien de verantwoordelijke
accountant hierop geen actie had ondernomen, had de ondergeschikte accountant het bezwaar in het dossier
moeten vastleggen en zich moeten distantiëren van de opdracht.
55 Er stonden op 22 juni 2017 325 accountantsorganisaties ingeschreven in het register van de AFM. Dit betreft
253 rechtspersonen en 72 personenvennootschappen/eenmanszaken. De 253 rechtspersonen zijn vrijwel
allemaal BV’s en NV’s, er is sprake van 3 coöperaties en 1 stichting.
56 https://www.afm.nl/nlnl/professionals/registers/vergunningenregisters/accountantsorganisaties.
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Tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht
De individuele maten van een accountantsorganisatie-maatschap zijn jegens de
opdrachtgever persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de
overeenkomst van opdracht57 voortvloeiende verplichtingen van de accountantsorganisatie-maatschap.58 De benadeelde kan bij wanprestatie de gezamenlijke
maten van een accountantsorganisatie-maatschap59 aanspreken (met verhaal
op het maatschapsvermogen) en/of de individuele (rechts)personen die ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst van overeenkomst maat waren (met verhaal
op hun privévermogens).60
De hoofdregel is dat de maten van een accountantsorganisatie-maatschap aansprakelijk zijn voor gelijke delen (artikel 7A:1679-1681 BW). Is sprake van een
overeenkomst van opdracht ter zake de wettelijke controle met een accountantsorganisatie-maatschap, dan kan op grond van artikel 7:407 lid 2 BW iedere maat
jegens de opdrachtgever aansprakelijk zijn voor het geheel.61 Artikel 7:407 lid 2
BW is echter van regelend recht en in artikel 1 f van het model Algemene voorwaarden van NBA is het artikel uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.62
Onrechtmatig handelen
Indien één van de maten van een accountantsorganisatie-maatschap een onrechtmatige daad pleegt, zijn de andere maten extern jegens de benadeelde aansprakelijk voor gelijke delen, wanneer de door de betreffende maat gepleegde
onrechtmatige daad kan worden toegerekend aan de maatschap (artikel 7A:1679
BW). Algemeen wordt aanvaard dat een onrechtmatige daad aan een maatschap
kan worden toegerekend, indien een maat een onrechtmatige daad heeft gepleegd
in het kader van zijn functioneren als maat. Het criterium daarbij is of de handeling
in het maatschappelijk verkeer als een gedraging van de maatschap heeft te

57 Ik hanteer het uitgangspunt dat de accountantsorganisatie-maatschap gebonden is aan de overeenkomst van
opdracht. Op grond van artikel 7A:1679 en 7A:1681 BW kan een individuele maat alleen de andere maten
binden indien hij bevoegdelijk (krachtens volmacht) optreedt.
58 HR 15 maart 2013, NJ 2013/290, r.o. 3.4.2.
59 ‘Vorderingen uit een overeenkomst die met een maatschap is aangegaan, kunnen ook worden ingesteld tegen
de maatschap als zodanig (en in dat geval bij toewijzing worden verhaald op het vermogen van de
maatschap, dat een afgescheiden vermogen vormt [..]). Aangezien een maatschap geen rechtspersoonlijkheid
heeft, dienen dergelijke vorderingen te worden ingesteld tegen de gezamenlijke (rechts)personen die ten tijde
van de dagvaarding maat zijn. Zoals is aanvaard in HR 5 november 1976, LJN AB7103, NJ 1977/586 (Moret
Gudde Brinkman), kan in de dagvaarding worden volstaan met vermelding van de naam van de maatschap
indien de gezamenlijke maten onder die naam op voor derden duidelijk kenbare wijze aan het rechtsverkeer
deelnemen. De mogelijkheid om aldus de maatschap in rechte te betrekken doet niet af aan de daarnaast
bestaande (en eventueel daarmee te combineren) mogelijkheid om de individuele (rechts)personen die ten
tijde van het sluiten van de overeenkomst maat waren, in rechte te betrekken ter zake van hun hiervoor
genoemde persoonlijke aansprakelijkheid’, HR 15 maart 2013, NJ 2013/290, r.o. 3.4.2.
60 HR 15 maart 2013, NJ 2013/290, r.o. 3.4.2.
61 HR 15 maart 2013, NJ 2013/290, r.o. 3.4.2. De persoonlijke aansprakelijkheid jegens de contractuele
wederpartij op grond van deze artikelen blijft bestaan indien de maat uittreedt.
62 Indien artikel 7:407 lid 2 BW niet van toepassing is uitgesloten, betekent dit dat bij een tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst van opdracht ter zake de wettelijke controle, de maten aansprakelijk zijn voor
het geheel (artikel 7:407 lid 2 BW). Er is de nodige discussie over artikel 7:407 lid 2 BW, zie onder andere:
HR 15 maart 2013, NJ 2013/290, Van Tuyll van Serooskerken (2017), p. 130 e.v., Rammeloo & Hendriksen
(2017), p. 146 e.v.
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gelden.63 Indien een accountant als maat van een accountantsorganisatie-maatschap controlewerkzaamheden verricht en hierbij een onrechtmatige daad pleegt
bestaande uit een schending van de zorgplicht van de accountant om te handelen
als een redelijk handelende en redelijk bekwame extern controlerende accountant,
is mijns inziens sprake van een handeling die in het maatschappelijk verkeer als
een gedraging van de maatschap heeft te gelden.
5.2.6

Gebruik maken van werkzaamheden van andere accountant of
accountantsorganisatie

In de nasleep van de Ahold boekhoudfraudezaak is Deloitte Nederland tuchtrechtelijk berispt, onder andere omdat zij niet af had mogen gaan op de door Deloitte
US verrichte werkzaamheden.64
Het CBb overweegt: ‘De raad van tucht heeft geenszins geoordeeld dat de accountant in zijn
algemeenheid niet mag afgaan op door Deloitte US verricht werk, maar dat in de onderhavige
buitengewone omstandigheden die meebrengen dat specifieke controleopdrachten noodzakelijk
zijn, niet zonder meer, zonder specifiek naar het controledossier van Deloitte US te kijken, het
door Deloitte US verrichte werk als een toereikende grondslag mag worden aanvaard. Algemene kennis van de standaard controlemethoden van Deloitte wereldwijd en een algemene
interne kwaliteitsreview zijn in de onderhavige buitengewone omstandigheden, onvoldoende.’65

De vraag is wie aansprakelijk is, indien een opdrachtpartner gebruik maakt van
de werkzaamheden van een accountant van een vennootschap elders in het concern
(hierna: groepsmaatschappij),66 die niet lid is van het opdrachtteam, en de accountant van de groepsmaatschappij een fout heeft gemaakt die wordt overgenomen
door de opdrachtpartner (zie het slot van paragraaf 5.2.3 voor definities van
‘opdrachtpartner’ en ‘opdrachtteam’). NV COS 60067 stelt dat de opdrachtpartner,
die gebruik maakt van de werkzaamheden van een accountant van een groepsmaatschappij, verantwoordelijk is voor de gebruikte informatie en legt hiermee
samenhangende zorgverplichtingen op aan de opdrachtpartner. De accountant van
de groepsmaatschappij is daardoor een hulppersoon van de opdrachtpartner.68
Teneinde vast te stellen wie hulppersoon is, dient namelijk gekeken te worden wat

63
64
65
66

Tervoort, in: GS Personenassociaties, 3.3.7.1 Maatschap.
CBb 11 september 2008, LJN BF0385.
CBb 11 september 2008, LJN BF0385, r.o. 4.5.
Voor het begrip groep in het licht van consolidatie verwijs ik naar artikel 2:406 BW. Artikel 2:406 lid 1 BW
luidt: ‘De rechtspersoon die, alleen of samen met een andere groepsmaatschappij, aan het hoofd staat van
zijn groep, stelt een geconsolideerde jaarrekening op, waarin opgenomen de eigen financiële gegevens met
die van zijn dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen
waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft’.
67 NV COS 600 Bijzondere overwegingen – controles van financiële overzichten van een groep (inclusief de
werkzaamheden van accountants van groepsonderdelen), nr. 11 en A8.
68 De Jong (2010).
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de gebruikelijke werkzaamheden van de opdrachtnemer zijn. Gebruikelijke
werkzaamheden zijn werkzaamheden waarvan ‘men als regel aanneemt dat de
opdrachtnemer deze zelf uitvoert of voor zijn risico laat uitvoeren69 ’. Indien de
opdrachtpartner gebruik maakt van werkzaamheden van de accountant van de
groepsmaatschappij, is mijns inziens sprake van werkzaamheden waarvan men als
regel aanneemt dat de opdrachtnemer deze zelf uitvoert of voor zijn risico laat
uitvoeren. Is er sprake van een beroepsfout in de werkzaamheden van de
accountant van de groepsmaatschappij dan is er sprake van een door een hulppersoon (de accountant van groepsmaatschappij) gemaakte fout bij de uitvoering
van een aan de opdrachtnemer opgedragen verbintenis.70

5.3

Schade

5.3.1

Inleiding

De derde deelvraag luidt: is er sprake van schade?.71 Indien een benadeelde
schade heeft geleden als gevolg van een beroepsfout bij wettelijke controlewerkzaamheden zal de schade bestaan uit zuivere vermogensschade.72 Dit kan
zowel geleden verlies als gederfde winst zijn (artikel 6:96 BW).
Afdeling 6.1.10 van het Burgerlijk Wetboek over de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding geldt zowel in geval van een tekortkoming als in geval van onrechtmatige daad. Indien
sprake is van een toerekenbare tekortkoming jegens een opdrachtgever, heeft de opdrachtgever
in beginsel de keuze tussen nakoming of schadevergoeding. De opdrachtgever is niet geheel vrij
in zijn keuze, maar gebonden aan de eisen van redelijkheid en billijkheid, waarbij de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij een rol spelen.73 Bij een toerekenbare tekortkoming door
een accountant bij de wettelijke controle zal echter vrijwel altijd sprake zijn van schadevergoeding.
Nakoming zal aan de orde kunnen zijn, indien de accountant weigert enige verklaring af te geven,
maar dit komt in de praktijk eigenlijk niet voor. NV COS 705 (Aanpassingen van het oordeel in de
controleverklaring van de onafhankelijke accountant)74 voorziet in de situatie dat de accountant
tot de conclusie komt dat een aanpassing van het oordeel van de accountant over de financiële
overzichten noodzakelijk is. In dit geval zal nakoming ook aan de orde kunnen zijn, indien de
opdrachtgever de accountant verzoekt het aangepaste oordeel af te geven.

69 Tjong Tjin Tai (2010), § 11.
70 Een en ander is in lijn met het feit dat aangenomen wordt dat in een situatie ‘waarin de beroepsbeoefenaar de
(gehele) uitvoering van de overeenkomst aan een derde overlaat’, sprake kan zijn van ‘een bijzondere vorm
van bijstand door een hulppersoon’, Van Emden & De Haan (2014), § 4.2 Contractuele aansprakelijkheid
voor hulppersonen.
71 Artikel 6:74 lid 1 en 85 e.v. BW.
72 Het onderscheid tussen personenschade, zaakschade en zuivere vermogensschade komt niet met zoveel
woorden in de wet voor. Het onderscheid wordt niettemin in theorie en praktijk wel gemaakt, aldus
Lindenbergh (2014), nr. 45.
73 HR 5 januari 2001, NJ 2001, 79 (Multi Vastgoed/Nethou).
74 Zie paragraaf 4.4.3.5 omtrent dergelijke aanpassingen.
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5.3.2

Welke schade kunnen opdrachtgevers en derden lijden?

5.3.2.1

SCHADE

GELEDEN DOOR OPDRACHTGEVERS

Indien een fout is gemaakt bij de controle van de jaarrekening kunnen opdrachtgevers schade lijden. De meest voor de hand liggende schade van opdrachtgevers
is de schade als gevolg van niet of niet tijdig geconstateerde fraude. Fraude is
immers ook de fundamentele reden waarom het accountantsberoep is ontstaan (zie
paragraaf 1.2 Korte schets van de geschiedenis van het accountantsberoep). Bij
fraude kan bijvoorbeeld sprake zijn van schade in de vorm van onterechte onttrekking van waarden aan de huishouding (boeken van kosten op basis van valse
facturen) of reputatieschade75 na een boekhoudschandaal (Ahold).
Reputatieschade kan zowel vermogensschade betreffen als immateriële schade.76 Tjittes77 merkt
in dit verband op: ‘Schade aan de reputatie van een onderneming, een beroeps- of bedrijfsbeoefenaar of een werknemer is een aantasting van diens huidige of toekomstige verdiencapaciteit.
Reputatieschade is in die gevallen vermogensschade. Voor het daarnaast toekennen van
immateriële schadevergoeding is naar mijn mening zelden plaats’. In het hiernavolgende is het
uitgangspunt dat reputatieschade vermogensschade betreft.

In hoofdstuk 4 heb ik geconcludeerd dat het grootste risico van aansprakelijkheid onder het huidige recht de procedureel ten onrechte afgegeven goedkeurende verklaring betreft.78 Het is echter de vraag welke schade de opdrachtgever
lijdt indien een verklaring procedureel ten onrechte is afgegeven, maar inhoudelijk terecht omdat de jaarrekening correct is (zie paragraaf 4.4.5.3 met betrekking
tot dit onderscheid). Mijns inziens zal alsdan sprake kunnen zijn van reputatieschade, indien bijvoorbeeld door een onderzoek van de AFM bekend is gemaakt
dat de goedkeurende verklaring (procedureel) ten onrechte is afgegeven.79 Dat kan
namelijk afstralen op de onderneming.
Is sprake van een inhoudelijk ten onrechte afgegeven goedkeurende verklaring of van een procedureel ten onrechte afgegeven verklaring, die inhoudelijk
terecht is omdat de jaarrekening wel een afwijking bevat maar deze afwijking niet
van materieel belang80 is, dan kunnen zich allerlei soorten schade voordoen (zie
paragraaf 4.4.3.5 voor dit onderscheid). Voorbeelden van deze schade zijn:

75 Zie omtrent reputatieschade: paragraaf 5.8.5 over de reputatieschade van Arthur Andersen en Tjittes (2002),
p 139 e.v.
76 Volgens artikel 6:95 BW komen vermogensschade en ‘ander nadeel’ voor vergoeding in aanmerking. ‘Ander
nadeel’ betreft immateriële schadevergoeding (smartengeld, artikel 6:95 en 106 BW), zie: Spier/Hartlief
(2015), p. 253-255, Lindenbergh (2014), nr. 41.
77 Tjittes (2002), p.144.
78 “Een goedkeurende verklaring in het maatschappelijk verkeer is gebracht zonder dat daarvoor een
deugdelijke grondslag bestond” betreft hetzelfde als “Ten onrechte een goedkeurende verklaring is
afgegeven”. Dit volgt uit CBb 25 februari 2016, ECLI:NL:CBB:2016:37, r.o. 2.3.
79 Tevens kan gedacht worden aan het terugvorderen van een deel van de declaratie omdat gebleken is dat een
deel van de gedeclareerde werkzaamheden niet of onvoldoende is verricht.
80 De afwijking kan niet van materieel belang zijn, maar desondanks kan de weglating of onjuiste weergave,
afzonderlijk of samen met andere afwijkingen, schade ten gevolg hebben. Sommige voorbeelden zullen
echter niet snel van toepassing zijn omdat naar alle waarschijnlijkheid sprake is van geringe afwijkingen.
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– Foutieve waardering activa
Activa (zoals onroerend goed, machines en voorraden) kunnen tegen een te lage
waarde zijn verkocht vanwege een foutieve waardering in de jaarrekening.81 De
vraag is wie in dat geval verantwoordelijk is voor de foutieve waardering.
Hierbij speelt een rol dat de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de financiële overzichten en de presentatie van een getrouw beeld door de financiële overzichten in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de
financiële verslaggeving, primair bij het bestuur van de rechtspersoon ligt, met
toezicht daarop door de raad van commissarissen (zoals uitgewerkt in paragraaf
3.2.4). De accountant dient echter met betrekking tot de waardering voldoende
controlewerkzaamheden te verrichten.82
De tuchtzaak tegen de accountant van Koops Furness NV83 geeft een helder beeld van de door
een accountant te verrichten controlewerkzaamheden in verband met onder andere waarderingen.
Dit zegt weliswaar niets over de schade die daaruit voortvloeit, maar is desondanks mijns inziens
het vermelden waard. Met betrekking tot de waardering van machines en inventaris overweegt
de Accountantskamer dat de accountant de werkzaamheden van de taxateur onvoldoende heeft
geëvalueerd. Ter zake de waardering van voorraden overweegt de Accountantskamer: De
accountant draagt geen rechtstreekse verantwoordelijkheid voor ‘de letterlijke tekst van de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, maar nu de gebruikers van de jaarrekening
door die suggestie84 op het verkeerde been gezet kunnen worden, had van accountant gevergd
kunnen worden dat hij de suggestie die van de tekst uitgaat, bij de directie aan de orde had
gesteld.’
De Accountantskamer oordeelt dat van de accountant een hogere mate van oplettendheid en een meer professioneel-kritische opstelling had mogen worden verwacht en legt de
maatregel van berisping op. Ik merk op dat de Accountantskamer niet oordeelt dat ten onrechte een
goedkeurende verklaring is afgegeven.

Een goed voorbeeld van schade in verband met de waardering van activa betreft
Vestia. Vestia hanteerde een systeem van kostprijshedge accounting bij de waardering van haar derivatenportefeuille. Daarbij worden derivaten gewaardeerd
tegen de kostprijs en worden waardemutaties niet via de winst- en verliesrekening
verwerkt. Toen de marktrente daalde, daalde de marktwaarde van de derivaten van
Vestia. Dit heeft geleid tot verplichtingen die Vestia in liquiditeitsnood brachten.
Vestia stelt dat zij door de kostprijshedge accounting schade heeft geleden. Ik vraag
me af of dit het geval is. Heeft Vestia de schade niet geleden als gevolg van het
gebruik van de derivaten, ongeacht de verwerking in de jaarrekening?

81 Ik maak hierbij de kanttekening dat de opdrachtgever bij activa gewaardeerd op basis van kostprijs sowieso
zou moeten weten dat deze niet zonder meer gelijk is aan de verkoopwaarde.
82 Accountantskamer, 15 september 2017, ECLI:NL:TACAKN:2017:62, r.o. 4.9.3.
83 Accountantskamer, 15 september 2017, ECLI:NL:TACAKN:2017:62, r.o. 4.8.1.3.
84 Volgens de accountantskamer is de in de (concept)jaarrekening opgenomen tekst over de toegepaste
waarderingsgrondslag niet voldoende precies. De suggestie wordt gewekt dat de kostprijs gelijk is aan de
inkoopprijs en niet is vermeld dat de verkrijgingsprijs wordt verhoogd met een opslag voor het op hun
huidige plaats en in hun huidige staat brengen van de voorraden. Accountantskamer, 15 september 2017,
ECLI:NL:TACAKN:2017:62, r.o. 4.9.3.
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– Boete van de Belastingdienst vanwege een onjuiste aangifte.
Indien aan de hand van een onjuiste jaarrekening een onjuiste aangifte is gedaan,
kan de Belastingdienst een naheffings- of navorderingsaanslag opleggen. Daarnaast kan rente worden gevorderd en kan een boete worden opgelegd. De boete
kan bij een navorderingsaanslag oplopen tot 100% van het bedrag van de te weinig
betaalde belasting. De te betalen rente en boete zijn door de opdrachtgever geleden
schade als gevolg van de beroepsfout van de accountant.
De hiermee samenhangende naheffings- of navorderingsaanslag maakt geen onderdeel uit van
de door de opdrachtgever geleden schade. De rechtbank Amsterdam heeft in dit verband
overwogen:85 ‘door [accountant] aan [opdrachtgever] te betalen schadevergoeding kan niet
bestaan uit de door de Belastingdienst opgelegde naheffingen, omdat [opdrachtgever] deze
belasting ook verschuldigd zou zijn geweest indien [accountant] wel zou hebben gehandeld zoals
van een redelijk handelend en redelijk bekwaam accountant/belastingadviseur had mogen worden verwacht’.

– Terugbetaling van subsidies.
Indien sprake is van een fout in de financiële verantwoording over de besteding
van de subsidie, welke financiële verantwoording doorgaans in de vorm van een
jaarrekening plaatsvindt, kan een terugbetalingsverplichting ontstaan. Een andere
mogelijkheid is dat aan de hand van een goedgekeurde jaarrekening subsidie
is aangevraagd. Indien na verloop van tijd blijkt dat er sprake is van een fout in
de jaarrekening, kan een subsidie ten onrechte zijn toegekend omdat vast komt te
staan dat er niet aan de subsidievoorwaarden is voldaan. De subsidie zal in dat
geval terugbetaald moeten worden. De terug te betalen subsidie is door de
opdrachtgever geleden schade als gevolg van de beroepsfout van de accountant.
– Kosten vanwege beëindiging van een overeenkomst.
In overeenkomsten van geldlening is vrijwel altijd opgenomen dat de lening kan
worden opgeëist, indien de geldnemer onjuiste gegevens aan de bank/financier
heeft verstrekt. Een beroepsfout van de accountant kan daarmee opeisbaarheid van de lening van de opdrachtgever tot gevolg hebben. De schade die de
opdrachtgever dientengevolge lijdt, zal op de accountant kunnen worden verhaald.
Hierbij kan gedacht worden aan betaalde boete(rente)s, de kosten gemaakt voor
het afsluiten van een nieuwe financiering en de ongunstigere leningsvoorwaarden
van de nieuwe financiering (bijvoorbeeld een veel hogere rente).

85 RB Amsterdam, 26 november 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:7951.
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SCHADE

GELEDEN DOOR DERDEN

Indien een fout is gemaakt bij de controle van de jaarrekening kunnen derden
eveneens schade lijden. Ik geef een aantal voorbeelden:
– Misgelopen gegarandeerd rendement
Bij de casuspositie die ten grondslag ligt aan het Vie d’Or arrest is sprake van
vorderingen van voormalig polishouders. De polishouders vorderen de (individuele vermogens)schade die zij hebben geleden doordat Vie d’Or wegens insolventie niet aan haar verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst heeft kunnen
voldoen. Deze schade bestaat uit het misgelopen gegarandeerde rendement op de
premies die de polishouders na 1 augustus 1994 bij Vie d’Or zouden hebben
ingelegd86 . Het gegarandeerde resultaat87 kwam voort uit het feit dat er sprake was
van een type herverzekering dat tot een bepaalde omvang toekomstige overwinsten of baten uit de premiebeleggingen garandeert88 of waarbij een deel van
de verzekeringsportefeuille tegen ontvangst van een bepaald bedrag aan een herverzekeraar werd overgedragen.89 Als gevolg van het faillissement zijn de
verplichtingen van Vie d’Or jegens de polishouders overgedragen aan Levensverzekeringsmaatschappij Twenteleven N.V. Daarbij zijn de verplichtingen uit de
polissen aanzienlijk gekort. Hierdoor hebben de betrokken polishouders schade
geleden.90
– Schade als gevolg van beslissingen op basis van een jaarrekening waarbij ten
onrechte een goedkeurende verklaring is afgegeven
In het Ropama geschil91 stelt een koper van aandelen dat zij bij een verliesgevende onderneming nooit voor goodwill zou hebben betaald en bij wetenschap
omtrent het veel lagere eigen vermogen en de verliesgevendheid de koop niet
zou hebben gesloten. Zij vordert derhalve schade gerelateerd aan de koopprijs.92
Er is van deze procedure slechts een tussenvonnis gepubliceerd, dus het is onduidelijk of de vordering is toegewezen.
In de casuspositie die ten grondslag ligt aan het Heli Holding93 geschil beroept
een financier zich op het feit dat hij niet tot financiering was overgegaan indien
hij bekend was geweest met de juiste cijfers. De geleden schade als gevolg van
de beroepsfout van de accountant wordt door het hof begroot op het bedrag van de
lening dat nog niet is afgelost. Het hof overweegt: ‘Op grond van hetgeen partijen
over en weer hebben gesteld komt het hof tot het oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat Heli Holding in de gegeven omstandigheden een onjuist

86
87
88
89
90
91
92

HR 13 oktober 2006, NJ 2008/527 r.o. 1.2 b (Vie d’Or).
HR 13 oktober 2006, NJ 2008/527 r.o. 3.1 iv (Vie d’Or).
Surplus relief contracten; SRC’s.
Modified Co-insurance contract; Modco-contract.
HR 13 oktober 2006, NJ 2008/527 r.o. 3.1 xiii (Vie d’Or).
RB Rotterdam 30 mei 2007, LJN BB6044, JOR 2009, 64 (Ropama/Deloitte).
Om precies te zijn, de restantkoopprijs na aftrek van het door verkoper krachtens de vaststellingsovereenkomst reeds betaalde bedrag, alsmede nader op te maken gevolgschade.
93 Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681, r.o. 3.20.
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inzicht van de financiële situatie van de Naturo-organisatie heeft verkregen en
daarvan uitgaande vervolgens een financiering heeft verstrekt. Niet kan worden aangenomen dat Heli Holding niet op de betreffende gegevens mocht afgaan.
Voldoende aannemelijk is dat Heli Holding niet tot de financiering van de
Naturo-organisatie was overgegaan als de [accountant] aan de jaarrekening
1994 een goedkeurende verklaring had onthouden, daarin een toelichtende paragraaf aangaande de bedreiging van de continuïteit had opgenomen en de prognoses in het waarderingsrapport waren gebaseerd op de destijds intern reeds
beschikbare gegevens”.
De accountant van Landis Group NV heeft met een consortium van banken een schikking
getroffen, nadat tuchtrechtelijk was geoordeeld dat ten onrechte een goedkeurende verklaring is
afgegeven bij de jaarrekening van 2000 van Landis.94 De grondslag voor de claim is niet bekend
gemaakt, maar het ligt voor de hand dat deze samenhangt met een door het consortium van banken
verstrekte financiering.
Afgelopen jaren zijn er diverse schikkingen van accountants met schuldeisers getroffen, nadat
vast was komen te staan dat er ten onrechte een goedkeurende verklaring was afgegeven bij de
jaarrekening (zie paragraaf 5.7). De grondslag voor de claim van de schuldeisers is eveneens niet
bekend gemaakt, maar ik vermoed dat deze samenhangt met (geleden schade als gevolg van) door
een derde genomen beslissingen op basis van een jaarrekening waarbij ten onrechte een
goedkeurende verklaring is afgegeven.

–Daling van de beurskoers
Beleggers bij beursvennootschappen kunnen tot slot de geleden schade als
gevolg van een daling van de beurskoers vorderen. In de procedures van VEB/
aandeelhouders jegens de accountants van Landis Group N.V. respectievelijk Inno
Concepts N.V. werd koersschade gevorderd. In deze geschillen zijn schikkingen
getroffen van € 4,5 mln en € 6,5 mln (zie paragraaf 5.7 inzake schikkingen).
5.3.2.3

KOSTEN

Conform artikel 6:96 BW wordt als vermogensschade tevens vergoed: (i)
bereddingskosten,95 (ii) administratie- en expertisekosten96 en (iii) incassokosten.97 Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 3.6 kunnen de kosten van een
tuchtprocedure niet als administratie- en expertisekosten worden beschouwd.98
Het voeren van een tuchtrechtelijke procedure wordt – vanwege haar van de civiele
aansprakelijkheidsprocedure afwijkende doel en vormgeving – niet aangemerkt

94
95
96
97
98

CBb 7 maart 2013, JOR 2013/196 (Landis). Zie paragraaf 4.3.3.4, 4.3.3.5 en 5.8 inzake achtergronden van
de Landis zaak.
Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de
aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht (6:96 lid 2 sub a BW).
Redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid (6:96 lid 2 sub b BW).
Redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (6:96 lid 2 sub c BW).
HR 10 januari 2003, NJ 2003, 537 en Hendriksen & Rammeloo (2008), p. 952 e.v.
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als redelijke maatregel ter vaststelling van aansprakelijkheid.99 De ter zake van de
redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid door deskundigen
gemaakte kosten komen wel binnen de grenzen van de redelijkheid voor
vergoeding in aanmerking.100 Dat geldt ook voor kosten van een collectieve actie
met betrekking tot aansprakelijkheid (artikel 3:305a BW), zoals bij het Vie d’Or
geschil.101
De Hoge Raad overweegt in het Vie d’Or arrest ter zake de door de (claim)stichting Vie d’Or
gemaakte kosten van een collectieve actie102 : ‘Een redelijke uitleg van art. 3:305a BW in
verbinding met art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b, BW brengt mee dat, indien in een procedure
op de voet van art. 3:305a BW de rechtspersoon een verklaring voor recht vordert dat degene
tegen wie die rechtsvordering is ingesteld onrechtmatig heeft gehandeld of in zijn verplichtingen
is tekortgeschoten en uit de toewijzing van deze vordering volgt dat de betrokkene op grond
van een wettelijke verplichting aansprakelijk is voor de schade die de personen wier belangen
worden behartigd als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust hebben
geleden, de (redelijke) kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid voor vergoeding
in aanmerking kunnen komen. Daaraan doet niet af dat de rechtspersoon deze kosten zelf heeft
gemaakt en dat de aangesprokene voor de schade jegens de rechtspersoon zelf niet aansprakelijk is’.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers, is tot slot het
volgende relevant. In het model Algemene voorwaarden103 zoals door de NBA
geadviseerd, is de volgende clausule opgenomen: ‘Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte
schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door
Opdrachtnemer’ (artikel 11 lid 2). De begrippen gevolgschade en indirecte schade
zijn niet in de algemene voorwaarden gedefinieerd. In de literatuur en jurisprudentie is geen sprake van een vaste definitie van de begrippen gevolgschade en
indirecte schade.104 Dat betekent dat er twist over kan ontstaan.105
5.3.3

Hoe wordt de schade begroot?

Partijen hebben het recht om contractuele afspraken te maken over de aard en de
omvang van een eventueel verschuldigde schadevergoeding. Titel 6.1.10 van het
Burgerlijk Wetboek over de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding
is van regelend recht. In paragraaf 5.6.2 zal ik stilstaan bij contractuele afspraken

99
100
101
102
103

Lindenbergh (2014), nr. 41a.
Lindenbergh (2014), nr. 41a.
Lindenbergh (2014), nr. 41 met verwijzing naar HR 13 oktober 2006, NJ 2008/527 (Vie d’Or).
HR 13 oktober 2006, NJ 2008/527 r.o. 8.2.2 (Vie d’Or).
Model Algemene voorwaarden variant 1, zoals op 19 juni 2017 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank
te Amsterdam onder nummer 39/2017.
104 Tjong Tjin Tai (2007b), p. 226-231 en RB Utrecht, 12 mei 2010, ECLI:NL:RBUTR:2010:BM4250.
105 Bierbooms (2005).
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over schadevergoeding. Indien geen sprake is van andersluidende afspraken, is
het uitgangspunt106 bij de begroting van geleden schade als gevolg van een
gemaakte beroepsfout bij wettelijke controlewerkzaamheden dat de werkelijk
geleden schade volledig wordt vergoed107 en dat dit gebeurt aan de hand van
een concrete berekening van de schade. De methode van concrete schadebegroting
is gehanteerd bij de beslechting van het Vie d’Or geschil. Het hof108 overweegt
hierover ‘dat bij de begroting van schade een vergelijking moet worden gemaakt
tussen de situatie zonder het onrechtmatige handelen (de ‘hypothetische situatie’)
en de situatie na het onrechtmatig handelen (de ‘werkelijke situatie’)’.109 Daarbij
wordt zoveel mogelijk met de individuele omstandigheden van de benadeelde
rekening gehouden.110
De schade is vaak nog niet (exact) bekend bij het voeren van de bodemprocedure
en daarom wordt naar de schadestaatprocedure verwezen. De schadestaatprocedure van artikel 612-615b Rv betreft een procedure waarin de vaststelling van de
inhoud en de omvang van de in de hoofdprocedure vastgestelde verplichting tot
schadevergoeding aan de orde is.
5.3.4

Capita selecta inzake schade

Voordeel voor de benadeelde
Indien een beroepsfout naast schade tevens voordeel voor de benadeelde heeft
opgeleverd, moet dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in
rekening worden gebracht, voor zover dit redelijk is (artikel 6:100 BW).111 Hierbij
is van belang dat het voordeel daadwerkelijk genoten moet zijn.112 Een belangrijke
voorwaarde voor voordeelstoerekening is dat de schade en het voordeel moeten voorvloeien uit ‘een zelfde gebeurtenis’. De Hoge Raad legt een strenge
maatstaf aan met betrekking tot de vraag wat onder ‘een zelfde gebeurtenis’ dient
te worden verstaan.113 De vraag of sprake is van ‘een zelfde gebeurtenis’ is aan de
orde gekomen in het geschil dat ten grondslag ligt aan het Vie d’Or arrest. De
aansprakelijk gestelde accountant beroept zich hier op voordeelstoerekening.

106 Klaassen (2017), nr. 4.
107 Het beginsel van volledige vergoeding is niet als zodanig in de wet vastgelegd, maar ligt wel besloten in
verschillende wettelijke bepalingen. Zie over het beginsel van volledige vergoeding: Klaassen (2017), nr. 5,
Lindenbergh (2014), nr. 10-15. Spier/Hartlief (2015), p. 253-255, Toxopeus-de Vries (2013), p. 231 e.v.
108 Gerechtshof ’s-Gravenhage 27 mei 2004, JOR 2004/206, r.o. 9.4. Hiertegen is geen middel in cassatie
ingesteld.
109 Toxopeus- de Vries maakt ter zake de begroting van vermogensschade een onderscheid tussen de SOLLpositie, zijnde de (financiële) positie van de benadeelde zonder de schadegebeurtenis, en de IST-positie,
zijnde de (financiële) positie van de benadeelde indien zich een schadegebeurtenis heeft voorgedaan, zie
Toxopeus-de Vries (2013), p. 231 e.v. Zie voorts over concrete schadeberekening: Klaassen (2017), nr. 5.
Lindenbergh (2014), nr. 10-15, Spier/Hartlief (2015), p. 253-255.
110 Spier/Hartlief (2015) p. 260-261, 286 en 326.
111 Bij voordeel kan in geval van accountantsaansprakelijkheid gedacht worden aan: bespaarde kosten,
belastingvoordelen en verzekeringsuitkeringen. Toxopeus-de Vries (2013), p. 231 e.v.
112 Lindenbergh (2014), nr. 10-15, Spier/Hartlief (2015), p. 260-261, 286 en 326.
113 HR 11 februari 1999, NJ 2000, 275 en HR 29 september 2000, NJ 2001, 105.
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Het hof114 overweegt dat geen plaats is voor voordeelstoerekening. Het hof
onderbouwt dit standpunt als volgt. De polishouders bij Twenteleven zijn op een
unit-linked verzekering overgestapt en kunnen sindsdien geprofiteerd hebben
van gestegen beurskoersen. Dit mogelijke voordeel is echter niet het gevolg van
dezelfde gebeurtenis waardoor zij schade hebben geleden. De schade van de
polishouders is geleden als gevolg van de onrechtmatige daad van de accountants.
De koerswinsten zijn daarentegen het gevolg van de keuze die de polishouders
hebben gemaakt voor een unit-linked verzekering. De Hoge Raad oordeelt met
betrekking tot het hiertegen ingestelde cassatiemiddel dat het onderdeel faalt.
A-G Timmerman wijst in dit verband op het feit dat het beleggingsrisico ook anders had kunnen uitvallen. Daarmee dient het beleggingsrendement te worden beschouwd als een gevolg
van een keuze van de (oud-)polishouders en kan het niet worden beschouwd als een voordeel
dat voortvloeit uit het onrechtmatig geoordeelde handelen van de accountants.115

Matiging
De rechter kan de toe te kennen schadevergoeding matigen. De bevoegdheid tot
matiging van de wettelijke verplichting tot schadevergoeding is van dwingend
recht (artikel 6:109 lid 3 BW).116
Indien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden tot kennelijk
onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan de rechter een wettelijke verplichting tot schadevergoeding matigen (artikel 6:109 lid 1 BW). Bij de gegeven omstandigheden kan gedacht
worden aan: de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande rechtsverhouding
en hun beider draagkracht.117 De rechter dient zijn bevoegdheid tot matiging van de wettelijke
verplichting tot schadevergoeding terughoudend toe te passen.118

De matiging mag niet geschieden tot een lager bedrag dan waarvoor de schuldenaar zijn aansprakelijkheid door verzekering heeft gedekt of verplicht was te
dekken (artikel 6:109 lid 2 BW).119 Zoals in paragraaf 5.2.3 reeds aan de orde is
gesteld, dient de accountantsorganisatie er voor zorg te dragen dat zij ter zake het
risico van beroepsaansprakelijkheid van haarzelf en van de bij haar werkzame
of aan haar verbonden medewerkers en andere personen in redelijke mate is verzekerd.120 Dientengevolge zal rechterlijke matiging van de wettelijke verplichting tot schadevergoeding bij beroepsaansprakelijkheid van de accountant
(sorganisatie) alleen aan de orde kunnen zijn indien de schade het verzekerde
bedrag overtreft. Ten aanzien van het gedeelte van de schade dat het verzekerde
bedrag overtreft, zal er dan reden tot matiging kunnen zijn.

Gerechtshof ’s-Gravenhage 27 mei 2004, r.o. 9.8.
HR 13 oktober 2006, NJ 2008/527 r.o. 7.2.
Klaassen (2017), nr. 8.
Nass (2008), p. 185 e.v.
Lindenbergh (2014), nr.10-15, Spier/Hartlief (2015), p. 260-261, 286 en 326, Nass (2008), p. 185 e.v.
De verzekeringsplicht kan uit de wet, een verdrag of een overeenkomst voortvloeien. Nass (2008),
p. 185 e.v.
120 Artikel 12 Verordening Accountantsorganisaties en Nass (2008), p. 185 e.v.
114
115
116
117
118
119
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Schadebeperkingsplicht
Degene die schade121 lijdt (de benadeelde), heeft de plicht om de schade binnen
redelijke grenzen te beperken.122 Aan de schadebeperkingsplicht mogen niet al
te hoge eisen worden gesteld. Dit komt voort uit het feit dat de schade in eerste
instantie is veroorzaakt door een normschending van de aangesproken accountant.
Op de benadeelde rust de plicht om de schade te beperken vanaf het moment dat
de benadeelde bekend is met de schadetoebrengende gebeurtenis. Doet de benadeelde dit niet, dan kan de rechter eventueel matigen op grond van eigen schuld
van de benadeelde (zie paragraaf 5.6.1).
De schadebeperkingsplicht is opgenomen in het model Algemene voorwaarden123 zoals door de NBA geadviseerd. Opdrachtgever dient schadebeperkende
maatregelen te nemen (artikel 11 lid 7). De accountantsorganisatie heeft als
opdrachtneemster vervolgens het recht om de schade ongedaan te maken of te
beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
Verjaring
Een vordering tot vergoeding van schade verjaart vijf jaar na aanvang van de
dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval twintig jaar na
de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt (artikel 3:310 lid 1 BW).
Afgeleide schade
De door een benadeelde opdrachtgever of derde te vorderen schade kan bestaan
uit waardevermindering van aandelen. Hier is het leerstuk van de ‘afgeleide
schade’ relevant. Ik sta stil bij dit leerstuk omdat Blaisse124 stelt dat in het Vie
d’Or geschil sprake was van afgeleide schade van de polishouders.
Het leerstuk van de ‘afgeleide schade’ heeft betrekking op de schade die de aandeelhouder van
een vennootschap lijdt als gevolg van de waardevermindering van zijn aandelen in de vennootschap, welke waardevermindering het gevolg is van de schade die is toegebracht aan het vermogen
van de vennootschap door een wanprestatie of onrechtmatige daad van een derde (hierna: de derdeschadeveroorzaker).125 De aandeelhouder heeft in geval van afgeleide schade in beginsel geen
vorderingsrecht jegens de derde-schadeveroorzaker. De vennootschap lijdt feitelijk de schade en
de vennootschap zal in dat geval vergoeding van de schade van de derde-schadeveroorzaker
moeten vorderen.126 Indien de vennootschap de derde-schadeveroorzaker niet tot vergoeding van

121 Heeft de aangesprokene de mogelijkheid om de schade (alsnog) te beperken, dan kan deze zich niet met
succes op een schadebeperkingsplicht van de benadeelde beroepen, aldus HR 24 januari 1997, NJ 1999/56
m.nt. C.J.H. Brunner (Staat/De Ridder), Lindenbergh, (2014), nr. 10-15.
122 Lindenbergh (2014), nr. 10-15, Keirse (2003).
123 Model Algemene voorwaarden variant 1, zoals op 19 juni 2017 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank
te Amsterdam onder nummer 39/2017.
124 Blaisse (2013), p. 13 e.v.
125 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II (2009), nr. 212, Huizink, in: GS Rechtspersonen, artikel 175 Boek
2 BW, aant. 5a.4.
126 Zie uitgebreider: Kroeze (2004), Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II (2009), nr. 209 e.v. en daar
vermelde literatuur, Van Schilfgaarde (1997), p. 1 e.v., Kroeze (2000), p. 257 e.v, Huizink (2016), nr. 184,
Overkleeft (2008), p. 2 e.v., Veenstra (2008), p. 140 e.v., HR 2 december 1994, NJ 1995/288, (Poot/ABP),
HR 12 december 1997, NJ 1998/348, HR 14 juli 2000, NJ 2001/685, HR 13 oktober 2000, NJ 2000/699
(S/SOBI) en HR 16 februari 2007, NJ 2007/256 (Tuin Beheer).
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de door haar geleden schade aanspreekt, ontstaat geen vordering van de aandeelhouder.127 De
aandeelhouder kan slechts zelf schadevergoeding vorderen indien de derde-schadeveroorzaker
een specifiek ter bescherming van de aandeelhouder geldende zorgvuldigheidsnorm heeft
geschonden.128 Huizink merkt op dat in dat geval de aandeelhouders rechtstreeks schade wordt
toegebracht en dat in dat geval bezwaarlijk valt te spreken van afgeleide schade.129 Hij merkt dan
ook op dat het begrip afgeleide schade ‘nogal verwarrend ’ is.

Door onder andere Kroeze is betoogd dat niet alleen een aandeelhouder maar ook
een schuldeiser afgeleide schade kan lijden.130 Blaisse131 deelt de mening van
Kroeze en bepleit aan de hand van het begrip in bredere zin dat in het Vie d’Or
geschil sprake is van afgeleide schade van de polishouders. Mijns inziens is echter
sprake van rechtstreekse schade van de polishouders, ik ben het dan ook niet eens
met Blaisse. Immers, er was sprake van een schending door de accountant van een
specifiek ter bescherming van de polishouders geldende zorgvuldigheidsnorm. In
dat geval kan de derde zelf schadevergoeding vorderen.

5.4

Causaal verband

5.4.1

Inleiding

De vierde deelvraag betreft de vraag of er een causaal verband bestaat tussen de
beroepsfout en de schade? In het Nederlandse privaatrecht wordt het causaal
verband in twee stappen vastgesteld.132 De eerste stap betreft het conditio sine
qua non-verband (‘csqn-verband’) (artikelen 6:74 BW en 6:162 BW). Het csqnverband is een ondergrens. Zonder het csqn-verband zou het gevolg niet zijn
ingetreden. De rechter komt pas toe aan de tweede stap, indien het csqn-verband
vaststaat.133 De tweede stap betreft de leer van de redelijke toerekening. Hierbij dient de vraag beantwoord te worden of het ook redelijk is om de schade aan
de aangesproken accountant toe te rekenen (artikel 6:98 BW). Het kan ook als
volgt worden uitgedrukt: voor de ‘vestiging van aansprakelijkheid’ is niet meer
dan een csqn-verband vereist. De ‘omvang van de schadevergoedingsverbintenis’
is vervolgens afhankelijk van de leer van de redelijke toerekening.134 Beide stappen moeten per schadepost worden doorlopen.135 Zodoende moet voor iedere schadepost afzonderlijk worden getoetst of is voldaan aan beide stappen.

127
128
129
130

131
132
133
134
135

Huizink, in: GS Rechtspersonen, artikel 175 Boek 2 BW, aant. 5a.5.
Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 8.3.
Huizink, in: GS Rechtspersonen, artikel 175 Boek 2 BW, aant. 5a.8.
Kroeze (2004), p. 220 e.v. Zie tevens: J.M.M. Maeijer in zijn noot bij HR 16 februari 2007, NJ 2007/256
(Gebroeders Tuin Beheer/Houthoff Buruma), Van Wijk (2008), p. 25 e.v., Timmerman (2006). Maeijer, Van
Solinge & Nieuwe Weme volgen dit standpunt niet, zie Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II (2009),
nr. 209 e.v.
Blaisse (2013), p. 13 e.v.
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II (2017), paragraaf 50, Spier/Hartlief (2015), p. 270 en Dijkshoorn (2011),
p. 257 e.v.
HR 24 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1799, r.o. 3.10, NJ 2011/251 (Fortis/De Bourgonje) en HR
5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2815, r.o. 5.5.1, NJ 2012/182 (De Treek/Dexia).
Hijma & Olthof (2014), 26.396.
Akkermans (2002), p. 30 en Pijls (2009b), p. 185.
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Stap 1: Csqn-verband

Het csqn-verband geeft antwoord op de vraag of de accountant aansprakelijk is
voor de geleden schade?.136 Het csqn-verband volgt voor de onrechtmatige daad
uit het woord ‘dientengevolge’ in art 6:162 lid 1 BW en voor toerekenbare
tekortkoming uit het woord ‘daardoor’ in 6:74 lid BW.137 Het csqn-verband wordt
vastgesteld aan de hand van ‘een vergelijking tussen de feitelijke situatie waarin de
fout is gemaakt en de hypothetische situatie waarin de fout wordt weggedacht138 ’.
Er dient dus vastgesteld te worden of de benadeelde zich in een betere positie zou
bevinden in het hypothetische geval dat de beroepsfout niet is gemaakt.139 De
methode van concrete schadebegroting, zoals toegelicht in paragraaf 5.3.3, hangt
hier mee samen. Aangenomen wordt dat voor het bewijs van causaal verband geen
‘absolute zekerheid is vereist’ maar dat ‘een redelijke mate van waarschijnlijkheid’
voldoende is voor het aannemen van een csqn-verband.140
Dat betekent dat de benadeelde het causaal verband niet hoeft te bewijzen, maar slechts
‘aannemelijk’ hoeft te maken.141 Er is dus sprake van een verlaging van de bewijsdrempel. Wat
exact wordt verstaan onder een redelijke mate van waarschijnlijkheid hangt af van alle aspecten van een zaak.142 De eisen die de rechter in verband hiermee stelt, kunnen verschillen naar
gelang de aard en strekking van de geschonden norm, de aard van de normschending en de aard
van de schade.143

In hoofdstuk vier zijn drie zorgverplichtingen van de accountant opgenomen. In
het hiernavolgende sta ik stil bij jurisprudentie waarin het csqn-verband in geval
van een schending door een accountant van de zorgverplichtingen 2 ‘Inzet van
deskundigheid’ en 3 ‘Informatie- en waarschuwingsplicht’144 aan de orde komt.
Er is geen jurisprudentie beschikbaar waarin het csqn-verband in geval van een
schending door een accountant van de zorgverplichting 1 ‘Deskundigheid’ aan de
orde komt.
Schending van zorgverplichting 2: ‘Inzet van deskundigheid’
De vraag dient beantwoord te worden of de benadeelde zich in een betere positie
zou hebben bevonden indien de accountant bij de wettelijke controle zijn zorgverplichting ‘inzet van deskundigheid’ niet heeft geschonden.

136 De vraag van het csqn-verband is feitelijk van aard. Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 6.1, Asser/
Hartkamp & Sieburgh 6-II (2017), paragraaf 50 en Boonekamp, in: GS Schadevergoeding, artikel 6:98 BW,
aantekening 1.3.1.
137 Boonekamp, in: GS Schadevergoeding, artikel 6:98 BW, aantekening 1.3.1.
138 Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 6.1.
139 Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 7.1 De eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij.
140 Akkermans & Van Dijk (2012), p. 157 e.v. met verwijzing naar Boonekamp, in: GS Schadevergoeding,
artikel 6:98 BW. Klaassen (2013b), p. 556 e.v. Pijls (2009), p. 170 e.v., Van Emden & De Haan (2014),
paragraaf 6.1. Klaassen (2013), p. 128.
141 Ook wel: ‘Niet ‘onomstotelijk’ hoeft aan te tonen’. Pijls (2009), p. 170 e.v.
142 Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 6.1.
143 Klaassen (2013), p. 130.
144 Er is al veel onderzoek gedaan naar het csqn-verband en ik volsta hier met een verwijzing naar de literatuur
hierover. Zie onder andere: Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II (2017), nr. 50 e.v., Spier/Hartlief (2015), p. 270
e.v., Boonekamp, in: GS Schadevergoeding, artikel 6:98 BW, Van Emden/De Haan (2014), hoofdstuk 6 en
Boks (2002), p. 212 e.v.
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Csqn-verband in geval van aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers
In de casus die ten grondslag ligt aan het Dipasa145 geschil wordt de accountant
verweten dat hij onvoldoende zorg heeft betracht bij de controle van de administratie van benadeelde, waardoor de fraudes niet tijdig (althans: niet op een eerder
tijdstip) zijn opgemerkt. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep met een verwijzing naar artikel 81 RO. De conclusie van de Advocaat-Generaal met betrekking tot het causale verband is echter vermeldenswaardig. De Advocaat-Generaal
overweegt terzake het causale verband: ‘[het] is niet aannemelijk dat betere controle de fraude eerder aan het licht zou hebben gebracht, [hierdoor] ontbreekt
causaal verband tussen de vastgestelde tekortkoming en de door Dipasa gestelde
schade’. Van belang is dat van de kant van de accountant onder andere is aangevoerd dat die fraude dusdanig “gewiekst” was opgezet, dat die ook bij scherpere
controle niet zou zijn opgemerkt. Oftewel: er zou geen sprake zijn geweest van
andere verslaggeving, indien de accountant de zorgplicht ‘inzet van deskundigheid’ wel zou hebben nageleefd (omdat hij de fraude dan ook niet zou hebben ontdekt). Het csqn-verband ontbreekt derhalve.
Csqn-verband in geval van aansprakelijkheid jegens derden
Het csqn-verband in geval van aansprakelijkheid jegens derden is aan de orde
gekomen in het Heli Holding geschil.146 Heli Holding verstrekt begin 1996 een
krediet aan vennootschappen in de Naturo-organisatie. Heli Holding stelt dat
zij zich bij het besluit tot kredietverstrekking heeft laten leiden door de geconsolideerde jaarrekening van de Naturo vennootschappen over 1994 en de goedkeurende verklaring van de accountant hierbij van oktober 1995. In augustus 1996
gaan de vennootschappen in de Naturo-organisatie failliet. In een tuchtrechtprocedure jegens de accountant wordt in hoger beroep geoordeeld dat de accountant
ten onrechte een goedkeurende verklaring heeft afgegeven bij de jaarrekening over
1994.147 Heli Holding stelt vervolgens de accountantsmaatschap aansprakelijk,
met als grondslag dat de maatschap bij de uitvoering van haar werkzaamheden als
accountant van de Naturo-organisatie in de eerste helft van de jaren ’90 ernstige
fouten heeft gemaakt als gevolg waarvan Heli Holding schade heeft geleden. Het
hof komt tot de conclusie dat het feit dat Heli Holding een financiering aan de
Naturo-organisatie heeft verstrekt in causaal verband staat (in de zin van een condicio sine qua non-verband) met de aan de accountantsmaatschap verweten gedragingen. Er is derhalve sprake van een csqn-verband tussen de door Heli Holding
geleden schade en de schending van de zorgplicht ‘inzet van deskundigheid’ door
de accountant, bestaande uit de ten onrechte afgegeven goedkeurende verklaring
bij de jaarrekening over 1994.

145 HR 26 januari 2007, LJN AZ2589, RvdW 2007, 131 (Dipasa).
146 Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681.
147 CBb 12 oktober 2004 (zie ECLI:NL:GHAMS:2016:2681).
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Het hof overweegt:148 ‘Een jaarrekening wordt op going-concern basis opgesteld, waarbij – zoals
hiervoor al is overwogen – de maatschap [C] als controlerend accountant diende te onderzoeken
of tot de datum van het opmaken van de jaarrekening – dus tot 5 oktober 1995 – het vereiste
continuïteitsperspectief van de Naturo-organisatie aanwezig was. Als die veronderstelling onjuist
was of als er gerede twijfel was over de juistheid daarvan, diende dat in de jaarrekening te worden uiteengezet onder mededeling in de toelichting van de invloed op het vermogen en
resultaat. Doordat onverkort een goedkeurende verklaring is afgegeven, mocht Heli Holding
ervan uitgaan dat de controlerend accountant op het moment van het afgeven daarvan van
oordeel was dat de Naturo-organisatie over het vereiste continuïteitsperspectief beschikte en
daarover geen gerede twijfel bestond’. ‘Heli Holding mocht van dat uitgangspunt uitgaan bij
het nemen van haar financiële beslissingen’.149
Het hof komt vervolgens tot het oordeel dat:150 ‘voldoende aannemelijk is geworden dat Heli
Holding in de gegeven omstandigheden een onjuist inzicht van de financiële situatie van de
Naturo-organisatie heeft verkregen en daarvan uitgaande vervolgens een financiering heeft
verstrekt. Niet kan worden aangenomen dat Heli Holding niet op de betreffende gegevens mocht
afgaan. Voldoende aannemelijk is dat Heli Holding niet tot de financiering van de Naturoorganisatie was overgegaan als de maatschap [C] aan de jaarrekening 1994 een goedkeurende
verklaring had onthouden, daarin een toelichtende paragraaf aangaande de bedreiging van
de continuïteit had opgenomen en de prognoses in het waarderingsrapport waren gebaseerd op
de destijds intern reeds beschikbare gegevens’.

In een tuchtzaak tegen de accountant van DSB heeft het CBb geoordeeld dat de
accountant geen goedkeurende verklaring had mogen afgeven.151 Desondanks
zal de accountant niet aansprakelijk worden gesteld. Dat heeft één van de curatoren
van DSB, Rutger Jan Schimmelpenninck, gesteld: “De goedkeurende verklaring
werd drie maanden voor het faillissement afgegeven. Ik denk niet dat accountant
daarmee de schade heeft vergroot”.152 Schimmelpenninck geeft hiermee aan dat
het causale verband tussen de geleden schade als gevolg van het faillissement en de
ten onrechte afgegeven goedkeurende verklaring ontbreekt.
Tot slot speelt de kennisneming van de controleverklaring of jaarrekening een
rol. Ten aanzien van aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers vormt het naar
verwachting geen probleem om aan te tonen dat de opdrachtgever kennis heeft
genomen van de controleverklaring en/of jaarrekening voordat hij een beslissing
nam. Bij aansprakelijkheid jegens derden kan deze kennisneming echter moeilijk
te bewijzen zijn. De Hoge Raad komt derden in het Vie d’Or arrest echter
tegemoet door het hof te volgen in de overweging dat de accountants aansprakelijk zijn, ‘onafhankelijk van het antwoord op de vraag of de polishouders zijn
afgegaan op de jaarrekening’.153

148
149
150
151
152

Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681, r.o. 3.18.
Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681, r.o. 3.19.
Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681, r.o. 3.20.
CBb 18 november 2015, ECLI:NL:CBB:2015:362 (DSB), r.o. 2.12.3, Boonzaaijer (2016), p. 89 e.v.
Aldus Schimmelpenninck tijdens de Accountantsdag 2015 op 26 november. Zie: www.accountant.nl, EY
ontsnapt aan claim DSB curatoren d.d. 27 november 2015.
153 HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296, JRV 2006, 752, NJ 2008, 528 (Vie d’Or), r.o. 5.4.4.
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VEB en de Stichting VEB-Actie Landis hebben als belangenbehartiger van de gedupeerde
beleggers in aandelen Landis de bestuurders van Landis aansprakelijk gesteld voor misleidende
financiële verslaggeving en misleidende publieke berichtgeving. De rechtbank komt in lijn
met bovenstaande overweging van de HR in het Vie d’Or arrest de beleggers tegemoet ter zake
de vereiste kennisneming. De rechtbank overweegt: ‘Of de gedupeerde beleggers bij het nemen
van hun beleggingsbeslissingen daadwerkelijk zijn afgegaan op de (half)jaarcijfers is voor het
vaststellen van de aansprakelijkheid dan ook niet relevant’.154
Voor wat betreft de door een belegger geleden schade als gevolg van een door de accountant
onterecht afgegeven goedkeurende verklaring bij een jaarrekening van een beursvennootschap,
wijs ik op de twee schakels van het csqn-verband van De Jong.155

Schending van zorgverplichting 3: ‘Informatie- en waarschuwingsplicht’
Indien sprake is van een schending van de informatie- en waarschuwingsplicht,
draait het bij het vaststellen van het csqn-verband vooral om de vraag of er zou
zijn ingegrepen door de opdrachtgever, indien de opdrachtgever eerder was
gewaarschuwd. Zulk ingrijpen kan onder omstandigheden ook worden verwacht
van de raad van commissarissen of een extern toezichthouder, zoals in de Vie
d’Or procedure de Verzekeringskamer. Zijn de personen die geacht worden in te
grijpen volledig op de hoogte, dan kan aangenomen worden dat waarschuwen
geen zin heeft. Het csqn-verband ontbreekt alsdan.
De accountant van Vie d’Or156 wordt verweten dat hij tekort is geschoten in de
zorgplicht bij de controle van de jaarrekening en de informatieplicht aan de raad
van commissarissen en de Verzekeringskamer. Zie paragraaf 4.3.2 voor een
uitvoerige bespreking van het arrest. De Hoge Raad overweegt: ‘Bij de beoordeling of causaal verband (condicio sine qua non-verband) aanwezig is tussen de
door het hof aangenomen normschending en de gestelde schade, gaat het om het
verband tussen het handelen en nalaten van de accountants in het tweede halfjaar
van 1990 en de schade die door de liquidatie van Vie d’Or in 1994 is verwezenlijkt.
Het oordeel van het hof is, zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet
begrijpelijk’. Ter zake het gebrek aan motivering is het volgende van belang. De
accountants hebben met betrekking tot het causaal verband onder andere betoogd
dat Vie d’Or en de Verzekeringskamer, als de jaarrekening 1989 niet zou zijn
goedgekeurd, toch niet eerder en verdergaand zouden hebben ingegrepen. Het
bestuur en de raad van commissarissen van Vie d’Or en de Verzekeringskamer
hadden op grond van hun bekende, mede door de accountants verstrekte, informatie, duidelijk inzicht in de solvabiliteit van Vie d’Or en hebben geen aanleiding
gevonden om in te grijpen. De Hoge Raad overweegt dat tegenover hetgeen door
de accountants is aangevoerd, het hof niet kon volstaan met de overweging dat

154 RB Amsterdam 28 oktober 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:7495, r.o. 4.5, Ondernemingsrecht 2016/19, met
noot A.C.W. Pijls.
155 De Jong (2010), p. 44 e.v. Zie tevens: Hijink (2010), p. 367.
156 HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296, JRV 2006, 752, NJ 2008, 528 (Vie d’Or).
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“niet goed voorstelbaar” is dat de Verzekeringskamer “niet zou hebben ingegrepen” indien zij zich geconfronteerd had gezien met een levensverzekeringsmaatschappij waarvan de jaarrekening niet door de accountant zou zijn goedgekeurd.
Voorts overweegt de Hoge Raad dat het hof niets heeft vastgesteld met betrekking
tot ‘de mate van waarschijnlijkheid en de aard, inhoud en redelijke verwachting
ten aanzien van de effectiviteit van dit ingrijpen met het oog op de vermogensschade zoals deze ten gevolge van de deconfiture van Vie d’Or is geleden’.
Van Dam157 is van mening dat het voor de hand lag dat de Hoge Raad de arresten van het hof onder de maat zou vinden ten aanzien van de causaliteit. Zijns
inziens was het immers de vraag of de ondergang van Vie d’Or in 1993 te herleiden was tot de jaarrekening 1989 waarvoor de accountants ten onrechte een
goedkeurende verklaring hadden afgegeven. ‘Het Hof had niet zonder meer mogen
aannemen dat een afkeuring van de jaarrekening 1989 bij Vie d’Or of bij de Verzekeringskamer tot een zodanig ingrijpen zou hebben geleid dat een deconfiture zou
zijn voorkomen’. Van den Akker en Kostwinder merken in verband hiermee op dat
het in het geheel niet vaststaat dat met ingrijpen van de Verzekeringskamer of de
raad van commissarissen er geen deconfiture zou zijn gevolgd.158
De feiten die ten grondslag liggen aan het Ceteco159 geschil vertonen nauwe
verwantschap met het Vie d’Or geschil. De accountant van Ceteco wordt
verweten dat hij de slechte staat kende waarin de organisatie van Ceteco zich
bevond. De accountant had deze situatie als een gevaarsituatie moeten herkennen en heeft zijn plicht om die gevaarsituatie op te heffen of Ceteco daarvoor te
waarschuwen verzaakt (zie tevens paragraaf 4.4.4). Met betrekking tot het
causaal verband, stelt de rechtbank de vraag of de problemen veel eerder, duidelijker en dwingender aan de oppervlakte zouden zijn gekomen als de accountant
indringender zou hebben gewaarschuwd. Volgens de rechtbank zouden de problemen niet veel eerder, duidelijker en dwingender aan de oppervlakte zijn
gekomen, aangezien de bestuurders en commissarissen in voldoende mate op de
hoogte waren van de tekortkomingen in de organisatie. De bestuurders en commissarissen kenden de problemen en hebben bewust de hand gehad in de misleidende presentatie van de jaarresultaten. Een indringender waarschuwing zou
onder die omstandigheden niet tot een beleidsverandering bij het bestuur of de
commissarissen hebben geleid.
De uitspraak in het geschil tussen het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen en KPMG160 is eveneens relevant. Het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen verwijt KPMG als accountant van Hestia dat de accountant niet op
indringende wijze bij het bestuur en de raad van toezicht van Hestia aandacht

157
158
159
160

Van Dam (2007), p. 1 e.v.
Van den Akker & Kostwinder (2007), p. 94 e.v.
RB Utrecht 12 december 2007, LJN BB9709, RO 2008, 13 (Ceteco) r.o. 8.16.
RB Amsterdam, College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen/KPMG, 3 april 2008, LJN BC8599,
JOR 2008/125.
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heeft gevraagd voor de gerezen financiële en organisatorische problemen en het
gevaar hiervan voor de continuïteit. De accountant had tijdig moeten waarschuwen
voor de slechte financiële positie van Hestia en zij had in de jaarrekeningen 1997
tot 1999 een uitdrukkelijke beperking moeten opnemen. Met betrekking tot het
causaal verband overweegt de rechtbank dat het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen als eisende partij op geen enkele wijze inzichtelijk heeft gemaakt
welke concrete maatregelen door de accountant (dan wel de raad van toezicht)
zouden moeten worden genomen en hoe zulke maatregelen ertoe zouden hebben
kunnen leiden dat de exploitatieverliezen kleiner zouden zijn geweest. Derhalve is
niet komen vast te staan dat een waarschuwing van de accountant het ontstaan van
de tekorten van Hestia had kunnen voorkomen.161
Het vonnis Gemeente Veenendaal/Roza accountants162 is in dit verband tevens
het vermelden waard. De Gemeente (die is gecedeerd in de vordering van de
stichting Freule Lauta van Aysma) verwijt de accountant dat hij een bankgarantie
niet heeft gesignaleerd, hetgeen er toe heeft geleid dat geen melding van de aan
de bankgarantie verbonden risico’s kon worden gemaakt. De accountant heeft
voorts ten onrechte goedkeuring verleend aan de jaarrekening over 2000, terwijl
deze jaarrekening geen getrouw beeld gaf van de vermogenspositie van de stichting. Met betrekking tot het causaal verband overweegt de rechtbank dat benadeelde in het licht van voornoemde feiten en omstandigheden onvoldoende feiten
en omstandigheden heeft gesteld die de conclusie kunnen dragen dat – indien de
accountant de bankgarantie zou hebben gesignaleerd en de benadeelde op de
hoogte zou hebben gesteld van de daaraan verbonden risico’s – de stichting
adequate maatregelen zou hebben getroffen waardoor het bedrag van USD
9.426.267,00 niet zou zijn weggevloeid. Er is derhalve onvoldoende gebleken
van het bestaan van causaal verband tussen de aan de accountant toerekenbare
nalatigheid, het niet opmerken van het bestaan van de bankgarantie, en het optreden van de schade.163
Uit het Jetblast arrest164 volgt dat het gaat om het resultaat van die waarschuwing, de inspanning van het waarschuwen op zichzelf is onvoldoende.165 Giesen merkt op dat de zorgplicht om
te waarschuwen en de causaliteitsvraag als het om een geschonden waarschuwingsplicht gaat, in
dat geval erg nauw verbonden zijn. ‘Immers, als een waarschuwing als vervulling van een
zorgplicht slechts afdoende is als ‘te verwachten valt dat deze waarschuwing zal leiden tot een
handelen of nalaten waardoor dit gevaar wordt vermeden’, wil dat zeggen dat met de schending
van die zorgplicht (helemaal geen of een blijkbaar niet-effectieve waarschuwing) en de aanwezigheid van enige schade direct ook het causaliteitsvereiste in de zin van het condicio sine qua
non-verband is vastgesteld’166

161 RB Amsterdam, College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen/KPMG, 3 april 2008, LJN BC8599,
JOR 2008/125, r.o. 4.9.
162 RB Utrecht 29 april 2009, LJN BI3323 (Gemeente Veenendaal/KPMG).
163 RB Utrecht 29 april 2009, LJN BI3323 (Gemeente Veenendaal/KPMG), r.o. 4.21 en 4.22.
164 HR 28 mei 2004, NJ 2005, 105 (Jetblast).
165 Giesen (2005b), p. 33.
166 Giesen (2005b), p. 44/45.
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In 2017 zijn twee uitspraken in lijn met bovenstaande gewezen. In het geschil
omtrent Welsec167 (zie paragraaf 4.4.5 voor de feiten) gaat het om de vraag of de
accountant -als waarschuwing- had moeten weigeren zijn goedkeuring te verlenen
aan de jaarrekeningen indien het bestuur geen voorziening zou opnemen. De
rechtbank overweegt dat het bepaald niet uitgesloten is dat het bestuur van Welsec
zich niet veel gelegen zou hebben laten liggen aan de weigering van Deloitte
om goedkeuring te verlenen aan de jaarrekeningen. Er kan daarom niet met voldoende mate van waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat het bestuur van
Welsec, zou Deloitte voormelde voorwaarde aan goedkeuring aan de jaarrekening
hebben gesteld, de claim van de Staat als voorziening had opgenomen. Het csqnverband ontbreekt derhalve.
In een door de Hoge Raad in september 2017 gewezen arrest168 inzake de
aansprakelijkheid van een accountant met betrekking tot door de accountant
gegeven adviezen overweegt de Hoge Raad dat het hof onvoldoende antwoord
heeft gegeven op de vraag of de benadeelde directeur-grootaandeelhouder andere
besluiten zou hebben genomen die ertoe zouden hebben geleid dat de onderneming in kwestie nog zou hebben bestaan (lees: niet failliet zou zijn gegaan), als de
accountant intensiever zou hebben gewaarschuwd. De Hoge Raad vernietigt
derhalve het arrest van het hof nu de overweging van het hof ter zake het csqnverband de afwijzing van de vordering om de accountant te veroordelen tot schadevergoeding niet kan dragen.
Voor wat betreft het antwoord op de vraag of de benadeelde anders zou hebben
gehandeld indien er zou zijn gewaarschuwd, wijst Vriesendorp169 op het risico van
‘hindsightbias’. Hij merkt in dit verband op: ‘Er 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: is de oorzaak in tijd voorafgegaan aan het
gevolg? Contrafeitelijk onderzoek is nodig: wat zou er gebeurd zijn als de oorzaak
afwezig was [..] ? Zouden andere oorzaken dan tot hetzelfde gevolg hebben
geleid? Of zou dezelfde oorzaak ook tot andere – minder negatieve – gevolgen
hebben kunnen leiden (‘whatif’)?’.
5.4.3

Stap 2: Leer van de redelijke toerekening

Toepassing van uitsluitend het csqn-criterium kan een ruime aansprakelijkheid
ten gevolge hebben. Om die reden bakent artikel 6:98 BW de omvang van de
schadevergoedingsplicht af,170 indien het csqn-verband vaststaat. Deze afbakening wordt de leer van de redelijke toerekening genoemd.171

167
168
169
170
171

RB Noord-Nederland, 19 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2788 (Welsec), r.o. 4.56 en 4.57.
HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452, r.o. 3.3.4.
Vriesendorp (2017), paragraaf 10.
Di Bella (2014), p. 78.
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II (2017) De verbintenis in het algemeen, paragraaf 57.
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Artikel 6:98 BW betreft de vraag of de schade in voldoende verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.172 De vraag of een schadeveroorzakend handelen of nalaten kan
worden toegerekend173 aan de persoon die hiervoor aansprakelijk wordt gehouden, is reeds aan de
orde gekomen in paragraaf 5.2.
Artikel 6:98 BW is opgenomen in afdeling 6.1.10 van het BW over de wettelijke verplichtingen
tot schadevergoeding. Deze afdeling is zowel in geval van een tekortkoming als in geval van
onrechtmatige daad van toepassing.

De leer van de redelijke toerekening geeft antwoord op de vraag tot hoever de
aansprakelijkheid strekt.174 Het antwoord op deze vraag luidt dat schade alleen
dient te worden vergoed, indien de schade in zodanig verband staat met de schade
toebrengende activiteit van de aangesproken accountant, dat zij hem, mede gezien
de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis in redelijkheid kan worden toegerekend. Hierbij worden alle omstandigheden van het geval betrokken.175 Over het algemeen genomen heeft toepassing van
het criterium van toerekening naar redelijkheid een beperking van schade ten
gevolge. Bij wijze van uitzondering leidt het criterium van toerekening naar redelijkheid soms tot een uitbreiding.176
Voor de factoren die van belang zijn voor de invulling van de leer van de redelijke
toerekening wordt doorgaans verwezen naar Brunner.177 Brunner heeft in 1981
geïnventariseerd welke gezichtspunten/factoren in de rechtspraak van de Hoge
Raad zichtbaar waren. Deze werkte hij uit tot deelregels die aangeven hoe de
factoren moeten worden toegepast.178 De deelregels zijn tot op de dag van vandaag
actueel. In het hiernavolgende som ik uitsluitend de factoren op, waarbij in de
voetnoten wordt verwezen naar de belangrijkste literatuur.179 Daarna zal ik

172 Klaassen (2017), nr. 18.
173 Artikel 6:75 en 6:162 lid 3 BW.
174 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II (2017) De verbintenis in het algemeen, paragraaf 50 en Boonekamp, in: GS
Schadevergoeding, artikel 6:98 BW, aant. 1.3.1.
175 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II (2017) De verbintenis in het algemeen, paragraaf 63.
176 In dat geval wordt ‘ter zake van schadeposten die op basis van de csqn-toets buiten de boot zouden vallen,
toch een vergoedingsplicht [.] aangenomen’. De rechtspraak is op dit punt echter terughoudend, Klaassen
(2013), p. 128.
177 Brunner (1981), p. 210 e.v.
178 Holthuijsen-van der Kop (2015), § 1.
179 Voor een actueel overzicht van de factoren inclusief aanvullingen verwijs ik naar: Boonekamp, in: GS
Schadevergoeding, artikel 6:98 BW, aantekening 4.3 factoren, Holthuijsen-van der Kop (2015) en Spier/
Hartlief (2015), p. 277.
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uitsluitend bij die factoren stilstaan die relevant zijn bij accountantsaansprakelijkheid. De factoren zijn:
(i)
Aard van de aansprakelijkheid;180
(a) De strekking van de norm;181
(b) De schuldgraad;182 en
(c) De aard van de activiteit;183
(ii) Aard van de schade;184
(iii) Voorzienbaarheid;
(iv) Verwijderdheid;185
(v) De draagkracht van partijen.186
Daarnaast speelt een rol hoe partijen zich jegens elkaar gedragen en kan een
eventuele verzekering van belang zijn.187
Wat zou het schema van Brunner kunnen betekenen in de context van accountantsaansprakelijkheid?
(i)(a) De strekking van de norm
Ik sluit niet uit dat bij accountantsaansprakelijkheid sprake kan zijn van ruimere
toerekening (waardoor sneller een causaal verband wordt aangenomen) met
betrekking tot de ‘strekking van de norm’. De bijzondere zorgplicht van de
accountant lijkt namelijk sterk op de bijzondere zorgplicht van financiële ondernemingen (zie paragraaf 3.2.3), en in de effectenlease arresten188 is sprake van een
ruimere toerekening vanwege de bijzondere zorgplicht van financiële ondernemingen.189 Dit zal echter sterk afhangen van de omstandigheden van het geval.
(ii) Aard van de schade
Bij een beroepsfout van de accountant is in beginsel sprake van het handelen of
nalaten van een individuele beroepsbeoefenaar. In de praktijk zal echter een
accountantsorganisatie aansprakelijk worden gesteld (zie paragraaf 5.2.2 en
180 Deze factor is opgenomen in artikel 6:98 BW.
181 Boonekamp, in: GS Schadevergoeding, artikel 6:98 BW, aantekening 4.4.3.1 Algemeen.
182 Boonekamp, in: GS Schadevergoeding, artikel 6:98 BW, aantekening 4.4.4.2, de schuldgraad, Spier/Hartlief
(2015), p. 278 en Klaassen (2017), nr. 42.
183 Holthuijsen-van der Kop merkt op dat haar geen rechtspraak bekend is waaruit blijkt dat de aard van de
activiteit invloed kan uitoefenen op de causaliteitsbeslissing. Zij meent dat de factor dan ook kan worden
weggelaten bij de toerekening van art. 6:98 BW. Holthuijsen-van der Kop (2015), § 2. Zie verder:
Boonekamp, in: GS Schadevergoeding, artikel 6:98 BW, aantekening 4.3 factoren en 4.4.4.4 Feitelijke
aard van de gedraging.
184 Deze factor is opgenomen in artikel 6:98 BW. Holthuijsen-van der Kop merkt op dat geen sprake is van een
op zichzelf staande deelregel. ‘Uitspraken waarin expliciet voor een ruime of enge toerekening is gekozen
omdat er sprake is van een bepaalde soort (al dan niet ernstige) schade, ontbreken’. Holthuijsen-van der
Kop (2015), § 2.5. Zie verder: Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II (2017) De verbintenis in het algemeen,
paragraaf 63, paragraaf 65 en 66, Di Bella (2014), p. 81, Spier/Hartlief (2015), p. 278.
185 Holthuijsen-van der Kop merkt op dat het gezichtspunt weinig zelfstandige betekenis heeft. Holthuijsen-van
der Kop (2015), § 2.7. Zie verder: HR 20 maart 1970, NJ 1970/251 (Waterwingebied) en HR 21 maart 1975,
NJ 1975/372 (Aangereden hartpatiënt). Spier/Hartlief (2015), p. 278.
186 De meningen zijn hierover verdeeld. Voorstanders stellen dat de draagkracht een factor is die van invloed is
op de toerekening. Tegenstanders stellen dat draagkracht onderdeel uitmaakt van de matiging ex. artikel
6:109 BW. Holthuijsen-van der Kop (2015), § 2.8. Boonekamp, in: GS Schadevergoeding, artikel 6:98 BW,
aantekening 4.10 Draagkracht.
187 In de literatuur worden deze factoren onderscheiden in aanvulling op voornoemde vijf factoren van Brunner.
Boonekamp, in: GS Schadevergoeding, artikel 6:98 BW, aantekening 4.3 factoren en Holthuijsen-van der
Kop (2015), § 3.
188 HR 5 juni 2009, NJ 2012/182 (de Treek/ Dexia), r.o. 5.4.3 en HR 5 juni 2009, NJ 2012/183 (LEVOB/ Bolle),
r.o. 4.8.2.
189 Holthuijsen-van der Kop (2015), § 2.2.
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5.2.3) en in dat geval is sprake van bedrijfsuitoefening, hetgeen een rechtvaardiging zou kunnen zijn voor ruimere toerekening. Toerekening van schade toegebracht tijdens bedrijfsuitoefening is namelijk eerder gerechtvaardigd dan wanneer
de aansprakelijke persoon een beroepsbeoefenaar is.190
(iii) Voorzienbaarheid
Hierbij dient gedacht te worden aan waarschijnlijkheid ofwel voorzienbaarheid
van de schade.191 Wanneer is schade voorzienbaar/in lijn der verwachting?
Volgens de wetsgeschiedenis moet hierbij uitgegaan worden van hetgeen naar
objectief inzicht voorzienbaar of waarschijnlijk was.192 Helaas is in de procedure
die verband houdt met het Vie d’Or geschil niet duidelijk geworden of de schade
volgens de Hoge Raad voorzienbaar was (of had moeten zijn) voor de accountant.
Volgens het hof was de schade objectief voorzienbaar (of had moeten zijn) voor de
accountant.
Het hof overweegt: ‘De schade moet ook in redelijkheid aan de accountants worden
toegerekend. Zij hadden moeten beseffen dat de problemen van Vie d’Or groot waren, met
name door het ontoereikend zijn van de administratie, en dat schade aan de polishouders
voorzienbaar was indien zij dit met de mantel der liefde zouden blijven bedekken, in plaats
van zodanige signalen af te geven dat de directie – en bij gebreke daarvan: de raad van
commissarissen of de Verzekeringskamer – wel moesten ingrijpen193 ’.

De Hoge Raad casseert het oordeel van het hof. De Hoge Raad overweegt:
‘Gelet op hetgeen de accountants gemotiveerd hebben aangevoerd en dat erop
neerkwam dat zij (net als de Verzekeringskamer) het probleem van de ontoereikendheid van de administratie als serieus hebben onderkend, sterk hebben aangedrongen op verbetering daarvan en aan die verbetering hun medewerking
hebben verleend, hetgeen tot aanzienlijke verbetering heeft geleid, is het oordeel
van het hof, zonder nadere motivering, die het hof niet heeft gegeven, niet
begrijpelijk’.194

190 Spier/Hartlief (2015), p. 277.
191 Bij de voorzienbaarheid in het kader van de leer van de redelijke toerekening is sprake van de
voorzienbaarheid van de schade. (zie paragraaf 5.2 en 5.3 voor andere vormen van voorzienbaarheid). Bij
waarschijnlijkheid is het Kelderluik arrest relevant. Zie paragraaf 4.2.2.2 voor een korte bespreking in het
arrest. Zie voorts: Klaassen (2017), nr. 34, Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II (2017) De verbintenis in het
algemeen, § 65 en 66, Di Bella (2014) Di Bella (2014), p. 81 en Spier/Hartlief (2015), p. 277 en 285, HR
1 juli 1977, NJ 1978/84 (Van Hees/Esbeek)
192 Voorzienbaarheid in geobjectiveerde zin dient in deze context volgens Hartkamp en Sieburgh als volgt
te worden opgevat: ‘Bij de beoordeling van de voorzienbaarheid van de schade als gezichtspunt bij de
redelijke toerekening, moet rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden, de algemene kennis
en de ervaring, die de aansprakelijk gestelde persoon op het moment waarop de wanprestatie of
onrechtmatige daad plaatsvond, kende en/of bezat of, gemeten naar de maatstaf van een gemiddeld
ontwikkeld mens onder vergelijkbare omstandigheden, had behoren te kennen en/of te bezitten’. Asser/
Hartkamp & Sieburgh 6-II (2017), nr. 71 en 72. Zie tevens: Klaassen (2017), nr. 35, Enkele nadere
opmerkingen over de voorzienbaarheid, Boonekamp, in: GS Schadevergoeding, artikel 6:98 BW, 4.6.2
Gradaties, met verwijzing naar Parl. Gesch. Boek 6, p. 345. Parl. Gesch. Boek 6, p. 345, zie Di Bella (2014),
p. 79.
193 Gerechtshof ’s-Gravenhage 27 mei 2004, JOR 2004/206, r.o. 10.19.
194 HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, (Vie d’Or) r.o, 6.6.1, alsmede de annotatie van H. Beckman bij het
arrest.
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(v) Draagkracht
Volgens Boonekamp195 wordt ter zake draagkracht en eventuele verzekering vrij
algemeen aangenomen: ‘dat het bestaan van een verzekering aan de zijde van de
aansprakelijke of aan de zijde van de gelaedeerde van invloed is of kan zijn op
de toerekening’. Accountantsorganisaties196 zijn verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (zie paragraaf 5.2.4). Ik kan me derhalve
voorstellen dat deze factor in geval van accountants-aansprakelijkheid een ruime
toerekening ten gevolge zou kunnen hebben.197
Processuele houding
Ten aanzien van de processuele houding van de aangesproken accountant is van
belang dat sinds het arrest Beliën/Noord Brabant198 wordt aangenomen dat een
laakbare houding van de aansprakelijk gestelde procespartij een ruime toerekening rechtvaardigt.199 Bij een laakbare houding kan gedacht worden aan een
aangesproken accountant die bewust informatie voor de andere partij achterhoudt200 of zich verzet tegen inzage in het controledossier. Zoals in paragraaf 3.2.4
opgemerkt dient de accountant inzicht te geven in de inhoud van het controledossier en zal de accountant alle redelijke vragen over zijn werkzaamheden moeten beantwoorden. Van de accountant mag alsdan worden gevergd ‘dat deze
duidelijk maakt hoe de controle is aangepakt, welke stukken daarbij zijn opgevraagd, welke instructies zijn gegeven en welke vragen zijn gesteld201 ’. Zie tevens
paragraaf 5.5.2 inzake verzwaarde stelplicht en 5.5.2.1 inzake de exhibitieplicht.
HR inzake aansprakelijkheid accountant en redelijke toerekening
Het hof heeft in 2016 inzake de aansprakelijkheid van een accountant met
betrekking tot een door de accountant gegeven advies overwogen dat de door de
benadeelde geleden schade in redelijkheid niet aan de accountant kan worden toegerekend. Het hof wijst in haar overweging op omstandigheden die mijns inziens
samenhangen met de voorzienbaarheid van de geleden schade.
In het geschil dat ten grondslag ligt aan deze procedure speelt een belangrijke rol dat de
onderneming van de benadeelde (mede) door toedoen van een -achteraf niet betrouwbarederde-adviseur failliet is gegaan. De benadeelde verwijt de accountant dat hij hem niet heeft
gewaarschuwd voor deze derde-adviseur. Het hof overweegt dat de door de benadeelde geleden
schade in redelijkheid niet aan de (onvoldoende kritische houding van de) accountant kan worden
toegerekend (dit betreft stap 2 van het causaal verband, de leer van de redelijke toerekening). Daarbij acht het hof van belang dat de derde-adviseur zichzelf bij de benadeelde heeft gemeld, de derdeadviseur een vergoeding van € 10.000,– per maand ontving van de onderneming van benadeelde,

195 Boonekamp, in: GS Schadevergoeding, artikel 6:98 BW, aantekening 4.11.1 Invloed verzekering op
toerekening.
196 Zoals eerder opgemerkt zal in de praktijk een accountantsorganisatie aansprakelijk worden gesteld (zie
paragraaf 5.2) en niet de individuele accountant.
197 Hartlief (2011) en Hartlief & Tjittes (1999).
198 HR 9 mei 2003, NJ 2005/168, r.o. 4.3.3 (Belien/Noord Brabant).
199 Holthuijsen-van der Kop (2015), § 3.1.
200 HR 9 mei 2003, NJ 2005/168 (Belien/Noord Brabant), r.o. 4.3.3. Tevens: Dijkshoorn (2011), p. 257 e.v.
Opgemerkt wordt dat het hier de overheid betrof die informatie achterhield en dat niet duidelijk is in
hoeverre deze uitspraak een groter bereik heeft.
201 Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9 e.v.
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de derde-adviseur kennelijk erg overtuigend overkwam en gebruik heeft gemaakt van listige
kunstgrepen om de waarheid te verbloemen, de benadeelde zelf nooit aan de derde-adviseur heeft
getwijfeld en niet is komen vast te staan dat alle door de derde-adviseur aangedragen financiers
verzonnen waren.

De Hoge Raad overweegt met betrekking tot het cassatiemiddel dat opkomt tegen
voornoemde overweging van het hof, dat het antwoord op de vraag of de schade
(deels) aan de accountant is toe te rekenen, in het bijzonder ervan afhangt of van de
accountant in de concrete omstandigheden van dit geval had mogen worden verwacht dat hij de benadeelde voor het (mogelijk) onrechtmatig handelen van de
derde-adviseur waarschuwde, en wat de gevolgen van die waarschuwing dan (vermoedelijk) zouden zijn geweest. Het hof heeft daarover niets vastgesteld, hoewel
de stellingen van de benadeelde daartoe wel aanleiding gaven. De Hoge Raad vernietigt dientengevolge het arrest van het hof.202
De Hoge Raad lijkt bij zijn overweging de primaire benadering van A-G Hartlief te volgen.
A-G Hartlief gaat er met betrekking tot voornoemde overweging van het Hof namelijk primair
vanuit dat de overweging betrekking heeft op de vraag of de accountant heeft gehandeld als
een ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend registeraccountant’, oftewel de zorgplicht van
de accountant. In het vervolg van zijn conclusie overweegt de A-G subsidiair: ‘Rov. 8 zou ook
nog aldus kunnen worden gelezen dat de schade in causale zin (als bedoeld in art. 6:98 BW) in
redelijkheid niet aan [verweerder 2] kan worden toegerekend’.203 Ik heb in voorgaande de
overweging van het Hof gelezen in lijn met de subsidiaire benadering van de A-G.

Conclusie leer van de redelijke toerekening
Toepassing van de leer van de redelijke toerekening zal voor de aansprakelijk
gestelde accountant niet snel resulteren in een beperking van de verbintenis tot
schadevergoeding. Sterker nog, onder omstandigheden kan de leer van de redelijke
toerekening voor de accountant een ruime toerekening van schade ten gevolge
hebben. Als ik kijk naar de factoren van Brunner, zijn bij accountantsaansprakelijkheid met name de volgende factoren relevant. Een ruime toerekening kan aan
de orde zijn vanuit het oogpunt van de strekking van de norm. Deze ruime toerekening zou dan voortkomen uit de bijzondere zorgplicht van accountants. Een
ruime toerekening kan voorts aan de orde zijn vanuit het oogpunt van draagkracht
(en verzekering). Tot slot kan de voorzienbaarheid in het kader van toerekenbaarheid een belangrijke factor zijn. Het hof heeft in het Vie d’Or arrest aangenomen
dat de schade aan de polishouders voorzienbaar was. Opgemerkt wordt echter dat
een ruime toerekening sterk afhangt van de omstandigheden van het geval. Er is
weinig jurisprudentie over en het algemene beeld is dat terughoudendheid wordt
betracht.

202 HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452, r.o. 3.3.3. Zie tevens: Berghuijs & Roestenberg (2018),
Barbiers & Hijink (2018).
203 Conclusie A-G Hartlief d.d. 12 mei 2017, ECLI:NL:PHR:2017:430, r.o. 3.33. Conclusie behorend bij HR
22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452.
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5.4.4

Causaliteitsonzekerheid

5.4.4.1

INLEIDING

De hoofdregel is dat een benadeelde het causaal verband tussen de beroepsfout
en de schade aannemelijk moet maken. In paragraaf 5.5 zal ik de bewijslast
bespreken. In deze paragraaf zal ik stilstaan bij (het bewijs van) causaal verband in
het kader van causaliteitsonzekerheid. Indien sprake is van causaliteitsonzekerheid
kan er gebruik worden gemaakt van volgende uitzonderingen op de hoofdregel:
de omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid, kansschade-methode en het
vermoeden van het bestaan van een csqn-verband. Met deze leerstukken wordt de
benadeelde tegemoet gekomen in zijn bewijslast. In het hiernavolgende zal ik per
leerstuk eerst kort de hoofdlijnen schetsen met een verwijzing naar relevante
literatuur. Daarna zal ik het leerstuk (uitsluitend) bespreken in het licht van
accountantsaansprakelijkheid. In 5.5 over bewijs zal ik vervolgens nog stilstaan
bij twee andere manieren om een benadeelde tegemoet te komen in zijn bewijslast, te weten een verzwaarde stelplicht en het bewijsvermoeden.
5.4.4.2

OMKERINGSREGEL

De rechter kan verplicht zijn in specifieke gevallen voorshands het bestaan van
een csqn-verband tussen het ontstaan van de schade en de normschending aan te
nemen.204 Deze bijzondere bewijsregel wordt de omkeringsregel genoemd.
De omkeringsregel dient te worden onderscheiden van het leerstuk van de omkering van de
bewijslast. Van omkering van bewijslast kan sprake zijn indien het volledig leggen van de
bewijslast op de benadeelde een onaanvaardbaar zware last voor de benadeelde ten gevolge heeft.
De bewijslast kan alsdan op gronden van redelijkheid en billijkheid worden omgekeerd.205 Het
verschil tussen beide leerstukken is dat bij de omkeringsregel de bewijslastverdeling in stand
wordt gelaten, terwijl bij omkering van bewijslast de andere partij kan worden belast met het
leveren van bewijs.206 Omkering van bewijslast kan aan de orde zijn in geval van concrete
omstandigheden die een afwijkende bewijslastverdeling kunnen rechtvaardigen in een specifiek
geval. Voor zover bekend is omkering van bewijslast nog niet voorgekomen in procedures ter zake
accountantsaansprakelijkheid.

De omkeringsregel dient te worden toegepast indien voldaan is aan de volgende
cumulatieve eisen207 : er is sprake van een als onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming te kwalificeren handelen en dat handelen schendt een norm

204 Schild (2009), p. 254 e.v.
205 Dit volgt uit de bijzin van artikel 150 Rv ‘tenzij uit enige bijzondere regel of uit deeisen van redelijkheid en
billijkheid een andere regel van de bewijslast voortvloeit’.
206 Schild (2009), p. 254 e.v.
207 Klaassen omschrijft de omkeringsregel als volgt: ‘In lijn met de rechtspraak van de Hoge Raad, kan de
zogenaamde omkeringsregel worden omschreven als de regel dat de rechter een vermoeden van oorzakelijk
verband tussen een normschending en het ontstaan van schade aanneemt als is komen vast te staan dat er
sprake is van een gedraging in strijd met een norm die strekt tot het voorkomen van een specifiek gevaar ter
zake van het ontstaan van schade en door degenen die zich op deze normschending beroept- ook bij
betwisting- aannemelijk is gemaakt dat dit specifieke gevaar waartegen de norm bescherming beoogt te
bieden zich in het concrete geval heeft verwezenlijkt’. Klaassen (2013), p. 137.
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die een specifiek gevaar voorkomt. De benadeelde dient (slechts) aannemelijk te
maken dat het specifieke gevaar zich in het concrete geval ook verwezenlijkt
heeft.208 Indien aan deze eisen is voldaan, wordt het bestaan van csqn-verband
tussen de onrechtmatige gedraging of tekortkoming en het ontstaan van de
schade aangenomen.209 Het is vervolgens aan de aangesprokene om tegenbewijs
te leveren door de afwezigheid van een csqn-verband aannemelijk te maken (de
aangesprokene dient aannemelijk te maken dat de bedoelde schade ook zonder die
gedraging of tekortkoming zou zijn ontstaan).210 A-G Hartlief spreekt in dit verband over een ‘‘alles-of-niets‘-oplossing’.211 De omkeringsregel dient terughoudend te worden toegepast.212
In het hiernavolgende sta ik stil bij jurisprudentie waarin de omkeringsregel in
geval van een schending door een accountant van de zorgverplichtingen 2 ‘Inzet
van deskundigheid’ en 3 ‘Informatie- en waarschuwingsplicht’213 aan de orde
komt. Er is geen jurisprudentie beschikbaar waarin de omkeringsregel in geval van
een schending door een accountant van de zorgverplichting 1 ‘Deskundigheid’ aan
de orde komt.
Omkeringsregel bij een schending van zorgverplichting 2: ‘Inzet van deskundigheid’
In de procedure die verband houdt met het Vie d’Or geschil heeft de rechtbank in
eerste aanleg de omkeringsregel toegepast. Naar het oordeel van de rechtbank
heeft het onrechtmatig handelen van de accountants, dat bestond uit het onvoldoende uitvoering geven aan hun controlerende en informerende taken, een risico
in het leven geroepen waardoor schade voor derden zou ontstaan.214 Het risico
betrof een faillissement, welk risico uiteindelijk ook is verwezenlijkt.215 De
accountant is er volgens de rechtbank niet in geslaagd aan te tonen dat het
faillissement zich ook zou hebben verwezenlijkt, indien het onrechtmatig handelen achterwege zou zijn gebleven. Volgens de rechtbank zouden de problemen bij
Vie d’Or duidelijker en dwingender aan de oppervlakte zijn gekomen, indien de
accountants tijdens hun controlewerkzaamheden correct en zorgvuldig hadden

208 In het verleden was sprake van een vierde eis, namelijk dat het specifieke gevaar waartegen de norm beoogt
te beschermen in het concrete geval in aanmerkelijke mate was vergroot. Deze eis wordt echter niet meer
gesteld. HR 29 november 2002, RvdW 2002, 190. Rutgers (2003), p. 307 e.v., Van Emden & De Haan
(2014), paragraaf 6.5, met verwijzing naar HR 23 november 2012, NJ 2012/669, Asser Procesrecht/Asser 3
(2017), paragraaf 302 De omkeringsregel.
209 Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 mei 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP0151, r.o. 10.11 (Vie d’Or), Asser
Procesrecht/Asser 3 (2017), § 302 De omkeringsregel, met verwijzing naar HR 29 november 2002,
NJ 2004/304 en 305, JBPr 2003/23.
210 Schild (2009), p. 254 e.v.
211 Hij wijst in zijn conclusie ook op minder vergaande alternatieven, ‘die de lasten van onzekerheid over wat er
‘zonder de fout’ zou zijn gebeurd over eiser en gedaagde [verdelen]’. Daarvan bespreekt hij proportionele
aansprakelijkheid en de kansschade-methode. Conclusie A-G Hartlief d.d. 12 mei 2017,
ECLI:NL:PHR:2017:430, rp. 3.36. Conclusie behorend bij HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452.
212 Klaassen (2013), p. 137-138.
213 Zie onder andere: Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II (2017), nr. 50, Spier/Hartlief (2015), p. 270 e.v.,
Boonekamp, in: GS Schadevergoeding, artikel 6:98 BW, Van Emden & De Haan (2014), hoofdstuk 6 en
Boks (2002), p. 212 e.v.
214 Samenvatting uit: Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 mei 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP0151, r.o. 10.2.
215 RB ’s-Gravenhage 13 juni 2001, ECLI:NL:RBSGR:2001:AB2083, JOR 2001/215 NJ 2001, 445, r.o. 3.30.
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gehandeld. Aanmerkingen van de accountants zouden veel eerder hebben geleid
tot ingrijpender maatregelen van de Verzekeringskamer. Gelet op het voorgaande is
volgens de rechtbank het causaal verband tussen het onrechtmatig handelen van de
accountants en de schade van de (oud-) polishouders gegeven.216 Het hof217 overweegt vervolgens in hoger beroep dat de accountants weliswaar hebben gehandeld
in strijd met de zorgvuldigheid die zij jegens de oud-polishouders in acht hadden
dienen te nemen, maar dat dit niet wil zeggen dat de accountants met hun handelen
een norm hebben geschonden die ertoe strekt een specifiek gevaar ter zake van het
ontstaan van schade bij de oud-polishouders te voorkomen. ‘Naar het oordeel van
het hof strekken de door de accountants overtreden normen niet tot het voorkomen
van een specifiek gevaar ter zake van het ontstaan van schade, maar hebben zij
gehandeld in strijd met de algemene norm dat de accountant moet handelen in
overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid voortvloeiende
uit de voor accountants geldende professionele standaard’. De rechtbank had de
omkeringsregel derhalve niet toe mogen passen, omdat de door de accountants
geschonden algemene norm niet strekt tot het voorkomen van een specifiek gevaar
ter zake van het ontstaan van schade.218 De Hoge Raad heeft het oordeel van het
hof in stand gelaten.219 De Hoge Raad overweegt dat de door de accountants
geschonden norm niet strekt tot het voorkomen van een specifiek gevaar ter zake
van het ontstaan van schade door deconfiture van de verzekeraar. In dat geval is
voor toepassing van de omkeringsregel geen plaats.220
Een beroep op de omkeringsregel is eveneens afgewezen in het Dipasa arrest.221
In zijn conclusie refereert A-G Huydecoper aan de toepassing van de omkeringsregel in het Vie d’Or arrest. Huydecoper overweegt dat als de omkeringsregel niet
van toepassing was in de Vie d’Or procedure, alwaar hoge eisen werden gesteld
aan de zorg van de controlerende accountant van een levensverzekeringmaatschappij, de omkeringsregel nog minder snel van toepassing zal zijn in het Dipasa
geschil dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid van de accountant jegens
zijn opdrachtgever (een handelsmaatschappij) voor een tekortkoming in de wettelijke controle. De Hoge Raad heeft het geschil afgedaan met een beroep op artikel
81 RO, er is derhalve geen sprake van nadere motivering van dit middel.
Concluderend kan gesteld worden dat er nauwelijks of geen ruimte is voor toepassing van de omkeringsregel bij aansprakelijkheid van de accountant met
betrekking tot een schending van de zorgvuldigheidsnorm ‘inzet van deskundigheid’, omdat alsdan sprake is van schending van een algemene zorgvuldigheidsnorm en niet van een norm die ertoe strekt een specifiek gevaar ter zake van het
ontstaan van schade bij een ander te voorkomen.

216
217
218
219
220
221

Zie tevens: Bras (2008), p. 67 e.v.
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 mei 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP0151, r.o. 10.12.
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 mei 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP0151, r.o. 10.12.
HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, r.o. 6.1.2.
HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, r.o. 6.1.2.
HR 26 januari 2007, ECLI:NL:PHR:2007:AZ2589, RvdW 2007, 131 (Dipasa). Zie paragraaf 4.4.3.5.
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Omkeringsregel bij een schending van zorgverplichting 3: ‘Informatie- en
waarschuwingsplicht’
De informatieplicht strekt er niet toe de benadeelde te beschermen, maar om de
benadeelde in staat te stellen goed geïnformeerd te beslissen.222 Het recht van
de benadeelde om goed geïnformeerd te beslissen volgt uit jurisprudentie223 met
betrekking tot de aansprakelijkheid van andere gereglementeerde beroepsbeoefenaren.224 Er is aldus bij de informatieplicht sprake van een algemene zorgvuldigheidsnorm en niet van een norm die ertoe strekt een specifiek gevaar ter
zake van het ontstaan van schade bij een ander te voorkomen. Hierdoor is er mijns
inziens in beginsel geen ruimte voor toepassing van de omkeringsregel bij aansprakelijkheid van de accountant met betrekking tot de schending van de informatieplicht.
Aldus ook A-G Hartlief. In zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van
22 september 2017 inzake de aansprakelijkheid van een accountant met betrekking
tot een door de accountant gegeven advies merkt A-G Hartlief op: ‘Ik volsta er op
deze plaats mee op te merken dat het veronachtzamen van een algemene informatie- of waarschuwingsplicht in beginsel niet voldoende is voor toepasselijkheid
van de omkeringsregel.225 ’
Bij aansprakelijkheid wegens een schending van de informatieplicht door andere gereglementeerde beroepsbeoefenaren, te weten advocaten226 en artsen, heeft de Hoge Raad de omkeringsregel in lijn met bovenstaande afgewezen. Bij artsen is de ‘informed consent’
jurisprudentie relevant. ‘Informed consent’ betreft de toestemming voor een voorgestelde
behandeling die door de patiënt op basis van adequate informatie is verleend.227 Het ‘informed
consent’ leerstuk is wettelijk verankerd in artikel 7:448 BW. De Hoge Raad overweegt in dit
verband dat de op de arts rustende verplichting de patiënt op duidelijke wijze in te lichten over
de risico’s verbonden aan de voorgestelde behandeling, er niet toe strekt de patiënt te beschermen
tegen deze risico’s. Er is volgens de Hoge Raad (slechts) sprake van een plicht tot het verschaffen
van informatie die de patiënt in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen of hij al dan niet
toestemming voor de voorgestelde behandeling zal geven. Indien niet aan deze verplichting is
voldaan, is er sprake van een schending van de informatieplicht. De omkeringsregel is in dat
geval niet van toepassing.228

222 Hoekstra & Van Rijckevorsel-Teeuwen (2014), p. 79.
223 In het arrest Dicky Trading II (HR 26 januari 1996, NJ 1996/607) met betrekking tot aansprakelijkheid van
de notaris werd de omkeringsregel nog toegepast, maar aangenomen wordt dat het arrest achterhaald is. Zie:
Akkermans & Van Dijk (2012), p. 157 e.v. en H.J. Delhaas in haar annotatie bij Gerechtshof Arnhem,
22 augustus 2013, JA 2013/119.
224 Klaassen (2013), p. 143.
225 Conclusie A-G Hartlief d.d. 12 mei 2017, ECLI:NL:PHR:2017:430, r.o. 3.36. Conclusie behorend bij HR
22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452.
226 In het Juresta arrest doet de benadeelde een beroep op een schending van de informatieverplichting van zijn
advocaat en wijst de Hoge Raad toepassing van de omkeringsregel af. Zie: HR 2 februari 2007, NJ 2007/92,
JA 2007/43, HR 23 november 2001, nr. C99/259, NJ 2002/386 en HR 23 november 2001, nr. 00/069, NJ
2002/387.
227 Pijls (2009), p. 170 e.v.
228 HR 23 november 2001, nr. C99/259, NJ 2002/386 en HR 23 november 2001, nr. 00/069, NJ 2002/387.
Aldus ook H.J. Delhaas in haar annotatie bij Gerechtshof Arnhem, 22 augustus 2013, JA 2013/119 en
Klaassen (2013), p. 140.
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Mogelijk is er ruimte voor toepassing van de omkeringsregel indien sprake is
van schending van een specifieke waarschuwingsplicht, in die zin dat de opdrachtgever indringend gewaarschuwd had moeten worden voor bepaalde risico’s.229 In
paragraaf 4.4.4 ben ik echter tot de conclusie gekomen dat een dergelijke
waarschuwingsplicht bij accountants vooralsnog niet aan de orde is.
5.4.4.3

PROPORTIONELE

AANSPRAKELIJKHEID

Soms komt het voor dat onduidelijk is waardoor schade precies is veroorzaakt.
Mogelijk kan het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid dan uitkomst
bieden. Proportionele aansprakelijkheid kan aan de orde komen indien sprake
is van onzekerheid over het csqn-verband, welke onzekerheid voortkomt uit het
feit dat de schade kan zijn veroorzaakt (i) door de aansprakelijkheid scheppende
gebeurtenis, of (ii) door een voor risico van de benadeelde komende omstandigheid, of (iii) door een combinatie van beide oorzaken.230 Bij proportionele
aansprakelijkheid is sprake van aansprakelijkheid ‘naar rato van veroorzakingswaarschijnlijkheid’.231 Oftewel, de schade wordt verdeeld naar rato van waarschijnlijkheid (kans) dat de gebeurtenis of fout de schade heeft veroorzaakt, in
plaats van de schade in zijn geheel voor risico van een van beide partijen te laten
komen.232 Wat het leerstuk bijzonder maakt, is dat de rechter schade toewijst
zonder dat het csqn-verband vaststaat.233 De grondslag voor proportionele aansprakelijkheid is volgens de Hoge Raad een combinatie van de artikelen 6:99 BW
(alternatieve veroorzaking/causaliteit) en 6:101 BW (eigen schuld).234 Het leerstuk
van eigen schuld bespreek ik in 5.6.1.

229 Akkermans en Van Dijk stellen: ‘De omkeringsregel is in beginsel niet toepasselijk bij schending van
informatie- en waarschuwingsplichten die strekken tot voorkoming van vermogensschade. Praktisch
gesproken ziet het ernaar uit dat de omkeringsregel alleen nog toepasselijk is bij de schending van verkeersen veiligheidsnormen’. Akkermans & Van Dijk (2012), p. 157 e.v. Klaasen stelt dat de kans om met succes
een beroep op de omkeringsregel te doen het grootste is bij verkeers- en veiligheidsnormen, Klaassen (2012),
p. 182 e.v. en Klaassen (2013), p. 144.
230 HR 21 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7491 (Deloitte/H&H) en Rammeloo (2013), p. 42 e.v.
231 Akkermans (1997), Akkermans (2000), p. 102-128.
232 A-G Hartlief spreekt van ‘een minder vergaande oplossing [dan de omkeringsregel], die de lasten van
onzekerheid over wat er ‘zonder de fout’ zou zijn gebeurd over eiser en gedaagde verdeelt’. De omkeringsregel
betitelt hij in dit verband als ‘alles of niet oplossing’. Conclusie A-G Hartlief d.d. 12 mei 2017,
ECLI:NL:PHR:2017:430, rp. 3.36. Conclusie behorend bij HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452.
233 Rammeloo (2013), p. 42 e.v. en HR 24 december 2010, LJN: BO1799, RvdW 2011/35 (Fortis / Bourgonje c.s.).
234 Er is ook een ‘alternatief’ voor proportionele aansprakelijkheid, namelijk het aannemen van causaal
verband en vervolgens toepassing geven aan het leerstuk van eigen schuld (artikel 6:101). Een en ander
kan echter op bezwaren stuiten vanuit het oogpunt van causaliteitsonzekerheid. Conclusie A-G Wissink bij
HR 24 december 2010, LJN: BO1799. Zie tevens: Akkermans & Van Dijk (2012), p. 157 e.v., Akkermans
(1997) en HR 31 maart 2006, LJN AU6092 (Nefalit/Karamus).
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Er is veel geschreven over proportionele aansprakelijkheid, en de meningen zijn
sterk verdeeld.235 In het kader van de accountantsaansprakelijkheid is relevant
dat uit het arrest Fortis/Bourgonje236 volgt dat de Hoge Raad mogelijkheden ziet
voor proportionele aansprakelijkheid van een beroepsbeoefenaar (in casu een
bank).237 Het arrest betrof de zorgplicht van de bank en haar waarschuwingsplicht.
De Hoge Raad overweegt echter nadrukkelijk dat het leerstuk zeer terughoudend dient te worden toegepast en dat er slechts in uitzonderlijke omstandigheden
ruimte voor is. Er zijn de nodige kanttekeningen bij het arrest te plaatsen, zie
hierover bijvoorbeeld Klaassen.238 Ik volsta met de volgende beschouwing. De
informatie- en waarschuwingsplicht van financiële ondernemingen in verband met
beleggingsproducten is veel omvangrijker dan de informatie- en waarschuwingsplicht van accountants239 (zie hierover tevens paragraaf 3.10). De accountant heeft
vooral een informatie- en waarschuwingsplicht jegens zijn cliënt en niet jegens derden (zie paragraaf 4.4.4). Daarin verschilt de accountant met financiële ondernemingen. Aangezien het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid bij financiële
ondernemingen nog in de kinderschoenen staat, voert het in dit licht te ver om uitvoerig in te gaan op het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid en de positie
van de accountant die zijn -veel minder vergaande- informatie- en waarschuwingsplicht heeft geschonden. Ik sluit echter niet uit dat een accountant in de toekomst geconfronteerd kan worden met proportionele aansprakelijkheid jegens zijn
opdrachtgever bij verzuim van informatie- en/of waarschuwingsplichten. Bij
aansprakelijkheid jegens derden zal proportionele aansprakelijkheid mijns inziens
(vooralsnog) niet aan de orde zijn. In paragraaf 4.4.4 heb ik namelijk geconcludeerd dat er (vooralsnog) geen sprake is van informatieverplichtingen en een waarschuwingsplicht jegens derden.

235 Zie bijvoorbeeld: Akkermans (1997), Akkermans & Van Dijk (2012), p. 157 e.v., Giesen & Tjong Tjin Tai
(2008), Kortmann (2006), p. 1404 e.v. en Klaassen (2013), p. 151 e.v.
236 De Hoge Raad overweegt over het toepassingsbereik van het leerstuk dat hij wel mogelijkheden ziet voor
toepassing in geval van schending van een waarschuwingsplicht door een bank. Volgens de Hoge Raad kan
er ‘met name aanleiding zijn’ om proportionele aansprakelijkheid aan te nemen:
(i) indien de aansprakelijkheid van de aangesprokene op zichzelf vaststaat (lees: er sprake is van een
toerekenbare tekortkoming dan onrechtmatige daad),
(ii) er een ‘niet zeer kleine kans’ bestaat dat het csqn-verband tussen de geschonden norm en de geleden
schade aanwezig is, en
(iii) de strekking van de geschonden norm en de aard van de normschending toepassing rechtvaardigen.
De Hoge Raad heeft zijn oordeel uit het arrest Fortis/Bourgonje bekrachtigt in de arresten Nationale
Nederlanden/moeder en zoon en Deloitte Belastingadviseurs/H&H Beheer. HR 24 december 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BO1799, NJ 2011/251 (Fortis/De Bourgonje), HR 14 december 2012, LJN BX8349
en HR 21 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7491, r.o. 3.5.3, NJ 2013/237 m.nt. S.D. Lindenbergh
(Deloitte Belastingadviseurs/H&H Beheer). Zie tevens: Akkermans & Van Dijk (2012), p. 157 e.v.
237 Oorspronkelijk leek proportionele aansprakelijkheid alleen aan de orde te zijn bij werkgeversaansprakelijkheid. HR 31 maart 2006, LJN AU6092 (Nefalit/Karamus).
238 Klaassen (2013), p. 156 e.v.
239 Zie onder andere: HR 24 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1799, NJ 2011/251 (Fortis/De Bourgonje),
HR 5 juni 2009, LJN BH2815 (De Treek/Dexia), HR 5 juni 2009, LJN BH2811 (Levob/Bolle) en HR 5 juni
2009, LJN: BH2822 (Stichting Gedupeerden Spaarconstructie/Aegon), HR 27 november 2009, LJN
BH2162 (VEB/World Online); RvdW 2009/1403; JOR 2010/43, m.nt. K. Frielink; ONDR 2012/21, m.nt.
H.M. Vletter-van Dort.
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Met betrekking tot een schending van de zorgverplichting ‘inzet van deskundigheid’ merk ik op dat op dit moment proportionele aansprakelijkheid aldaar
niet aan de orde lijkt te zijn. Mijns inziens rechtvaardigen de strekking van de
geschonden norm en de aard van de normschending niet de toepassing van
proportionele aansprakelijkheid.
5.4.4.4

KANSSCHADE-METHODE

Stel dat een advocaat niet tijdig in hoger beroep is gegaan. Wat is dan de door
zijn cliënt geleden schade? Deze schade bestaat uit het verlies van een kans op
een gewonnen procedure. Indien causaliteitsonzekerheid wordt veroorzaakt door
het feit dat de schade bestaat uit het verlies van een kans240 op een beter resultaat
(bijvoorbeeld de kans op een beter onderhandelingsresultaat),241 kan de kansschade-methode uitkomst bieden. Bij de kansschade-methode is het niet zeker is
of er schade is geleden, maar is het wel duidelijk dat er een kans is misgelopen.
Volgens de Hoge Raad242 is de kansschade-methode breed inzetbaar.243 Er is bij
de kansschade-methode geen reden tot terughoudendheid, zoals bij proportionele
aansprakelijkheid.
De kansschade-methode leent zich bijvoorbeeld goed voor toepassing bij aansprakelijkheid van
een advocaat die niet tijdig een vordering of een rechtsmiddel heeft ingesteld.244 De kansschademethode is tevens inzetbaar indien een beroepsbeoefenaar (advocaat of fiscalist) heeft verzuimd
een bepaald verweer te voeren.245 Klaassen ziet mogelijkheden voor de kansschade-methode bij
beleggingsschade, waarbij het dan gaat om de kans dat de belegger, als hij wel voldoende was
geïnformeerd over of gewaarschuwd voor de risico’s verbonden aan de desbetreffende belegging,
hiervan had afgezien.246

240 Het verlies van een kans wordt ook wel omschreven als ‘niet kan worden vastgesteld of en in hoeverre
in de hypothetische situatie dat de tekortkoming of onrechtmatige daad achterwege zou zijn gebleven, de
kans op succes zich in werkelijkheid ook zou hebben gerealiseerd’. HR 21 december 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BX7491, r.o. 3.5.3, NJ 2013/237 m.nt. S.D. Lindenbergh (Deloitte Belastingadviseurs/
H&H Beheer).
241 Rammeloo (2013), p. 42 e.v.
242 HR 21 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7491, r.o. 3.5.3, NJ 2013/237 m.nt. S.D. Lindenbergh
(Deloitte Belastingadviseurs/H&H Beheer).
243 Een vraag die veel pennen in beweging heeft gebracht is of de kansschade-methode onderdeel uitmaakt van
het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid of dat het een apart leerstuk betreft. Zie bijvoorbeeld:
Akkermans & Van Dijk (2012), p. 157 e.v., NJ 2011/250, m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai, Klaassen (2017),
nr. 57b en Klaassen (2012), Van Dijk (2014) en Overes (2014). De Hoge Raad heeft in het arrest Deloitte
Belastingadviseurs/H&H Beheer antwoord gegeven op deze vraag. In het arrest benadrukt de Hoge Raad dat
het twee verschillende leerstukken betreft.
244 Onder andere aanvaard in: HR 24 oktober 1997, NJ 1998/257 (Baijings), HR 19 januari 2007, NJ 2007/63
(Kranendonk/ A. Advocaten), HR 16 februari 2007, NJ 2007/256 (Tuin Beheer/Maatschap A), HR 18 april
2008, NJ 2008/245 (Mustert/O).
245 HR 21 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7491, NJ 2013/237 m.nt. S.D. Lindenbergh (Deloitte
Belastingadviseurs/H&H Beheer).
246 Klaassen (2013), p. 160.

350

5. Overige aspecten van aansprakelijkheid

A-G Hartlief pleit in zijn conclusie247 bij het arrest van de Hoge Raad van
22 september 2017248 inzake de aansprakelijkheid van een accountant met betrekking tot een door de accountant gegeven advies voor de kansschade-methode: ‘In
dit verband zou het wat mij betreft in de rede liggen om de schade te begroten op
basis van een (eventuele) verloren kans op een betere uitkomst’. Bij dit geschil was
sprake van een onderneming die (mede) door toedoen van een -achteraf niet
betrouwbare- derde-adviseur failliet is gegaan. De oud bestuurder en aandeelhouder van de onderneming verwijt de accountant dat hij hem niet heeft gewaarschuwd voor deze derde-adviseur. Indien vast komt te staan dat de accountant
onzorgvuldig heeft gehandeld jegens de oud bestuurder en aandeelhouder door
zich onvoldoende kritisch op te stellen jegens de derde-adviseur en de door hem
voorgestelde financiers, zie ik in deze zaak inderdaad mogelijkheden voor schadebegroting op basis van een verloren kans op een betere uitkomst. De gemiste kans
zou in dat geval er uit bestaan dat de oud bestuurder en aandeelhouder dankzij de
kritische houding van de accountant tot de conclusie had kunnen komen dat er
sprake was van fraude aan de zijde van de derde-adviseur. Er moet beoordeeld worden hoe groot de kans is dat eiser tot deze conclusie, en dus de beslissing om geen
aanbetaling te doen, was gekomen.249
De kansschade-methode kan wellicht ook toegepast worden bij aansprakelijkheid van een accountant voor een tekortkoming in de wettelijke controle. Ik vind
het echter vooralsnog lastig vast te stellen wie daarbij een kans op een beter
resultaat zou kunnen verliezen. Dit zal erg afhangen van de omstandigheden van
het geval. Hierbij is van belang dat de Hoge Raad heeft overwogen dat er alleen
ruimte is voor toepassing van dit leerstuk indien het gaat om een reële, dus niet zeer
kleine, kans op succes.250
5.4.4.5

HET

VERMOEDEN VAN HET BESTAAN VAN EEN CSQN- VERBAND

De rechter kan onder omstandigheden een csqn-verband aannemelijk achten tussen de beroepsfout en de schade.251 Het csqn-verband wordt dan tot uitgangspunt
genomen, behoudens het geval van tegenbewijs (indien de wederpartij de
afwezigheid van het csqn-verband aannemelijk weet te maken).252 Er is alsdan

247 Conclusie A-G Hartlief d.d. 12 mei 2017, ECLI:NL:PHR:2017:430, r.o. 3.36. Conclusie behorend bij HR
22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452.
248 HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452, r.o. 3.3.3. Zie tevens: Berghuijs & Roestenberg (2018),
Barbiers & Hijink (2018).
249 Berghuijs & Roestenberg (2018), paragraaf 33.
250 HR 21 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7491, NJ 2013/237 m.nt. S.D. Lindenbergh (Deloitte
Belastingadviseurs/H&H Beheer).
251 Giesen en Maes spreken over een ‘notie’ die volgt uit het De Treek/Dezia arrest (HR 5 juni 2009, LJN
BH2815 (De Treek/Dexia)), het Levob/Bolle arrest (HR 5 juni 2009, LJN BH2811 (Levob/Bolle)) en het
World Online arrest (HR 27 november 2009, LJN BH2162 (VEB/World Online)). De Hoge Raad heeft
nadien de aanname-benadering als een juiste rechtsopvatting bestempeld (HR 8 februari 2013, LJN BX7846,
RvdW 2013/249 (Van Lanschot)). Giesen en Maes concluderen dat deze benadering naar geldend recht van
toepassing is in gevallen waarin een informatieplicht wordt geschonden. Giesen & Maes (2014), p. 219 e.v.
252 Tevens kan de rechter naar aanleiding van de over en weer aangevoerde argumenten tot de conclusie komen de
aanname in een concreet geval niet opgaat. Pijls & Van Boom (2010), p. 194 e.v., Schild (2009), p. 254 e.v. en
Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 2.2.
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sprake van een bewijsvermoeden.253 Het bewijsvermoeden wordt ook wel de
‘aanname-benadering’254 of ‘informele’ toepassing van de omkeringsregel255
genoemd.
Het causaal verband wordt in overwegingen van de Hoge Raad aangenomen op grond van een
‘omkeringsregelachtige motivering’ of ‘de normatieve grondslag van de omkeringsregel’.256 Pijls
en Van Boom spreken over ‘omkering van de bewijsleveringslast’.257 Schild rept van een
‘informele toepassing van de omkeringsregel258 ’ en Busch van een ‘ad hoc omkeringsregel’.259

De rechtbank en het hof hebben in de procedure die verband houdt met het Vie
d’Or geschil naast de omkeringsregel tevens het bewijsvermoeden van het
bestaan van een csqn-verband toegepast. De rechtbank heeft overwogen dat
‘aannemelijk is geworden dat, indien de accountants vanaf de aanvang van hun
onrechtmatig handelen tijdens de werkzaamheden met betrekking tot de
jaarrekening 1989 correct en zorgvuldig hadden gehandeld, de problemen bij
Vie d’Or reeds in die tijd veel duidelijker en dwingender aan de oppervlakte
waren gekomen en ook dat aannemelijk is dat de Verzekeringskamer, indien Vie
d’Or de problemen niet zelf zou hebben opgelost, veel eerder ingrijpender
maatregelen zoals het benoemen van een stille curator zou hebben getroffen’.
De rechtbank heeft hiermee het bestaan van causaliteit aangenomen. De grieven hiertegen in hoger beroep slagen niet.260 De Hoge Raad casseert het oordeel
van het hof, omdat het hof zonder nadere motivering aan het bewijsaanbod van
de accountant voorbij is gegaan.261 Voorts acht de Hoge Raad het oordeel van
het hof ter zake het bewijsvermoeden van het csqn-verband door het ontbreken van nadere motivering onbegrijpelijk.262
De rechter is geneigd het bewijsvermoeden van het csqn-verband alleen toe te
passen bij een ‘uniforme beoordeling van een groot aantal geschillen’ ‘én wanneer
de effectieve rechtsbescherming in het geding is’.263 Klaassen spreekt over ‘een
grote groep gedupeerden en -in het bijzonder wat betreft de effectenlease-overeenkomsten- vele procedures waarin soortgelijke causaliteitskwesties spelen.264 ’

253 Giesen & Maes (2014), 219 e.v., met verwijzing naar Pijls & Van den Boom (2010), p. 196.
254 Klaassen merkt over de aanname-benadering op: ‘Het lijkt er veeleer op dat de Hoge Raad een nieuwe
‘regel’ formuleert, zij het met een beperkter bereik dan de omkeringsregel, die immers in meer algemene
bewoordingen is geformuleerd en (ondanks de intussen door de Hoge Raad aangebrachte beperkingen)
algemene betekenis heeft’. Klaassen (2013), p. 147.
255 Klaassen (2013), p.145.
256 Akkermans & Van Dijk (2012), p. 157 e.v.
257 Pijls & Van den Boom (2010), p. 196 e.v.
258 Schild (2009), p. 263.
259 Busch (2012), p. 76.
260 Gerechtshof ’s-Gravenhage 27 mei 2004, JOR 2004/206, r.o. 10.13 tot 10.18.
261 HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, (Vie d’Or) r.o. 6.3, alsmede de annotatie van H. Beckman bij het arrest.
262 HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, (Vie d’Or) r.o. 6.4.2, alsmede de annotatie van H. Beckman bij het
arrest.
263 Rammeloo (2013), p. 42 e.v.
264 Klaassen (2013), p. 147.
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Het bewijsvermoeden van het csqn-verband is bijvoorbeeld toegepast bij265 het
richtinggevende arrest inzake prospectusaansprakelijkheid, World Online,266 en
bij de zogenoemde effectenlease-arresten, De Treek/Dexia267 en Levob/Bolle.268
Het bewijsvermoeden van het csqn-verband leent zich derhalve niet voor toepassing bij een claim van een opdrachtgever of een individuele derde jegens de
accountant. Ik sluit echter niet uit dat een bewijsvermoeden van het csqn-verband
bij aansprakelijkheid van accountants in de toekomst aan de orde kan komen bij
een schending van de bijzondere zorgplicht jegens beleggers.269
5.4.5

Conclusie causaliteit

Het leerstuk van het causaal verband wordt als het lastigste onderdeel van het
aansprakelijkheidsrecht beschouwd.270 Klaassen stelt: ‘De causaliteit vormt
regelmatig de ‘bottleneck’ in een aansprakelijkheidszaak’.271 De vraag is of
causaliteit ook een bottleneck is bij accountantsaansprakelijkheid?
De benadeelde moet allereerst bewijzen dat sprake is van een csqn-verband. Ten
aanzien van een schending van de zorgverplichting 2 ‘inzet van deskundigheid’
is sprake van een csqn-verband tussen de beroepsfout van de accountant en de
schade van de benadeelde indien de benadeelde op basis van de juiste controleverklaring of jaarrekening anders zou hebben gehandeld dan hij heeft gedaan op
basis van de afgegeven controleverklaring en onjuiste jaarrekening. Het lijkt er op
dat aan derden tegemoet wordt gekomen bij het bewijs van kennisneming van de
controleverklaring en/of jaarrekening.272
Met betrekking tot een schending van de zorgverplichting 3 ‘informatie- en
waarschuwingsplicht’ volgt uit het Vie d’Or arrest de hoofdregel dat het csqnverband tussen een beroepsfout bestaande uit een schending de informatie- en
waarschuwingsplicht en de schade alleen wordt aangenomen indien de benadeelde zou hebben ingegrepen als hij (eerder) op de hoogte was gesteld of gewaarschuwd. Op de benadeelde rust de zware bewijslast dat hij zou hebben ingegrepen
indien hij op de hoogte was geweest. De benadeelde zal zulks vaak onmogelijk
kunnen bewijzen.
De eerste stap van het causaal verband zal daarmee in de praktijk vaak een zeer
lastig te nemen hobbel zijn, indien sprake is van een schending van zorgverplichting 3. Dit is mijns inziens vanuit aansprakelijkheidsperspectief gunstig voor de
accountant.

265
266
267
268
269
270

Klaassen (2017), 3.56, (Nog) een variant op de omkeringsregel.
HR 27 november 2009, NJ 2014/201.
HR 5 juni 2009, NJ 2012/182.
HR 5 juni 2009, NJ 2012/183.
Klaassen (2013), p. 131 met verwijzing naar HR 3 februari 2012, NJ 2012, 95 (Rabobank Vaart en Vecht/X).
A-G Spier in zijn conclusie voor het arrest Deloitte Belastingadviseurs/H & H Beheer, opgenomen in
Klaassen (2013), p. 170.
271 Klaassen (2013), p. 170.
272 HR 13 oktober 2006, LJN AW2080, JOR 2006, 296, JRV 2006, 752, NJ 2008, 528 (Vie d’Or), r.o. 5.4.4.
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Indien de benadeelde slaagt in het bewijs van het csqn-verband, komt het bewijs
door benadeelde ter zake de leer van de redelijke toerekening aan de orde. Deze
tweede stap van het causaal verband kan vanuit aansprakelijkheidsperspectief
ongunstige consequenties hebben voor de accountant. Toepassing van de leer van
de redelijke toerekening kan voor de aansprakelijk gestelde accountant namelijk
een ruime toerekening van schade ten gevolge hebben. Of dit aan de orde is, zal
echter sterk afhangen van de omstandigheden van het geval. Daarbij is van belang
of de benadeelde een opdrachtgever of derde is. Met betrekking tot de opdrachtgever kunnen de voorzienbaarheid van de schade en processuele houding een
reden zijn voor ruime toerekening van schade. Immers, de door de opdrachtgever
geleden schade zal sneller voor de accountant naar objectief inzicht voorzienbaar of waarschijnlijk zijn. Ten aanzien van de processuele houding is van belang
dat een opdrachtgever in ieder geval inzage dient te hebben in een controle-dossier, de accountant moet met betrekking tot deze informatie ‘met de billen bloot’.
Gaat de accountant niet met de billen bloot, dan is er ruimte voor ruime toerekening van schade. Met betrekking tot derden zal naar verwachting vooral de
bijzondere zorgplicht van accountants jegens derden zwaar meewegen. Echter, de
door de derde geleden schade zal minder snel naar objectief inzicht voorzienbaar
of waarschijnlijk zijn, en kan resulteren in een beperking van de verbintenis tot
schadevergoeding.
Ter zake de causaliteitsonzekerheid refereer ik aan Klaassen, die stelt dat van
verschillende zijden wordt ‘opgemerkt of althans gesuggereerd’ dat de verschillende leerstukken van causaliteitsonzekerheid ‘onderling uitwisselbaar zijn en/of
tot dezelfde uitkomst leiden’.273 Klaassen wenst desondanks de verschillende
leerstukken te onderscheiden, ook al sluit zij niet uit ‘dat langs verschillende
routes dezelfde praktische uitkomst kan worden bereikt.274 ’ Ik deel de mening
van Klaassen dat de verschillende routes dienen te worden onderscheiden. Voor
wat betreft de aansprakelijkheid van de accountant zijn namelijk ook niet alle
routes van toepassing. Ik bespreek de verschillende routes aan de hand van de
geschonden zorgvuldigheidsnorm.
Zorgverplichting 2: ‘Inzet van deskundigheid’
Er is geen ruimte voor toepassing van de omkeringsregel of proportionele aansprakelijkheid bij aansprakelijkheid van de accountant met betrekking tot schending van deze zorgvuldigheidsnorm. Er kan wellicht ruimte zijn voor toepassing
van de kansschade-methode of een bewijsvermoeden van het csqn-verband.
Zorgverplichting 3: ‘Informatie- en waarschuwingsplicht’
Mogelijk is er ruimte voor toepassing van de omkeringsregel indien
sprake is van schending van een specifieke waarschuwingsplicht, in die zin dat
de opdrachtgever indringend gewaarschuwd had moeten worden voor bepaalde

273 Klaassen (2013), p. 165, met verwijzing naar Giesen en & Tjong Tjin Tai (2008), p. 100-101, Busch (2012),
p. 75 en A.C.W. Pijls, annotatie bij HR 24 december 2010, JOR 2011/54.
274 Klaassen (2013), p. 166.
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risico’s.275 Vooralsnog is een dergelijke waarschuwingsplicht bij accountants
echter niet aan de orde. Het is niet uitgesloten dat een accountant die zijn informatie- en waarschuwingsplicht jegens cliënt heeft geschonden, geconfronteerd
wordt met proportionele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor toepassing van de
kansschade-methode. Er zou ruimte kunnen zijn voor een bewijsvermoeden van
het csqn-verband bij aansprakelijkheid van de accountant jegens beleggers
wegens schending van zijn bijzondere zorgplicht bij de wettelijke controle.
Uit voorgaand overzicht ter zake de toepasselijkheid van de verschillende routes
op de verschillende zorgvuldigheidsnormen blijkt dat de benadeelde in geval van
causaliteitsonzekerheid niet veel baat zal hebben bij de besproken uitzonderingen op de hoofdregel van artikel 150 Rv.

5.5

Stelplicht en bewijslast

5.5.1

Inleiding

Het uitgangspunt van de stelplicht en bewijslast is: ‘wie stelt moet bewijzen’.
Artikel 150 Rv luidt: ‘de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten
of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit
de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit’.

In paragraaf 5.4.4 heb ik een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel besproken
die verband houden met causaliteitsonzekerheid. In het hiernavolgende zal
ingegaan worden op één andere uitzondering, te weten verzwaarde stelplicht.
5.5.2

Verzwaarde stelplicht

De accountant dient bij een wettelijke controle (vergaande) verantwoording af
te leggen over de uitgevoerde controle door middel van het controledossier (zie
paragrafen 1.4.2.8, 3.2.4 en 4.4.4). Indien een benadeelde de accountant aansprakelijk wil stellen, kan de benadeelde inzage van het controledossier verzoeken. In de praktijk zal inzage van het controledossier heel vaak -zo niet altijdworden geweigerd. Indien een curator of een derde om inzage van het controledossier verzoekt, kan de accountant zich naar verwachting beroepen op zijn
geheimhoudingsplicht op grond van artikel 16 van de VGBA, artikel 26 lid 1 Wta
en 38 a en b Bta.276 Wanneer de accountant inzage in het controledossier weigert,
ligt de informatie die door de benadeelde benodigd is om de schadetoebrengende
activiteit van de aangesproken accountant te kunnen bewijzen, zozeer in het
domein van de aangesproken accountant dat het bewijsrisico van benadeelde
onevenredig groot is. Om de benadeelde hierin tegemoet te komen, kan de aangesproken accountant een verzwaarde stelplicht worden opgelegd.277

275 In lijn met Klaassen voor wat betreft financiële ondernemingen. Zie: Klaassen (2013), p. 144.
276 Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9 e.v.
277 Boks (2002), p. 187.
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Verzwaarde stelplicht wordt ook wel ‘verzwaarde of aanvullende stel- en motiveringsplicht’,
‘gemotiveerde betwisting’ of de ‘aanvullende stelplicht’ genoemd.278 Van belang is dat de
stelplicht en bewijslast nog steeds bij de benadeelde ligt. Verzwaarde stelplicht houdt alleen in
dat er meer wordt gevergd van de betwisting door de aangesproken accountant. Schiet de aangesproken accountant hierin tekort, dan kan de rechter oordelen dat het feit onvoldoende is
betwist en aldus als vaststaand kan worden aangenomen.279

In tuchtprocedures van accountants wordt gebruik gemaakt van een verzwaarde
stelplicht. Van belang hierbij is dat voornoemde hoofdregel van de stelplicht en
bewijslast niet geldt in het tuchtrecht (zie paragraaf 3.6).280 Klagers hoeven het
gestelde slechts aannemelijk te maken. De tuchtrechter heeft vervolgens grote
vrijheid in het waarderen van het bewijs. De tuchtrechter knoopt echter geregeld
aan bij de civielrechtelijke bewijslastverdeling. Een voorbeeld hiervan is de
Econcern uitspraak. In de procedure stelde de accountantskamer allereerst voorop
dat de stelplicht en bewijslast bij klaagster ligt. De accountantskamer overweegt in
deze zaak vervolgens dat als er sprake is van een goed onderbouwde, gesubstantieerde en niet op voorhand onaannemelijke klacht over controlewerkzaamheden, de accountant niet kan volstaan met ‘de mededeling dat hij gecontroleerd
heeft’. Vanwege zijn deskundigheid en de beschikbaarheid van gegevens, moet de
accountant aan de hand van zijn dossier laten zien dat hij goed gecontroleerd
heeft.281 Mijns inziens is hier sprake van een verzwaarde stelplicht.282 Een verzwaarde stelplicht is in een tuchtzaak aanvaardbaar, indien sprake is van de
volgende omstandigheden. Een klager maakt een duidelijk en toegespitst verwijt
ter zake (de uitvoering van) een controle-opdracht en de klager heeft het verwijt
naar beste kunnen onderbouwd. De klager beschikt echter niet over het dossier van
de accountant en is dus in een zekere mate van ‘bewijsnood’. De accountant stelt
op zijn beurt dat hij de controlewerkzaamheden naar behoren heeft gedaan, maar
laat evenwel niet (dan wel onvoldoende) zien wat hij gedaan heeft dan wel welke
controle-informatie hij heeft. Aangezien de accountant de controlewerkzaamheden adequaat dient te hebben gedocumenteerd, maar hier geen inzage in geeft, is er
in een dergelijke zaak ruimte voor een verzwaring van de stelplicht. Het betekent
in feite dat de accountant openheid van zaken moet geven. Deze openheid is
redelijk, want de benadeelde heeft deze informatie niet.283 Mijns inziens zou deze

278 In literatuur is de heersende leer dat de verzwaarde stelplicht van toepassing kan zijn bij aansprakelijkheidstelling van beroepsbeoefenaren in brede zin. Giesen (2016), nr. 2, p. 37, met verwijzing naar Asser/Tjong
Tjin Tai 7-IV* 2009/205. De Hoge Raad heeft de verzwaarde stelplicht toegepast bij de ‘effectenleasearresten’ indien sprake is van benadeelden met een eigen vermogen dat toereikend was om in beleggingsproducten te stappen. HR 5 juni 2009, LJN BH2815 (Dexia) en HR 5 juni 2009, LJN BH2811 (Levob).
Rammeloo (2013), p. 42 e.v., Boks (2002), p. 187.
279 Volgens artikel 149 Rv moet een rechter feiten of rechten die door de ene partij zijn gesteld en door de andere
partij niet of onvoldoende zijn betwist als vaststaand beschouwen. Boks (2002), p. 191 en Van Emden & De
Haan (2014), paragraaf 2.2. Giesen bespreekt recente jurisprudentie van de Hoge Raad waaruit volgt dat het
tevens mogelijk is de bewijslast om te keren, Giesen (2016), p. 37-38.
280 HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296, (Vie d’Or) r.o. 5.4.3.
281 Accountantskamer 13 oktober 2014, ECLI:NL:TACAKN:2014:80, Dieleman & Garvelink (2014).
282 Zie tevens: Dieleman & Garvelink (2014).
283 In lijn met: Dieleman & Garvelink (2014).
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tuchtrechtelijke ‘omstandighedencatalogus’ met betrekking tot de verzwaarde
stelplicht tevens toegepast kunnen worden bij een procedure betreffende de
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de accountant voor een onjuiste uitvoering
van de wettelijke controle.
In een beroepsaansprakelijkheidsprocedure jegens zowel een notaris als een
accountant, heeft het hof Leeuwarden284 een verzwaarde stelplicht van de accountant afgewezen. Er was in het aan de procedure ten grondslag liggende geschil
sprake van een adviesopdracht. Het hof overweegt dat bij een adviesopdracht
niet de verplichting op de accountant rust om alles wat hij met cliënten heeft
besproken schriftelijk vast te leggen en wijst daarom het beroep op een verzwaarde
stelplicht af. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat indien sprake was geweest
van een wettelijke controleopdracht, het hof anders zou hebben beslist. Bij een
wettelijke controle dient de accountant immers door middel van het controledossier (vergaande) verantwoording af te leggen over de uitgevoerde controle jegens
de opdrachtgever (zie paragraaf 1.4.2.8). Een verzwaarde stelplicht jegens een
opdrachtgever is bij een wettelijke controle-opdracht naar mijn mening ook op zijn
plaats.285 Een opdrachtgever dient inzage te hebben in een controledossier, de
accountant moet mijns inziens met betrekking tot deze informatie ‘met de billen
bloot’.
Het hof Leeuwarden neemt in deze zaak overigens wel een verzwaarde stelplicht aan voor
de notaris. Dit hangt samen met de bijzondere zorgplicht van de notaris, in de vorm van een
algemene voorlichtings- en informatieplicht (zie paragraaf 3.10). Recent heeft de Hoge Raad (ook)
een verzwaarde stelplicht aangenomen bij een schending van de algemene voorlichtings- en
informatieplicht door een notaris.286

5.5.2.1

INZAGE

CONTROLEDOSSIER

Wanneer inzage van het controledossier wordt geweigerd, is een beroep door
de benadeelde op verzwaarde stelplicht wellicht niet noodzakelijk. Een benadeelde kan mogelijk ook genoeg bewijs vergaren door gebruik te maken van de
exhibitieplicht van artikel 843 a Rv. Met behulp van het machtige wapen van de
exhibitieplicht eist de benadeelde inzicht in en een afschrift van het controledossier. Hierdoor kan de benadeelde meer zicht krijgen op wat de accountant precies
heeft gedaan (voor de -uitvoerige- inhoud van het controledossier verwijs ik naar
paragraaf 1.4.2.8).

284 Gerechtshof Leeuwarden, 24 april 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BW3951.
285 Zie in lijn hiermee Giesen (2016), p. 38, inzake de aansprakelijkheid van artsen.
286 HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:288, RvdW 2016/306 (S./Notaris E.).
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De vereisten voor een beroep op exhibitieplicht van artikel 843 a Rv zijn:287
1) Er dient sprake te zijn van een rechtmatig belang van benadeelde bij inzage, afschrift of
uittreksel;
2) Het gaat om bepaalde bescheiden288 ;
3) Die bescheiden betreffen een rechtsbetrekking waarbij benadeelde partij is.289
Deze eisen dienen in onderlinge samenhang te worden beschouwd.290

Uit recente jurisprudentie blijkt dat controledossiers in beginsel onder de reikwijdte
van artikel 843a Rv vallen. Er zijn al diverse verzoeken tot inzage in (delen van)
het controledossier of aanverwante stukken ex. artikel 843a Rv toegewezen.291 Ik
zal hierna kort stilstaan bij de belangrijkste uitgangspunten aan de hand van deze
vonnissen.292
Welke bescheiden dienen te worden overgelegd?
Het is allereerst de vraag of de accountantsorganisatie kan worden gehouden het
volledige controledossier te overleggen. In het geschil tussen opdrachtgever
Vestia en Deloitte omtrent de derivatenportefeuille, heeft Vestia overlegging van
de volledige controledossiers van Deloitte gevorderd. De rechtbank oordeelt dat

287 Rechtbank Amsterdam 30 juni 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5303 (Aquaserva/ accountant), r.o. 4.2.
288 Essentieel is of de benadeelde een onredelijk nadeel lijdt in de onderbouwing van aspecten waarvoor zij de
bewijslast draagt, wanneer de benadeelde niet zou beschikken over de stukken. De bescheiden moeten
relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het geschil met het oog waarop verstrekking wordt gevraagd. Een
fishing expedition is niet de bedoeling. De eiser moet derhalve voldoende concreet kunnen aangeven ‘waarom
de gevorderde inzage in bescheiden voor hem van belang is’. De stukken dienen voldoende bepaald te zijn.
Hiertoe is vereist dat het onderwerp waarop de bescheiden betrekking hebben nauwkeurig is afgebakend, zodat
de stukken voldoende concreet zijn aangewezen. Het is niet vereist dat de stukken met naam en toenaam worden
benoemd. Zie: Ekelmans, in GS Burgerlijke Rechtsvordering, Artikel 843a, 3.4 & 4.2, Rechtbank Amsterdam
30 juni 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5303 (Aquaserva/ accountant) en Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9.
289 Er dient sprake te zijn van een rechtsbetrekking waarbij de benadeelde in de procedure partij is. Onder een
rechtsbetrekking vallen alle rechtsverhoudingen waarover partijen een geschil kunnen hebben. Dit kan
uiteraard de opdracht tussen opdrachtgever en accountant zijn. Een rechtsbetrekking kan bijvoorbeeld ook
bestaan uit een ‘onrechtmatige daad’ door de accountant. Zie: Ekelmans, in GS Burgerlijke Rechtsvordering,
Artikel 843a, 3.3 en Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9 e.v.
290 Asser Procesrecht/Asser 3 (2017), § 6.2.4.
291 Dit zijn onder andere: RB Amsterdam 16 december 2010; LJN BP 3071 (Jumbodiset / KMPG), RB
Amsterdam 27 maart 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0075, (curatoren Weyl/KPMG) en RB Amsterdam
30 juni 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5303 (Aquaserva/accountant), RB Amsterdam 21 juli 2017,
ECLI:NL:RBAMS:2017:5236 (curatoren Imtech/KPMG), Ondernemingsrecht 2017/139, met noot L. In
‘t Veld.
292 Ik verwijs naar het artikel van Zetteler en Pheijffer voor een uitvoerige bespreking van de tot 2016 gewezen
vonnissen. Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9 e.v.
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Vestia geen rechtmatig belang heeft bij toewijzing van de vordering tot overlegging van de volledige controledossiers.293 Vestia heeft daarentegen wel een rechtmatig belang bij overlegging van onderdelen van de controledossiers.294 Dit
betreffen stukken die ‘nodig of dienstig’295 zijn voor de beantwoording van de
vraag of de accountant al dan niet is tekortgeschoten, en zo ja, of de accountant
voor de geleden schade aansprakelijk is te stellen.296 De eiser behoeft geen afzonderlijke stukken op te sommen in zijn verzoek, een omschrijving van onderdelen
van het controledossier is voldoende.297
Een interessante uitspraak met betrekking tot de vraag welke stukken dienen te
worden overlegd betreft Imtech. De curatoren van Imtech hebben een afschrift
gevorderd van diverse bescheiden met betrekking tot Imtech, waaronder (i) een
niet-geanonimiseerde versie van het boetebesluit van 16 maart 2016, waarbij de
AFM een bestuurlijke boete heeft opgelegd aan KPMG; (ii) de bescheiden
inzake de twee incidentmeldingen door KPMG bij de AFM; en (iii) bescheiden
uit de controledossiers van de controles van de jaarrekeningen van onder meer
Imtech over de boekjaren 2011-2014, zoals de inhoudsopgaven van de controles
van Imtech Polen en Imtech Duitsland en een document inzake “cash netting”
dat zich in het controledossier van de wettelijke controle van Imtech zou bevinden.298
Ad (i) een niet-geanonimiseerde versie van het boetebesluit. Ten aanzien van
het verzoek tot een afschrift van de niet-geanonimiseerde versie van het boetebesluit wordt gewezen op de (door het bestuursrecht beheerste) relatie tussen KPMG
als onder toezicht gestelde en de AFM als toezichthouder. De voorzieningenrechter overweegt dat de onder toezicht gestelde partij zich slechts dan vrij kan voelen
alles naar voren te brengen wat naar haar mening in haar belang is, als dit door de
AFM vertrouwelijk wordt behandeld (indien en voor zover naar het oordeel van de
AFM de aard van de verstrekte informatie daartoe aanleiding geeft). Het verzoek
wordt vanwege deze vertrouwelijkheid afgewezen.

293 RB Rotterdam 7 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:820 (Vestia/Deloitte), r.o. 5.6.
294 Dit betreft (i) de index van het controledossier; (ii) de gegevens die ingevolge artikel 12 lid 3 sub b van het
Besluit toezicht accountantsorganisaties (hierna: Bta) behoren te worden vastgelegd (namelijk Deloittes
beoordeling op grond van artikel 12 lid 1 sub b Bta, alvorens de controleopdracht wordt aanvaard, en of zij
beschikt over de benodigde vakbekwame medewerkers, tijd en middelen om de wettelijke controle
naar behoren te verrichten) en de opdracht aan Deloitte FAS (artikel 17 lid 2 Bta); (iii) de beoordeling en
toetsing van de organisatie van de treasuryfunctie en het treasurystatuut; (iv) de controle van de aangeleverde
gegevens op juistheid ter zake van derivatentransacties en leningen; (v) de controle van de derivaten en
toetsing aan de specifieke regelgeving – onder meer ten aanzien van de toepassing van kostprijshedgeaccounting – dienaangaande; (vi) de controle en toetsing van het als winst verantwoorden van de
rentevoordelen van de derivaten; (vii) de controle en toetsing van de toelichting, waar deze betrekking
heeft op de derivaten. Ten aanzien van de dossiers van Deloitte FAS: (viii) het logboek/de index van het
dossier; (ix) de afgevinkte en van commentaar voorziene checklist voor het kunnen toepassen van
kostprijshedge-accounting die (het team van) [persoon] gelijktijdig met het memo van 17 mei 2009 heeft
verzonden aan de controlerend accountant; (x) de twee Excel-bestanden aan de hand waarvan Deloitte FAS
de voor kostprijshedge-accounting noodzakelijke effectiviteitstoets heeft uitgevoerd; (xi) het verslag van de
bespreking tussen [persoon] en [voormalig treasurymanager Vestia] (van Vestia).
295 RB Rotterdam 7 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:820 (Vestia/Deloitte).
296 Rechtbank Amsterdam 27 maart 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0075 (curatoren Weyl/KPMG) en
Campen (2012b), p. 18 e.v.
297 RB Rotterdam 7 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:820 (Vestia/Deloitte), r.o. 5.13.
298 RB Amsterdam 21 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5236 (curatoren Imtech/KPMG), Ondernemingsrecht
2017/139, met noot L. In ’t Veld.
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Ad (ii) de bescheiden inzake de twee incidentmeldingen door KPMG bij de
AFM. De voorzieningenrechter wijst het verzoek toe voor zover het de
bescheiden betreft met betrekking tot de twee concrete incidenten in Polen en
Duitsland, waarvan KPMG incidentmeldingen zou hebben gedaan bij de AFM.
Ad (iii) bescheiden uit de controledossiers. KPMG stelt dat zij niet beschikt
over de controledossiers van Imtech Polen en Imtech Duitsland en het ‘cash
netting’ document. De voorzieningenrechter overweegt dat een eventuele verplichting op grond van artikel 843a Rv niet zo ver strekt dat deze meebrengt dat
KPMG juridische stappen dient te ondernemen tegen KPMG Polen en KPMG
Duitsland om de gevorderde bescheiden in haar bezit te krijgen. Het verzoek
wordt daarom afgewezen.
De te overleggen stukken kunnen tevens privé-e-mails van (medewerkers van)
de accountant zijn, indien er met gebruikmaking van privé-e-mailadressen over
zakelijke aangelegenheden is gecommuniceerd.299 De relevantie van deze stukken
voor de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag dient alsdan wel door de
verzoeker inzichtelijk te worden gemaakt.300
Wie heeft een rechtmatig belang tot afgifte van onderdelen van een controledossier
ex artikel 843a Rv?
Uit het voorgaande volgt reeds dat opdrachtgevers en curatoren van een gefailleerde vennootschap een rechtmatig belang kunnen hebben bij de afgifte van
onderdelen van een controledossier.301 Voorts kunnen beleggers een rechtmatig
belang hebben bij de afgifte van onderdelen van een controledossier. In een procedure die verband hield met de door Madoff gepleegde fraude is een verzoek van
beleggers tot afgifte van onderdelen van een controledossier toegewezen.302 De
eisers belegden in fondsen die op hun beurt weer direct of indirect gelden lieten
beleggen door Madoff.303 De jaarrekeningen van de fondsen werden gecontroleerd
door PwC. Het hof overweegt dat de eisers een voldoende zwaarwegend en
rechtmatig belang hebben bij inzage van het controledossier, teneinde na te kunnen
gaan of de jaarrekeningen van de fondsen een getrouw beeld gaven van het vermogen. Tot slot kan een nieuwe aandeelhouder/ moedermaatschappij een rechtmatig belang hebben bij de afgifte van onderdelen van een controledossier,
bijvoorbeeld indien de jaarrekening als uitgangspunt heeft gefungeerd in het kader
van een overname.304

299 RB Amsterdam 30 juni 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5303 (Aquaserva/accountant).
300 In het Vestia geschil overweegt de rechtbank in dit verband: ‘dat Vestia vooralsnog onvoldoende inzichtelijk
heeft gemaakt dat interne correspondentie en correspondentie met derden een ander – relevant – licht kan
werpen op de door Vestia gemaakte verwijten. Bij afschrift daarvan ontbreekt dus het rechtmatig belang’.
RB Rotterdam 7 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:820 (Vestia/Deloitte), r.o. 5.17.
301 RB Amsterdam 8 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4234 (curatoren TCN/KPMG), RB Amsterdam
27 maart 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0075 (curatoren Weyl/KPMG) en Campen (2012b), p. 18 e.v.
302 Gerechtshof Amsterdam 5 januari 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:30 (Colima/PwC) RB Rotterdam 4 juli
2011, LJN BR0224 (VEB /Deloitte): hier werd het verzoek echter afgewezen omdat de VEB eerst een
onderzoek van de curator naar aansprakelijkheid van de accountant moest afwachten.
303 Zetteler & Pheijffer (2016), p. 9 e.v.
304 RB Amsterdam 16 december 2010; LJN BP 3071 (Jumbodiset /KMPG).
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Geheimhouding
Een 843a Rv vordering doorbreekt de geheimhoudingsplicht van de accountant.305
Teneinde zich te verweren tegen de doorbreking van de geheimhoudingsplicht,
wordt vaak gewezen op lid 3 van artikel 843a Rv. Volgens dit lid hoeft een
beroepsbeoefenaar niet aan de vordering te voldoen indien ‘hij uit hoofde van zijn
ambt, beroep of betrekking tot geheimhouding verplicht is’. Een beroep van een
accountant op deze bepaling is al diverse malen zonder nadere motivering
afgewezen in jurisprudentie.306 Ten aanzien van de geheimhoudingsplicht jegens
een curator overweegt de voorzieningenrechter in het vonnis curatoren Weyl/
KPMG:307 ‘Voor zover een accountant verplicht is hetgeen hem vertrouwelijk is
medegedeeld door zijn cliënt geheim te houden, geldt die verplichting jegens
derden, maar nadat de vennootschap ten behoeve waarvan de geheimhoudingsverplichting gold failliet is gegaan in ieder geval niet jegens de curatoren
daarvan’.
Een ander verweer is gelegen in lid 4 van artikel 843a Rv. Dit lid stelt dat niet aan
de vordering hoeft te worden voldaan ‘indien daarvoor gewichtige redenen zijn,
alsmede indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd’. In
de casusposities die ten grondslag liggen aan de vonnissen inzake Jumbodiset/
KMPG,308 curatoren Weyl/KPMG,309 Colima/PwC310 en Aquaserva311 heeft de
accountant een beroep gedaan op geheimhouding als een zwaarwegend belang in
de zin van lid 4 van artikel 843a Rv. Het beroep wordt steeds afgewezen, waarbij
meerdere malen wordt overwogen dat het maatschappelijk belang dat in rechte
de waarheid aan het licht komt, zwaarder dient te wegen. Er kunnen echter wel
beperkingen worden aangebracht ten aanzien van het gebruik van de verkregen
gegevens.312

305 M. Pheijffer, het Financieele Dagblad, ‘Gedupeerden kunnen openbreking dossiers eisen’, d.d. 11 september
2014 en RB Amsterdam 30 juni 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5303 (Aquaserva/accountant).
306 RB Amsterdam 16 december 2010; LJN BP 3071 (Jumbodiset /KMPG), RB Amsterdam 27 maart 2012,
ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0075 (curatoren Weyl/KPMG) en Gerechtshof Amsterdam 5 januari 2016,
ECLI:NL:GHAMS:2016:30 (Colima/PwC).
307 RB Amsterdam 27 maart 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0075 (curatoren Weyl/KPMG).
308 RB Amsterdam 16 december 2010; LJN BP 3071 (Jumbodiset /KMPG).
309 RB Amsterdam 27 maart 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0075 (curatoren Weyl/KPMG) en Campen
(2012b), p. 18 e.v.
310 Gerechtshof Amsterdam 5 januari 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:30 (Colima/PwC).
311 RB Amsterdam 30 juni 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5303 (Aquaserva/accountant).
312 RB Amsterdam 27 maart 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0075(curatoren Weyl/KPMG) en gerechtshof
Amsterdam 5 januari 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:30 (Colima/PwC).
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5.6

Eigen schuld, exoneratie, klachtplicht en relativiteit

5.6.1

Eigen schuld

5.6.1.1

INLEIDING

Onder eigen schuld wordt verstaan: een omstandigheid die aan de benadeelde kan
worden toegerekend, als gevolg van welke omstandigheid de schade mede is
veroorzaakt (artikel 6:101 BW). Voor de toepassing van het eigen schuld leerstuk313 dient sprake te zijn van een causaal verband314 tussen (een deel van) de
schade en omstandigheden aan de zijde van de benadeelde315 en dienen de bewuste
omstandigheden vervolgens toegerekend te (kunnen) worden aan de benadeelde.316 Het ‘eigen schuld leerstuk’ geldt zowel in de relatie tot een derde als jegens
een opdrachtgever. Toepassing van het ‘eigen schuld leerstuk’ veronderstelt
aansprakelijkheid van de aangesproken accountant. Er dient sprake te zijn van
een wettelijke verplichting tot schadevergoeding door de accountant.317 De wettelijke verplichting tot schadevergoeding geldt als een ‘voorvereiste’.318
Staat vast dat sprake is van eigen schuld van de benadeelde dan kan de schade in evenredigheid worden verdeeld tussen de aangesproken accountant en de benadeelde. Daartoe dient
vastgesteld te worden in welke mate de aan de benadeelde toe te rekenen omstandigheden tot
de schade hebben bijgedragen, in vergelijking met aan de accountant toe te rekenen omstandigheden319 ? Er wordt derhalve gekeken naar de ‘wederzijdse veroorzakingswaarschijnlijkheid’.320
Wanneer niet kan worden vastgesteld in hoeverre de schade een gevolg is van de toerekenbare

313 Voor een meer uitvoerige uitwerking van het leerstuk, zie: Keirse & Jongeneel (2013), nr. 21-23, Asser/
Hartkamp & Sieburgh 6-II (2017), paragraaf 1.4.II, Giesen (2016), p. 41.
314 Het verschil met proportionele aansprakelijkheid is dat daar sprake is van causaliteitsonzekerheid (zie
paragraaf 5.4.4.3). De rechter wijst dan schade toe zonder dat het csqn-verband vaststaat. In het arrest
Nationale Nederlanden/moeder & zoon overweegt de Hoge Raad dat indien in een bepaald geval tot
toepassing van proportionele aansprakelijkheid is besloten, artikel 6:101 BW onder specifieke omstandigheden aanleiding kan geven tot een vermindering van de (op basis van proportionele aansprakelijkheid vastgestelde) vergoedingsplicht en eventueel tot een billijkheidscorrectie. HR 14 december 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BX8349, NJ 2013/236 (Nationale Nederlanden/Moeder & zoon) en Keirse & Jongeneel
(2013), p. 34 e.v.
315 Zie paragraaf 5.4 voor een nadere bespreking van het causaal verband bij aansprakelijkheid van de
accountant.
316 Zie paragraaf 5.2 voor een nadere bespreking van toerekenbaarheid bij aansprakelijkheid van de accountant.
Keirse merkt met betrekking tot eigen schuld in een contractuele relatie op dat bij een overeenkomst het
handelen van de partijen bij de overeenkomst nauw met elkaar is verwerven. Er is sprake van ‘actie/reactie’.
Bij schade zullen partijen daarom snel beide daaraan causaal hebben bijgedragen. Het komt daarom ‘in het
contractenrecht bij de beoordeling van eigen schuld in belangrijke mate aan op de vraag van toerekenbaarheid’. Keirse (2003), p. 149.
317 Oftewel: alle 4 deelvragen uit paragraaf 5.1 positief moeten zijn beantwoord.
318 Keirse & Jongeneel (2013), p. 33. HR 14 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX8349, NJ 2013/236
(Nationale Nederlanden/Moeder & zoon), ro 4.4. Zie tevens paragraaf 5.4.4.3.
319 Volgens Artikel 6:101 BW ‘wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de
vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen
omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen’.
320 Keirse & Jongeneel (2013), p. 35.
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tekortkoming of onrechtmatige daad enerzijds en de aan de benadeelde toe te rekenen omstandigheden anderzijds, is het uitgangspunt dat iedere oorzaak voor de helft heeft bijgedragen.321 Kan
wel worden vastgesteld in hoeverre de schade een gevolg is van de toerekenbare tekortkoming of
onrechtmatige daad enerzijds en de aan de benadeelde toe te rekenen omstandigheden anderzijds,
dan kan de schade bijvoorbeeld ook geheel voor rekening van de benadeelde komen.322

5.6.1.2

EIGEN

SCHULD VAN OPDRACHTGEVER

Bij eigen schuld van de opdrachtgever is fraude door (een werknemer of bestuurder van) de opdrachtgever het eerste waar ik aan denk. Naar mijn mening is er bij
fraude voldoende ruimte voor het aannemen van eigen schuld van de opdrachtgever, gezien de verantwoordelijkheden van bestuur en raad van commissarissen
van de opdrachtgever en de beperkte reikwijdte van de controle door de accountant.323 Ter toelichting van mijn standpunt het volgende. Zoals reeds besproken in
paragraaf 1.4.2.6 controleert de accountant ‘slechts’ de getrouwheid van de jaarrekening. De accountant kan deze taak naar behoren hebben uitgevoerd en toch
niet hebben ontdekt dat er sprake is van fraude. Met een controleverklaring wordt
immers een redelijke mate van zekerheid beoogd dat de gecontroleerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude of
van fouten.324 Daarnaast sluit de verantwoordelijkheid van de accountant de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever niet uit, integendeel zelfs. Zoals
besproken in 1.3.2.4 onder I is het bestuur van de rechtspersoon verantwoordelijk
voor het opstellen van de financiële overzichten en de presentatie van een getrouw
beeld door de financiële overzichten in overeenstemming met de van toepassing
zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Het laten controleren van
financiële overzichten door de accountant ontslaat het bestuur van de rechtspersoon (of de raad van commissarissen) niet van zijn eigen verantwoordelijkheden.325 Het is derhalve primair de verantwoordelijkheid van het bestuur van de
rechtspersoon om fraude te ontdekken.
Aan de hand van literatuur en jurisprudentie met betrekking tot het eigen schuld leerstuk zou
het standpunt kunnen worden verdedigd dat de aard en inhoud van de overeenkomst tot
wettelijke controle tussen een opdrachtgever en de accountant eraan in de weg staat dat
bepaalde omstandigheden, zoals fraude, als eigen schuld aan opdrachtgever worden toegerekend.326 De accountant wordt in dat geval gezien als een ‘bewaker’ ten behoeve van opdrachtgever en de verantwoordelijkheid van de accountant weegt in dat geval zo zwaar, dat er geen

321
322
323
324

Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 7.1 De eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij.
Keirse & Jongeneel (2013), p. 18.
Zie eveneens: Blaisse & Raat (2013), p.10.
NV COS Standaard 200 Algemene doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren
van een controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf 5.
325 NV COS Standaard 200 Algemene doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren
van een controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf 4.
326 Een en ander is in lijn met het arrest Ove Skou (HR 02 februari 1962, NJ 1964/329), waarin werd geoordeeld
dat aard en inhoud van de overeenkomst tussen partijen in de weg kunnen staan aan een beroep op
toerekenbaarheid van de omstandigheden die ten grondslag liggen aan de eigen schuld. In deze procedure
had een bewakingsbedrijf zich jegens de Deense rederij Ove Skou verplicht om een bewaker ter beschikking
te stellen die – met het oog op het vermijden van diefstal – de wacht diende te houden op het schip Marie
Skou. Terwijl de bewaker zich in de kombuis te goed deed aan koffie en voedsel, drongen dieven het schip
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ruimte is voor het aannemen van eigen schuld bij de opdrachtgever.327 Ik deel dit standpunt
niet.328 Zoals hiervoor geschetst, dienen de verantwoordelijkheden van bestuur en raad van
commissarissen van de opdrachtgever mijns inziens te worden meegewogen.

Indien ik de mogelijkheid voor toepassing van het eigen schuld leerstuk bij
aansprakelijkheid van de accountant vergelijk met de notaris, valt mij het volgende
op. Bij aansprakelijkheid van de notaris wordt aangenomen dat er geen ruimte is
voor eigen schuld indien de notaris zijn bijzondere waarschuwingsplicht heeft
geschonden.329 Bij een schending van de algemene voorlichtings- en informatieplicht is er enige ruimte.330 Een beroep op eigen schuld is kansrijker indien een
cliënt eigen kennis of deskundigheid heeft, of heeft ingehuurd, op het terrein
waarop de fout is gemaakt.331 Ik zie meer mogelijkheden voor toepassing van het
eigen schuld leerstuk bij aansprakelijkheid van de accountant dan bij aansprakelijkheid van de notaris,332 vanwege het verschil in de wettelijke taak van accountants en notarissen en de invulling van de hieruit voortvloeiende zorgplicht (zie
paragraaf 3.10.4 inzake de zorgplicht van de notaris). Immers, de notaris geeft
invulling aan het publieke belang door zorg te dragen voor rechtszekerheid.333
Door de inherente beperkingen aan de wettelijke controle taak van de accountant
(zie paragraaf 1.4.2.6), beoogt een accountant daarentegen ‘slechts’ een redelijke
mate van zekerheid te geven. Er is daarom mijns inziens bij de accountant iets meer
ruimte voor eigen schuld van de opdrachtgever. De mogelijkheid van eigen schuld
volgt ook uit principe 1.2 (risicobeheersing), 1.3 (interne Audit Functie), 1.4
(verantwoording over risicobeheersing) en 1.5 (rol raad van commissarissen) van
de Nederlandse Corporate Governance Code 2016, waarin nadrukkelijk extra verantwoordelijkheid wordt opgelegd aan het bestuur en de RvC op het gebied van
risico management en administratieve organisatie.

327
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330

331
332
333

binnen om goederen te stelen. Dat dit kon gebeuren was mede een gevolg van onoplettendheid van een als
dekman aangesteld bemanningslid. Het bewakingsbedrijf deed daarom een beroep op eigen schuld. De Hoge
Raad wees een vermindering van de aanspraak wegens eigen schuld echter af: de aard van de bewakingsovereenkomst verhinderde dat de fout van de ondergeschikte dekman als eigen schuld aan Ove Skou werd
toegerekend.
Aangenomen wordt dat de verantwoordelijkheid van de ene contractspartij soms die van de andere uitsluit.
In dat geval weegt de verantwoordelijkheid van de ene contractspartij zo zwaar, dat er geen ruimte is voor het
aannemen van eigen schuld bij de andere contractspartij (HR 2 februari 2001, NJ 2002/379 met noot
Snijders).
Waarbij ik aanteken dat dit standpunt in de literatuur nog niet specifiek voor accountants is verdedigd.
Boks komt aan de hand van het Dicky Trading II arrest tot de conclusie dat er geen ruimte is voor eigen
schuld indien een notaris zijn bijzondere waarschuwingsplicht heeft geschonden (zie paragraaf 3.10.4). De
door de cliënt niet nageleefde verplichting viel in dit geval ‘in het niet’ bij de omstandigheden die aan de
notaris waren toe te rekenen. Indien de schade niet het gevolg is van een schending van de bijzondere
waarschuwingsplicht, maar van de algemene voorlichtings- en informatieplicht dan is er volgens Boks ‘in
principe (iets) meer ruimte voor een vermindering van de schadevergoedingsplicht wegens eigen schuld’.
Boks (2002), p. 234. HR 26 januari 1996, NJ 1996, 607 (Dicky Trading II).
In een arrest van februari 2016 heeft de Hoge Raad een beroep op eigen schuld bij een schending van de
algemene voorlichtings- en informatieplicht door een notaris-klerk afgewezen, na honorering van het beroep
op eigen schuld door het hof. Giessen betoogt aan de hand van dit arrest dat ‘ten aanzien van een
beroepsbeoefenaar die een waarschuwings- of informatieplicht geschonden heeft, een beroep op eigen
schuld in beginsel kansloos is, althans zou moeten zijn’. HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:270,
RvdW 2016/311, Boks (2002), p. 235. HR 28 september 1990, NJ 1991, 473 (Credit Lyonnais Bank/T) en
Giesen, (2016), p. 41-43.
Giesen (2016), p. 41.
Giesen (2016), p. 41.
Rapport van de Commissie Evaluatie Wet op het Notarisambt, het beste van twee werelden, kamerstukken
2005/2006, 23706, nr. 62, p. 45.
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In vergelijking met een andere gereglementeerde beroepsbeoefenaar uit
hoofdstuk 3, de financiële ondernemingen, zie ik gelijke mogelijkheden voor
toepassing van het eigen schuld leerstuk bij aansprakelijkheid van de accountant
en van financiële ondernemingen. Ik licht dit standpunt toe. Bij financiële ondernemingen hangen de mogelijkheden voor toepassing van het eigen schuld leerstuk
af van het soort product. Is sprake van een ‘kant- en klaar product’, dan mag er
meer van de afnemer worden verwacht en is er sneller ruimte voor eigen schuld.334
Is daarentegen sprake van een op een specifieke situatie toegesneden advies met
betrekking tot, bijvoorbeeld, effectenlease, dan is over het algemeen geen ruimte
voor eigen schuld van de afnemer.335 In lijn hiermee denk ik dat er enige ruimte is
voor eigen schuld indien sprake is van het ‘kant- en klaar product’ wettelijke
controle. Het is immers vergaand in wet- en regelgeving besproken wat een
opdrachtgever mag verwachten bij een wettelijke controle door de accountant (zie
paragrafen 1.4.2.6 tot en met 1.4.2.8).
Ten slotte wijs ik op de billijkheidscorrectie.336 Indien de billijkheid zulks eist
wegens de ernst van de wederzijds gemaakte fouten, de mate van verwijtbaarheid,
de aard van de aansprakelijkheid, de aard en omvang van de schade, de rechtsverhouding tussen de aangesproken accountant en de benadeelde, ontwikkeling, hoedanigheid, draagkracht en verzekering, kan sprake zijn van een andere
verdeling van de schade.337 Mijns inziens is bij aansprakelijkheid van de
accountant ruimte voor een (nadelige) billijkheidscorrectie vanwege de bijzondere
deskundigheid van de accountant. Deze conclusie ontleen ik aan een arrest met
betrekking tot aansprakelijkheid van accountants en notarissen.338

334 Richtinggevend voor het ‘eigen schuld leerstuk’ bij de financiële ondernemingen zijn ‘de drie effectenleasearresten’. Bij deze arresten ging het om aanbieders van een ‘kant-en-klaar product’. Het product werd
aangeboden als een compleet pakket dat niet op maat is gemaakt voor de specifieke klant maar op ‘take it or
leave it’ basis wordt aangeboden. Er is sprake van een bijzondere zorgplicht van de financiële onderneming, die
er uit bestaat dat de financiële onderneming bij het aangaan van de effectenlease-overeenkomst uitdrukkelijk en
duidelijk dient te waarschuwen voor de specifieke financiële risico’s die met het effectenlease product
samenhangen. Bij een dergelijk ‘kant- en klaar product’ mag echter ook meer van de afnemer worden verwacht.
De afnemer dient zich redelijkerwijs in te spannen om de effectenlease- overeenkomst te begrijpen, voordat hij
de overeenkomst aangaat. Dit betekent concreet dat de afnemer wist of had moeten weten dat er met geleend
geld werd belegd. Er wordt eigen schuld van de afnemer aangenomen. (HR 5 juni 2009, LJN BH2815,
NJ 2012/182 (De Treek/Dexia), HR 5 juni 2009, LJN BH2811, NJ 2012/183 (Levob/Bolle), HR 5 juni 2009,
LJN BH2822, NJ 2012/184 (Stichting GeSp/Aegon) en annotatie T.F.E. Tjong Tjin Tai bij HR 6 september
2013, NJ 2014/176.
335 Indien een financieel dienstverlener wordt benaderd voor een op een specifieke situatie toegesneden advies
met betrekking tot effectenlease, dan is bij verder gelijke omstandigheden geen sprake van eigen schuld van
de afnemer. De afnemer/cliënt bij een door die dienstverlener geadviseerde constructie hoeft namelijk minder
snel bedacht te zijn op (en behoeft zich minder snel eigener beweging te verdiepen in) niet vermelde risico’s
dan degene die zich wendt tot een aanbieder van een ‘kant en klaar’ effectenlease-product. HR 6 september
2013, NJ 2014/176 (NBG/Van Uden).
336 Deze houdt in dat ‘een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft,
indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden
van het geval eist’ (artikel 6:101 BW).
337 Keirse & Jongeneel (2013), p. 112 en Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 7.1 De eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij, met verwijzing naar HR 5 december 1997, NJ 1998/400 en 401, HR 2 februari 2001,
NJ 2002/379 en HR 5 juni 2009, RvdW 2009/684.
338 Gerechtshof Amsterdam 18 januari 2011, NJ 2011/150 en RB Amsterdam 1 februari 2012,
ECLI:NL:RBAMS:2012:BW1137.
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De billijkheidscorrectie is aan de orde gekomen in een arrest van het hof Amsterdam inzake
aansprakelijkheid van een notaris. De betreffende notaris heeft een beroepsfout gemaakt door een
akte van dading onzorgvuldig te redigeren. Echter, benadeelde heeft de notaris er niet op gewezen
dat het concept van de akte van dading niet voldoende duidelijk was geredigeerd. Er is aldus sprake
van eigen schuld van benadeelde.
In beginsel hebben de aan de notaris en benadeelde toe te rekenen omstandigheden gelijkelijk
tot de gestelde schade bijgedragen. Het hof overweegt dat de nadelige gevolgen van fouten in
de redactie van een akte vooral voor rekening van de notaris behoren te komen, gezien zijn
bijzondere deskundigheid. De billijkheidscorrectie pakt daarmee in deze procedure in het nadeel
van de notaris uit.339 Mijns inziens is voornoemd arrest in lijn met het Dicky Trading II arrest.
In een uitspraak van de rechtbank Amsterdam340 pakt de billijkheidscorrectie eveneens in het
nadeel van een beroepsbeoefenaar uit. Ditmaal betreft het een advocaat. De rechtbank overweegt dat de door benadeelde gemaakte fout veel minder ernstig is dan die van de advocaat.
De fout van de advocaat, zijnde een professional, was immers onherstelbaar. De billijkheid
vereist in dat geval dat de vergoedingsplicht in stand blijft.

5.6.1.3

EIGEN

SCHULD VAN DERDE

Volgens het Vie d’ Or arrest moeten derden hun gedrag kunnen afstemmen op de
informatie zoals deze door openbaarmaking van de jaarrekening en een goedkeurende verklaring naar buiten komt (zie paragraaf 4.3.2.2 voor een kanttekening bij deze formulering). Derden moeten bij het nemen of handhaven van hun
(financiële) beslissingen erop kunnen vertrouwen dat het gepresenteerde beeld
niet misleidend is.341 Derden hebben echter mijns inziens wel een onderzoeksplicht en dientengevolge kan er sprake zijn van eigen schuld van de derde. De
onderzoeksplicht volgt uit het Van Lanschot/KPMG arrest.342 In de casuspositie
die ten grondslag ligt aan het arrest heeft de accountant ten onrechte een
goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarrekeningen over 1989 en 1990.
Van Lanschot stelde dat zij op basis van de jaarrekeningen en de goedkeurende
verklaringen over 1989 en 1990 de beslissing had genomen tot het aangaan en
voortzetten van een kredietrelatie met de vennootschap in kwestie. De rechtbank
overweegt:343 ‘Hoewel [accountant] c.s. tegenover derden hebben in te staan voor
betrouwbaarheid van hun controlewerkzaamheden binnen de daaraan door de
wetgever gestelde eisen en naar de maatstaven van redelijk bekwame en redelijk

339 Gerechtshof Amsterdam 18 januari 2011, NJ 2011/150 en Van Emden & De Haan (2014), paragraaf 7.1 De
eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij.
340 RB Amsterdam 1 februari 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW1137.
341 In het hierna te bespreken vonnis Van Lanschot/KPMG (RB Amsterdam, 9 juni 1999, JOR 1999/195)
overweegt de rechtbank dat derden er op moeten kunnen vertrouwen dat de van een goedkeurende verklaring
voorziene jaarrekening een zodanig inzicht geeft -volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer
gelden- dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en resultaat van de
vennootschap per balansdatum. De overweging is in lijn met het Vie d’Or arrest.
342 Rb Amsterdam, 9 juni 1999, JOR 1999/195, Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2003, JOR 2003/93 (Van
Lanschot/KPMG).
343 De overweging is in lijn met het Vie d’Or arrest.
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handelende accountants, behoeven zij niet te voorzien dat een erkende bankinstelling als Van Lanschot uitsluitend, althans voornamelijk afgaande op de
jaarrekening 1989, ongeveer tien maanden na afsluiting van het betreffende
boekjaar en ongeveer 3 maanden nadat de accountant zijn goedkeurende verklaring heeft gegeven, zonder nader eigen onderzoek naar de kredietwaardigheid
aan een bedrijf in opbouw met een product waarvan bekend is dat zowel het
product zelf als de markt ervoor nog in belangrijke mate in ontwikkeling is, een
krediet verleent van ƒ 16.000.000,=. Van Lanschot moet de verwijten voor het door
haar gestelde verlies daarom zoeken in haar eigen organisatie. De gestelde schade
is een gevolg van eigen schuld aan hetgeen haar, naar zij stelt, is overkomen’. Het
hof bevestigt het oordeel van de rechtbank door te overwegen dat in de gegeven
omstandigheden van de bank ten minste kon en mocht worden gevergd dat zij enig
eigen onderzoek naar de (financiële) positie van de vennootschap in kwestie
uitvoerde of liet uitvoeren. Het hof acht het nalaten van eigen deugdelijk onderzoek
bij de beslissing om tot kredietverstrekking over te gaan in dit geval dermate
lichtvaardig dat de door de bank gestelde schade aan haar eigen schuld is te wijten. In de gegeven omstandigheden vormt het nalaten van eigen onderzoek een
belangrijke bijdrage tot het ontstaan van de schade. Er is onvoldoende grond
om hetzelfde te zeggen van de tekortkomingen in de accountantsverklaringen
van de vennootschap in kwestie. De nalatigheid van de bank acht het hof voorts
van een zodanige ernst dat de fout van de accountant daarbij in het niet valt.
Onder deze omstandigheden vereist de billijkheid dat de vergoedingsplicht van
de accountant volledig vervalt.
Het Van Lanschot/KPMG arrest heeft betrekking op een ‘erkende bankinstelling’, hetgeen de vraag oproept of een onderzoeksplicht ook aan de orde kan zijn
bij andere derden. Mijns inziens kan een onderzoeksplicht voor alle derden aan
de orde zijn. Voor alle derden geldt immers dat een goedkeurende verklaring
(slechts) wil zeggen dat de accountant tot de conclusie komt dat de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten zijn opgesteld in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.
Een onderzoeksplicht zal naar mijn idee wel sneller worden aangenomen, indien de
derde een deskundige of professional is.
Beckman344 kan zich niet vinden in de eis van ‘zelfonderzoek’. Naar zijn mening is het niet zo
makkelijk om op basis van de jaarrekeningen zelfstandig eigen onderzoek te doen naar de kwaliteit
van de jaarrekening zelf. Hij ziet niet in waarom een bank er niet op zou mogen vertrouwen ‘dat de
jaarrekening voldoet aan Titel 9 Boek 2 BW indien een goedkeurende verklaring daarbij is
afgegeven’. Beckman345 heeft in eerdere literatuur in dit verband echter wel opgemerkt: ‘Van
belang is of in het kader van het doel waarvoor de jaarrekening en/of accountantsverklaring
werd gebruikt, het toereikend was om geheel, of in belangrijke mate op de financiële informatie
in de jaarrekening en/of accountantsverklaring te steunen. Zo zal bijvoorbeeld het overwegend gebruik van een acht maanden oude jaarrekening bij de beslissing tot het verstrekken
van een lening door een bank voor een dergelijke kredietverlening geen deugdelijke grondslag
opleveren’.

344 Beckman (2006), p. 16 e.v.
345 Beckman (1991), p. 48.
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Hijink346 stelt dat bij de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag een
belangrijke rol dient te spelen of de derde zich voor het nemen van zijn beslissingen op de jaarrekening en de daarbij gevoegde accountantsverklaring (waaronder de door de controlerend accountant verrichte controlewerkzaamheden) kon
baseren, en zo ja, in welke mate. Daarbij is van belang dat de jaarrekening niet
altijd (vaak zelfs niet) de functie heeft om aan de hand van de jaarrekening tal van
investeringsbeslissingen te nemen. De jaarrekening is hier ook niet per definitie
geschikt voor. ‘Als gevolg daarvan, zo al de horde van aansprakelijkheid van
de controlerend accountant wordt genomen, [zouden] doorgaans correcties
ingevolge artikel 6:101 BW [.] moeten volgen’. Ik deel de mening van Hijink.
Mijns inziens volgt dit standpunt ook uit het Heli Holding347 arrest, waarin het hof
uitgaat van de mogelijkheid van een eigen schuld verweer, maar ‘geen voldoende
duidelijk en gemotiveerd beroep op eigen schuld’ heeft aangetroffen in de processtukken.
5.6.2

Contractuele beperking van aansprakelijkheid348

5.6.2.1

INLEIDING

De accountantsorganisatie kan haar aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever
contractueel beperken (of uitsluiten) door middel van een exoneratiebeding.349
Het is gebruikelijk een exoneratiebeding op te nemen in de algemene voorwaarden.350

346 Hijink (2013), p. 863.
347 Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2681, r.o. 3.21.
348 Ten aanzien van de contractuele aansprakelijkheid is, in aanvulling op de deelvragen zoals besproken in
hoofdstuk 4 en paragraaf 5.2 tot en met 5.4, nog relevant of er sprake is van blijvende onmogelijkheid van de
nakoming of verzuim van de aangesprokene. Over beide onderwerpen is veel literatuur beschikbaar, ik volsta
hier met een verwijzing naar de overzichtelijke bijdragen van Sieburgh in Asser/Sieburgh 6-I en van Katan in
de Groene Serie Verbintenissenrecht. De omstandigheden van het geval zijn doorslaggevend voor de
beantwoording van de vraag of bij een beroepsfout van de accountant sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming of verzuim (dit blijkt ook gevoeglijk uit de hiervoor aangehaalde literatuur). Voorts is er
(nagenoeg) geen jurisprudentie voorhanden met betrekking tot de contractuele aansprakelijkheid van de
accountant wegens een schending van de zorgplicht. Tot slot veronderstel ik dat door aan de klachtplicht te
voldoen (zie paragraaf 5.7.1.3), verzuim ten tijde van de aansprakelijkheidstelling in ieder geval zal zijn
ingetreden, voor zover niet reeds sprake is van blijvende onmogelijkheid van de nakoming. Ik zal dit
onderwerp daarom in mijn proefschrift niet verder uitwerken. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I (2016), 9.4.II
Blijvende onmogelijkheid van nakoming en 9.4.III Het verzuim van de schuldenaar. Katan, in: GS
Verbintenissenrecht, titel 1, afdeling 9, §2 Verzuim van de schuldenaar.
349 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV (2014)/211 Exoneraties.
350 Bierbooms merkt ter zake het exoneratiebeding op dat dit beding vaak als ‘verdachte clausule’ wordt gezien.
Een exoneratiebeding wekt de indruk dat er een gerede kans bestaat dat de afgesproken prestaties zullen
tegenvallen. De aansprakelijkheidsbeperking is daardoor commercieel weinig aantrekkelijk, maar wel
noodzakelijk. Om die reden wordt het exoneratiebeding vaak opgenomen in de algemene voorwaarden.
Bierbooms (2005), p.1.
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De NBA hanteert twee versies van een exoneratiebeding in het model Algemene
Voorwaarden van de NBA (artikel 11).351
(i)
de aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het
eventueel door opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen
eigen risico. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert dan is
de aansprakelijkheid beperkt tot één maal het in rekening gebrachte
honorarium. Indien de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst
met een looptijd van meer dan één jaar, dan is de aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal één maal het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van schade in rekening is gebracht. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot een bedrag van € 300.000,=.
(ii) de aansprakelijkheid is gelimiteerd tot drie maal het honorarium bij
controleopdrachten of één maal het honorarium bij overige opdrachten.
De aansprakelijkheid is bij deze versie niet beperkt tot een maximum van
€ 300.000,=.
In het hiernavolgende ga ik er van uit dat de aangesproken accountantsorganisatie gebruik maakt van een exoneratiebeding in lijn met één van de versies van
het model Algemene Voorwaarden van de NBA.
5.6.2.2

TOEPASSELIJKHEID

EXONERATIEBEDING

Er kan niet altijd door de accountantsorganisatie een beroep op een exoneratiebeding worden gedaan. Indien het beding, gelet op de omstandigheden van het
geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, dient
het namelijk buiten toepassing te blijven (artikel 6:248 lid 2 BW).352 Een beroep
op een exoneratiebeding kan bijvoorbeeld naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zijn, indien de door de opdrachtgever geleden schade
aanzienlijk hoger is, terwijl de accountant(sorganisatie) een fout heeft gemaakt.353
Bij de toepassing van artikel 6:248 lid 2 BW dient de nodige terughoudendheid
te worden betracht. Het hof Arnhem heeft in een arrest uit 2007 met betrekking

351 Model Algemene voorwaarden NBA variant 1, zoals op 19 juni 2017 gedeponeerd bij de Griffie van de
Rechtbank te Amsterdam onder nummer 39/2017. In de overeenkomst van opdracht/opdrachtbevestiging
van de accountant(sorganisatie) wordt doorgaans verwezen naar de gehanteerde algemene voorwaarden. De
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden komt hier niet aan de orde, ik zal slechts ingaan op (de
inhoud van) het exoneratiebeding.
352 Bij de beoordeling van de vraag of een exoneratiebeding in het onderhavige geval naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, moeten alle omstandigheden van het geval worden betrokken.
Hierbij kan worden gedacht aan de aard en de verdere inhoud van de overeenkomst waarin het beding
voorkomt, de maatschappelijke positie en de onderlinge verhoudingen tussen partijen, de wijze waarop het
beding tot stand is gekomen en de mate waarin de wederpartij zich de strekking van het beding bewust is
geweest en bij een exoneratiebeding als het onderhavige de zwaarte van de schuld ter zake van het
veroorzaken van de schade, mede in verband met de aard en de ernst van de bij enige gedraging betrokken
belangen (Rechtbank Amsterdam, 1 februari 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW1137, r.o. 4.52). Bierbooms
(2005), p. 5.
353 Parijs (2012), nr. 1.
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tot de aansprakelijkheid van een accountant een beroep op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid niet bij voorbaat uitgesloten.354 Het hof
oordeelt in dit arrest dat eerst duidelijk dient te zijn wat de gestelde ernst is van
de aan de aangesproken accountant verweten fouten en de gestelde hoogte van
de daardoor door opdrachtgever geleden schade, alvorens een oordeel kan worden gegeven over de vraag of de aangesproken accountant een beroep kan doen
op de beperking van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in de door hem
gehanteerde algemene voorwaarden.355
De rechtbank Amsterdam heeft in 2012 bij een aansprakelijkheidsprocedure jegens een
beroepsbeoefenaar een beroep gehonoreerd op de onaanvaardbaarheid van een exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De aansprakelijkheid van een advocatenkantoor werd in het exoneratiebeding beperkt tot het verzekerd bedrag van € 500.000,- (in lijn
met de destijds geldende -door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde- Verordening op
de administratie en de financiële integriteit). Dat bedrag lag echter ver onder het belang van de
zaak die het advocatenkantoor in dit concrete geval had aangenomen. De hoogte van het
daadwerkelijk verzekerd bedrag was bovendien voor de benadeelde niet kenbaar uit het eenzijdig
opgelegde beding. De benadeelde hoefde zich er onder deze omstandigheden niet van bewust
te zijn dat het verzekerde bedrag zo ver onder dat belang zou liggen. Het advocatenkantoor
komt daarom geen beroep toe op de beperking van haar aansprakelijkheid.
In het geschil tussen Vestia en Deloitte speelt het exoneratiebeding dat is opgenomen in de
algemene voorwaarden van Deloitte een rol. Stel dat vast komt te staan dat een verbintenis tot
schadevergoeding is ontstaan, kan Deloitte zich dan succesvol tegen de aansprakelijkheidstelling
verweren met een beroep op het exoneratiebeding uit hun algemene voorwaarden, waarin de
aansprakelijkheid is gelimiteerd tot drie maal het honorarium over het laatste kalenderjaar? Of is
een beroep op het exoneratiebeding wellicht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar? De rechtbank acht deze vraag van groot belang voor het vervolg van de
procedure en overweegt in het tussenvonnis: ‘Zoals ter comparitie met partijen besproken acht
de rechtbank het in het kader van een efficiënte procesvoering aangewezen om er in dit
stadium veronderstellenderwijs van uit te gaan dat Deloitte een fout heeft gemaakt en tegen die
achtergrond eerst de volgende geschilpunten te behandelen. – Staat het in de algemene
voorwaarden opgenomen exoneratiebeding in de weg aan toewijzing? [..]’.356

De NBA sluit in lijn hiermee een buitenwerkingstelling van het door haar
voorgestelde exoneratiebeding op grond van redelijkheid en billijkheid niet uit.
De NBA stelt in haar toelichting op de Model Algemene Voorwaarden NBA

354 Gerechtshof Arnhem, 27 februari 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BA0802.
355 Dit is in lijn met Bierbooms, die de volgende omstandigheden onderscheidt die mogelijk relevant kunnen
zijn bij de beantwoording van de vraag of (g)een beroep kan worden gedaan op een exoneratiebeding vanuit
het oogpunt van redelijkheid en billijkheid: (a) kern van de prestatie, (b) ernst van de fout, (c) wanverhouding aansprakelijkheidsbeperking en (mogelijke) schade, (d) eenzijdige totstandkoming exoneratiebeding en
(e) verzekering. Bierbooms (2005), p. 5.
356 RB Rotterdam 7 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:820 (Vestia/Deloitte), r.o. 7.4.
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2017:357 ‘Het is mogelijk dat de beperking van aansprakelijkheid onder bepaalde
omstandigheden geen stand houdt. Indien de opdracht een wettelijke controle van
een financiële verantwoording betreft, bestaat een groot risico dat de rechter de
beperking van de aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk buiten werking stelt op
grond van de redelijkheid en billijkheid’.
Uit jurisprudentie volgt voorts dat aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten ten aanzien
van opzet of bewuste roekeloosheid van de aangesprokene of haar leidinggevend management.358 Het model Algemene voorwaarden van de NBA voldoet aan deze regel. Artikel 11359
stelt dat de in het artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid niet van toepassing zijn
indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar
leidinggevend management. Pheiffer360 wijst in dit verband op het feit dat de beperking van
aansprakelijkheid niet van toepassing is indien de opdrachtgever een bewust roekeloze
gedraging zal kunnen aantonen.

Indien een exoneratiebeding in de algemene voorwaarden is opgenomen, is,
naast een beroep op de redelijkheid en billijkheid, in beginsel een beroep op de
open norm van artikel 6:233 sub a BW mogelijk. Een dergelijk beroep staat echter
niet open voor een rechtspersoon waarop het middelgrote of grote jaarrekeningregime van toepassing is. Aangezien een opdrachtgever in de zin van mijn
onderzoek altijd een rechtspersoon is waarop het middelgrote of grote jaarrekeningregime van toepassing is, kan deze opdrachtgever geen beroep doen op de
open norm van artikel 6:233 sub a BW.361
Ter toelichting het volgende: een beroep op artikel 6:233 sub a BW staat niet open voor ‘een
rechtspersoon bedoeld in artikel 360 van Boek 2, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
laatstelijk zijn jaarrekening openbaar heeft gemaakt, of ten aanzien waarvan op dat tijdstip
laatstelijk artikel 403 lid 1 van Boek 2 is toegepast’ (artikel 6:235 BW lid 1 sub a BW). In
jurisprudentie en literatuur is deze rechtspersoon uitgelegd als: een rechtspersoon waarop het
middelgrote of grote jaarrekeningregime van toepassing is. Deze uitleg volgt uit de toelichting
op het amendement waarmee artikel 6:235 BW werd geïntroduceerd. In de toelichting362 worden ‘grote wederpartijen’ in de zin van artikel 6:235 lid 1 sub a aangemerkt als rechtspersonen ‘die
hun gehele jaarrekening moeten publiceren, dus niet kunnen volstaan met een beperkte balans
als bedoeld in artikel 396 lid 7.363 ’ Hiervan is in ieder geval sprake bij rechtspersonen waarop het
grote jaarrekeningregime van toepassing is. Hof ’s-Gravenhage364 heeft in 2012 geoordeeld dat
een rechtspersoon waarop het middelgrote regime van toepassing is, eveneens een ‘grote

357 Toelichting Model Algemene Voorwaarden NBA 2017, artikel 11 ad lid 2, 3 en 4.
358 Duyvensz (2003), h. 4, Bierbooms (2005), Parijs (2012), nr. 1, Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I (2016),
nr. 364 Ongeldigheid beding tot uitsluiting of beperking aansprakelijkheid.
359 Lid 6 van variant 1 en lid 5 van variant 2.
360 M. Pheijffer, ‘Weer die aansprakelijkheid’, www.accountant.nl, opinie d.d. 8 maart 2017.
361 Zie paragraaf 1.4.2.2.
362 Kamerstukken 1984/1985, 16 983, nr. 33.
363 Dit is thans artikel 2: 396 lid 8 BW.
364 Gerechtshof ’s-Gravenhage, 17 augustus 2010, JOR 2011/39, met annotatie J.B.S. Hijink.
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wederpartij’ in de zin van 6:235 lid 1 BW is.365 Een wettelijke controle van de financiële verslaggeving in de zin van artikel 2:393 BW is alleen verplicht voor middelgrote en grote rechtspersonen (welke onder Titel 9 Boek 2 vallen).366 Mijn onderzoek ziet uitsluitend op deze
‘verplichte’ wettelijke controle367 en daarmee op middelgrote en grote rechtspersonen.

5.6.2.3

EXONERATIE

JEGENS DERDEN

In het voorgaande is het uitgangspunt gehanteerd dat een exoneratiebeding
alleen van toepassing is op de relatie tussen de accountantsorganisatie en diens
opdrachtgever en niet op derden, zulks bij gebreke aan een overeenkomst.368
Onder omstandigheden kan een exoneratiebeding echter ook jegens derden worden ingeroepen. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen ‘derdenwerking’ en een ‘exoneratiebeding in een rapport’.369 Bij derdenwerking is sprake
van ‘doorwerking’ van een contractbeding tussen de aangesprokene en diens
opdrachtgever naar een derde. Ik zal in paragraaf 5.6.2.4 stilstaan bij derdenwerking ten behoeve van een werknemer van een accountantsorganisatie. Indien
sprake is van een ‘exoneratiebeding in een rapport’ bevindt het beding waarop de
aangesprokene een beroep doet zich niet in de overeenkomst tussen de aangesprokene en diens opdrachtgever maar in het product (ook wel: de schriftelijke
neerslag van de geleverde dienst) waartoe is gecontracteerd, zoals een taxatierapport. Indien een derde gebruik maakt van een dergelijk rapport, is het de vraag wat
het effect is van een exoneratiebeding in het rapport. In literatuur370 en jurisprudentie371 wordt aangenomen dat ‘in gevallen waarin ten aanzien van een bepaalde

365 Zie tevens de annotatie van J.B.S. Hijink bij Gerechtshof ’s-Gravenhage, 17 augustus 2010, JOR 2011/39.
Naar zijn mening kan dit worden afgeleid uit het feit dat de wetgever in de toelichting slechts heeft verwezen
naar rechtspersonen waarop het kleine jaarrekeningregime van toepassing is. Een tweede aanwijzing volgt
naar zijn mening uit artikel 6:235 lid 1 sub b BW waarin ‘groot’ is gedefinieerd als een partij waar 50 of
meer personen werkzaam zijn, hetgeen het geval is bij een rechtspersoon waarop het middelgrote jaarrekeningregime van toepassing is.
366 Zie artikel 2:360 BW voor de betreffende rechtspersonen.
367 Definitie opgenomen in paragraaf 1.4.2.1.
368 Parijs (2012), nr. 1.
369 Voor een meer uitvoerige bespreking van dit onderscheid, zie conclusie A-G Timmerman d.d. 20 mei 2016,
ECLI:NL:PHR:2016:535 bij HR 9 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2044, r.o. 3.7.
370 Gerechtshof Arnhem 14 juni 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BR0248, r.o. 4.5., Du Perron (1999), m.n.
p. 295, 316-321, Van den Akker (2001), p. 75-81, 165-169, 183-185.
371 De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een makelaar in beginsel een zorgplicht heeft jegens de derde/
financier waarvan hij weet dat deze zijn taxatierapport zal gebruiken, maar dat deze zorgplicht niet (langer)
aanwezig is, indien de derde er vanwege het beding in het rapport niet op mocht vertrouwen dat deze
zorgplicht ook jegens hem gold. A-G Timmerman overweegt in zijn conclusie bij het arrest: ‘Het lijkt mij
niet alleen legitiem, maar voor een goed kunnen functioneren van vele soorten van dienstverlening soms ook
noodzakelijk, om niet zomaar aan elke aansprakelijkheid jegens meer of minder direct bij de betreffende
prestatie betrokken derden bloot te (willen) staan. Bovendien acht ik het ongerijmd wanneer het de
dienstverlener/beroepsbeoefenaar, die zijn aansprakelijkheidspositie jegens zijn opdrachtgever (gewoon)
kan reguleren, daartoe geen enkele mogelijkheid zou hebben jegens (voorzienbare) derden’ HR 9 september
2016, ECLI:NL:HR:2016:2044. Conclusie A-G Timmerman d.d. 20 mei 2016, ECLI:NL:PHR:2016:535 bij
HR 9 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2044, r.o. 3.7. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie
afgedaan met een verwijzing naar artikel 81 lid 1 RO. Deze overweging is opgenomen in het in stand gelaten
arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23 september 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7353, JOR
2014/349, r.o. 3.6. Zie voorts: HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6162, NJ 2012/290 m.nt.
Verstappen (Savills/ [...] ), Gerechtshof Arnhem 14 juni 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BR0248, r.o. 4.5,
Van den Akker (2001), p. 167, 183-185 en Van Emden & De Haan (2014), p. 6-14.
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prestatie een zorgplicht jegens een derde zou bestaan, het mogelijk is door middel
van een verklaring jegens de derde te verhinderen dat deze gerechtvaardigd erop
vertrouwt dat de betreffende zorgplicht jegens hem ook daadwerkelijk in acht
wordt genomen’. De vraag die naar aanleiding van voorgaande opkomt, is of een
accountant met behulp van een dergelijk exoneratiebeding in zijn controleverklaring zou kunnen verhinderen dat een derde gerechtvaardigd erop vertrouwt dat de
zorgplicht jegens hem ook daadwerkelijk in acht is genomen. Voor zover mij
bekend is een exoneratiebeding in een controleverklaring nog niet voorgekomen
en mijns inziens is een dergelijk exoneratiebeding ook niet mogelijk vanwege de
bijzondere zorgplicht van de accountant.372 Mogelijk kan van een exoneratiebeding wel gebruik worden gemaakt bij adviesopdrachten zoals due diligence
onderzoeken, echter mijns inziens niet bij de wettelijke controle.
5.6.2.4

EXONERATIE

TER BESCHERMING VAN DE INDIVIDUELE ACCOUNTANT

In paragraaf 5.2.4 stelde ik dat een individuele accountant zich met behulp van
een zorgvuldig geformuleerd exoneratiebeding jegens de opdrachtgever van de
accountantsorganisatie-rechtspersoon kan vrij-tekenen van aansprakelijkheid,373
ook al is de individuele accountant geen partij bij de overeenkomst. Een individuele accountant kan zich beroepen op een door de accountantsorganisatierechtspersoon met de opdrachtgever overeengekomen exoneratiebeding, indien
een derdenbeding (in de zin van artikel 6:253 BW) is opgenomen in het
exoneratiebeding.374 Het model Algemene Voorwaarden van de NBA bevat het
volgende derdenbeding: ‘Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die
natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan
ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan
Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken’.375
Indien er geen derdenbeding in het exoneratiebeding is opgenomen, dan kan de
accountant een beroep doen op artikel 6:257 BW. Artikel 6:257 BW luidt: ‘Kan
een partij bij een overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een
gedraging van een aan haar ondergeschikte aan de overeenkomst een verweermiddel jegens haar wederpartij ontlenen, dan kan ook de ondergeschikte, indien

372 Mijn verwachting is daarom dat een dergelijk exoneratiebeding in de controleverklaring naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, gezien de bijzondere zorgplicht van de accountant.
373 Van Wechem & Rinkes (2015).
374 Over dit leerstuk is al veel literatuur en jurisprudentie verschenen en ik volsta met het verwijzen hiernaar,
omdat ik hier geen nieuwe inzichten aan toe kan voegen voor wat betreft accountantsaansprakelijkheid. Zie
bijvoorbeeld: Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III (2014) nr. 527, Hijma & Olthof (2014), 31.506 Derdenwerking van aansprakelijkheidsbedingen, Du Perron (1999), p. 319, Van Gulijk (2015), p. 320-326, m.n. par.
4, Aubel (1972), nrs. 168-169, Van Emden & De Haan (2014), § 1.2.4 De (on)mogelijkheid van exoneratie,
HR 7 maart 1969, NJ 1969/249 (Gegaste Uien); HR 20 juni 1986, NJ 1987/35 (Citronas); HR 13 januari
1979, NJ 1979/362 2 (Securicor/NN) m.nt Bloembergen en annotatie van P. van Schilfgaarde bij dat arrest in
AA 1979, 28, HR 21 januari 2000, NJ 2000/553 (ODS/CPS) en HR 25 november 2010, NJ 2010/636 (DB/
Edco), annotatie van S.C.J.J. Kortmann bij JOR 2015/289 en Van Wechem & Rinkes (2015).
375 Model Algemene voorwaarden variant 1, zoals op 19 juni 2017 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank
te Amsterdam onder nummer 39/2017, artikel 2 lid 6.
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hij op grond van deze gedraging door de wederpartij wordt aangesproken, dit
verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij’.376 Artikel
6:257 BW is alleen van toepassing op een ondergeschikte377 accountant. De niet
ondergeschikte accountant378 kan zich uitsluitend beroepen op een uitdrukkelijk
derdenbeding (in de zin van artikel 6:253 BW).
Indien vaststaat dat een individuele accountant een beroep kan doen op een door
de accountantsorganisatie-rechtspersoon met de opdrachtgever overeengekomen
exoneratiebeding, hangt het vervolgens van de inhoud van het exoneratiebeding
af in hoeverre de accountant zich kan vrij-tekenen. Bij hantering van het model
Algemene Voorwaarden van de NBA kan de uitvoerend accountant zich bijvoorbeeld beroepen op de in artikel 11 opgenomen limitering van aansprakelijkheid
(zoals nader toegelicht in paragraaf 5.6.2.1).
Het is echter ook mogelijk een verdergaand exoneratiebeding overeen te komen,
waarin de opdrachtgever afstand doet van het recht individuele beroepsbeoefenaren verbonden aan de opdrachtnemer persoonlijk aansprakelijk te stellen.379
De algemene voorwaarden van KPMG bevatten een derdenbeding met een
dergelijke strekking, te weten: ‘Geen enkele KPMG Member Firm, daarbij werkzame personen (al dan niet betrokken bij de opdracht) of andere door ons
ingeschakelde derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht is/zijn aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Opdrachtgever in verband met de
opdracht’.380
Tot slot is het ter bescherming van de individuele accountant van belang dat de
accountantsorganisatie de toepasselijkheid van artikel 7:404381 BW in de overeenkomst van opdracht door middel van een derdenbeding uitsluit,382 zoals reeds
opgemerkt in paragraaf 5.2.4.383 De uitsluiting van artikel 7:404 BW verhindert
een claim jegens de individuele accountant op grond van artikel 6:162 BW echter
niet. Een claim op grond van artikel 6:162 BW kan slechts worden voorkomen
door tevens een beding van de volgende strekking in de algemene voorwaarden op
te nemen: ‘De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd [accountantsorganisatie]
aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens

376 Asser/Van den Berg 7-VI (2017) M.A.M.C. van den Berg, Asser 7-VI Aanneming van werk, 212
Doorwerking exoneraties hoofdaannemer ten gunste van onderaannemer.
377 Zie paragraaf 5.2.3 inzake ondergeschiktheid en niet ondergeschiktheid.
378 Zie paragraaf 5.2.3 inzake ondergeschiktheid en niet ondergeschiktheid.
379 Rammeloo & Hendriksen (2017), p.146-155.
380 Artikel 15 lid 9 Algemene voorwaarden van KPMG Accountants NV. https://assets.kpmg.com/content/dam/
kpmg/nl/pdf/2016/algemene-voorwaarden-KPMG-Accountants-20160626.pdf.
381 Artikel 7:404 BW betreft een opdracht die is verleend met het oog op een bepaalde persoon. Zie hierover
nader paragraaf 3.2.4 onderdeel V.
382 Het model Algemene voorwaarden van de NBA sluit toepasselijkheid van artikel 7:404 BW uit. Op grond
van artikel 2 lid 6 van model Algemene voorwaarden van de NBA kan de individuele accountant zich hierop
beroepen.
383 In samenhang hiermee worden de artikelen 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid indien twee of
meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen) en 7:409 BW (indien de opdracht met het oog op
een bepaalde persoon is verleend, eindigt deze door zijn dood) vaak tevens uitgesloten. Artikel 7:407 lid 2
BW is vooral relevant indien een maatschap opdrachtnemer is, zie hierover nader paragraaf 5.2.5.
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werknemers, accountants of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin
bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep
op deze bepaling kunnen doen’.384
5.6.3

Klachtplicht

In artikel 6:89 BW is een klachtplicht opgenomen, inhoudende: ‘De schuldeiser
kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen
bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten
ontdekken, bij de schuldenaar ter zake heeft geprotesteerd’.385 Artikel 6:98 BW
is van regelend recht, zodat het partijen in beginsel vrijstaat een afwijkende
klachtregeling overeen te komen.386 Het artikel is van toepassing op alle
verbintenissen387 , waaronder ook de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt
als opdrachtgever en de accountantsorganisatie als opdrachtneemster. De gedachte
achter de klachtplicht is dat de accountantsorganisatie erop moet kunnen vertrouwen dat de opdrachtgever, indien sprake is van een tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst van opdracht, zulks met bekwame spoed na ontdekking van
de tekortkoming aan de accountantsorganisatie meedeelt.388 De accountantsorganisatie wordt zo beschermd tegen late en daardoor moeilijk te betwisten klachten.389 Schending van de klachtplicht heeft verval van recht tot gevolg.390

384 Een advocaat heeft zich met succes weten te verweren tegen een aansprakelijkheidstelling in privé op grond
van de wetsartikelen 7:404 BW en 6:162 BW met een beroep op de volgende clausules uit de algemene
voorwaarden:
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen
GMW Advocaten en een opdrachtgever waarbij GMW Advocaten werkzaamheden verricht of zal verrichten.
- De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- Alle overeenkomsten van opdracht worden uitsluitend aangegaan met en uitgevoerd door GMW Advocaten.
- Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een
gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers en derden leidt, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door GMW Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat GMW
Advocaten in verband met die verzekering draagt.
- De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd GMW Advocaten aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke
vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen
ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.
RB Den Haag 6 januari 2016 ECLI:NL:RBDHA:2016:23, r.o. 4.1.
385 Er is de laatste jaren veel literatuur verschenen en jurisprudentie gewezen inzake de klachtplicht. Ik verwijs
hier kortheidshalve naar: Neering & Spoormans (2013), p. 26, Hartlief (2015), p. 611, Spoormans (2015),
p. 18, met verwijzing naar HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8991, RvdW 2011, 419 (Ploum/Smeets
II), Hoekstra & Van Rijckevorsel-Teeuwen (2014), met verwijzing naar HR 23 november 2007,
NJ 2007/176, Tjittes & Kampman (2013), HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8991, RvdW 2011,
419 (Ploum/Smeets II), HR 8 februari 2013, LJN BY4600, RvdW 2013/253 (Van de Steeg/Rabobank) en
HR 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593, RvdW 2015/66.
386 Neering & Spoormans (2013), p. 27.
387 Tjittes & Kampman (2013), paragraaf 2, Neering & Spoormans (2013), p. 24, HR 11 juni 2010, LJN
BL8297, NJ 2010/331 (Kortenhorst/Van Lanschot) en HR 8 februari 2013, LJN BY4600, RvdW 2013/253
(Van de Steeg/Rabobank).
388 Parlementaire Geschiedenis Boek 6, p. 316-317.
389 Parlementaire Geschiedenis Boek 7, p. 146.
390 De cliënt verliest iedere rechtsvordering (en ieder verweer) voor zover feitelijk gegrond op het niet
beantwoorden van de prestatie aan de overeenkomst van opdracht met de accountant. Tjittes & Kampman
(2013), § 2, Neering & Spoormans (2013), p. 24, HR 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733,
NJ 2008, 552, (Ploum/Smeets) r.o. 4.8.2. De klachtplicht betreft een specifieke, in de wet geregelde vorm
van rechtsverwerking. HR 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593, RvdW 2015/66.
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De klachtplicht bestaat in de praktijk uit een onderzoeks- en een mededelingstermijn.391 De mededelingstermijn gaat lopen vanaf het moment dat de opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of had moeten ontdekken (of dat de
tekortkoming na deskundigenonderzoek is komen vast te staan).392 Voor beantwoording van de vraag of de klacht vervolgens binnen bekwame tijd is ingediend,
dient een afweging te worden gemaakt van alle betrokken belangen, waarbij
rekening dient te worden gehouden met alle relevante omstandigheden.393
De Hoge Raad394 heeft ter zake beleggingssituaties geoordeeld dat de omstandigheden, gelet op hun specifieke aard, ‘vaak zullen leiden tot ruime termijnen voor
onderzoek en klagen’. In lijn hiermee kan ik me voorstellen dat dergelijke ruime
termijnen eveneens aan de orde zullen zijn bij de relatie tussen de accountantsorganisatie en haar opdrachtgever. Hierbij speelt een rol dat de opdrachtgever vaak
deskundig advies nodig zal hebben alvorens kan worden vastgesteld of de
accountant is tekortgeschoten in zijn zorgplicht.
De onderzoeks- en mededelingstermijn zijn aan de orde gekomen in een
uitspraak van het hof Den Bosch waarbij de accountant aansprakelijk werd
gesteld voor een onjuist advies inzake een overname.395 De opdrachtgever stelde
in deze zaak dat sprake was van een vertrouwensrelatie tussen de accountant en
de benadeelde en dat zij heeft vertrouwd op de deskundigheid en integriteit van
haar accountant en adviseur. Pas nadat de overgenomen vennootschap failliet
werd verklaard en dit faillissement was afgewikkeld, is de opdrachtgever zich
gaan afvragen of de advisering van de accountant inzake de overname wel
adequaat was geweest. Daartoe is vervolgens onderzoek verricht. Direct na
afronding van het onderzoek is de accountant in een brief formeel aansprakelijk
gesteld door de opdrachtgever. Het hof overweegt in lijn met bovenstaande dat
de onderzoeks- en klachtplicht van de opdrachtgever niet los kan worden gezien
van de aard van de prestatie en de overige omstandigheden van het geval.
‘Naarmate een crediteur er sterker op mag vertrouwen dat de prestatie
beantwoordt aan de overeenkomst zal van hem minder snel een (voortvarend)
onderzoek mogen worden verwacht, omdat de crediteur in het algemeen mag
afgaan op de juistheid van de hem in dit verband gedane mededelingen door de

391 De mededelingstermijn betreft de eigenlijke klachttermijn, ook wel de feitelijke klacht. HR 29 juni 2007,
NJ 2008, 606 (Pouw/Visser) (r.o. 3.3.2).
392 De klacht dient binnen bekwame tijd na aanvang van de mededelingstermijn te worden ingediend. Onder de
relevante omstandigheden zijn begrepen: de ernst van de tekortkoming en het -hiervoor reeds besprokennadeel van de schuldenaar als gevolg van het verstrijken van de tijd totdat tegen het gebrek is geprotesteerd.
Tjittes & Kampman (2013), § 7. Spoormans (2015), p. 18, HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8991,
RvdW 2011, 419 (Ploum/Smeets II) , HR 8 oktober 2010, NJ 2010, 545 (Tan/Forward); HR 8 februari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY4600 (Van de Steeg/Rabobank) (r.o. 4.2.4 en 4.2.6). Vgl. ook HR 8 februari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BX7846 (Van Lanschot/X) (r.o. 3.5.3).
393 Onder de relevante omstandigheden zijn begrepen: de ernst van de tekortkoming en het -hiervoor reeds
besproken- nadeel van de schuldenaar als gevolg van het verstrijken van de tijd totdat tegen het gebrek is
geprotesteerd. Spoormans (2015), p. 18, HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8991, RvdW 2011, 419
(Ploum/Smeets II), HR 8 oktober 2010, NJ 2010, 545 (Tan/Forward), HR 8 februari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY4600 (Van de Steeg/Rabobank) (r.o. 4.2.4 en 4.2.6). Vgl. ook HR 8 februari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BX7846 (Van Lanschot/X) (r.o. 3.5.3).
394 HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY400 (Van de Steeg/Rabobank), r.o. 6.3.
395 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 29 mei 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BW7059.
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debiteur’. Hierbij is in belangrijke mate mede bepalend in hoeverre de belangen
van de accountant(sorganisatie) al dan niet zijn geschaad. Als die belangen niet
zijn geschaad, zal er niet spoedig voldoende reden zijn om de crediteur een
gebrek aan voortvarendheid te verwijten. Het hof is van mening dat de
onderzoeksplicht pas ontstond vanaf het faillissement van de overgenomen
vennootschap. Het hof overweegt dat aannemelijk is dat na het faillissement
aanvankelijk de aandacht van de opdrachtgever was gericht op de afwikkeling
daarvan. Daarna heeft het onderzoek veel tijd gekost. De opdrachtgever mocht
wachten met klagen totdat zij een totaaloverzicht had van de gang van zaken bij
de advisering door de accountant. De opdrachtgever heeft het onderzoek
vervolgens met voldoende voortvarendheid verricht. Pas na afronding van het
onderzoek is de termijn aangevangen waarbinnen diende te worden geklaagd. De
opdrachtgever heeft tijdig geklaagd, aangezien zij enkele dagen na het afronden
van het onderzoek bij brief heeft geklaagd.
Bovenstaande overwegingen ten aanzien van de accountant zijn mijns inziens in lijn met
de jurisprudentie inzake beleggingsadvieszaken. De Hoge Raad396 heeft in beleggingsadvieszaken met betrekking tot de onderzoeksplicht geoordeeld dat de cliënt er van uit mag gaan dat
de bank de zorgplicht jegens hem heeft nageleefd. Er rust pas een onderzoeksplicht op cliënt
met betrekking tot de vraag of de bank haar zorgplicht jegens cliënt heeft nageleefd, indien
cliënt op de hoogte was van de bijzondere zorgplicht van de bank, terwijl hij daar niet zonder
meer van op de hoogte behoeft te zijn, en cliënt gerede aanleiding heeft te veronderstellen dat
de bank in deze zorglicht kan zijn tekortgeschoten. Een tegenvallend rendement of verliezen
wijzen niet zonder meer op een dergelijk tekortschieten en hoeven voor cliënt op zichzelf
geen reden voor onderzoek te zijn.

Neering en Spoormans397 wijzen erop dat in zorgplichtzaken vaak (ten onrechte)
door de benadeelde een beroep wordt gedaan op omkering van de bewijslast,
zulks onder het motto ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Een dergelijk beroep
kan echter wel degelijk schaden. Wanneer de benadeelde ten onrechte een
beroep op omkering van bewijslast doet, kan dat de aangesproken accountant
juist helpen bij zijn beroep op de klachtplicht. ‘Hij wordt in dat geval door een
late klacht aantoonbaar geraakt in zijn belang bewijs te leveren van bepaalde
stellingen. Bovendien klinkt bij het beroep op de omkering vaak de gedachte
door dat eiser- juist vanwege het tijdsverloop- zelf (ook) niet meer in staat is het
benodigde bewijs te leveren. Daarmee wordt beter aanvaardbaar dat de gedaagde
ook niet meer over de benodigde bewijsstukken beschikt’.

396 Neering & Spoormans (2013), p. 27 en HR 8 februari 2013, LJN BY4600, RvdW 2013/253 (Van de Steeg/
Rabobank), r.o. 4.3.2.
397 Neering & Spoormans (2013), p. 26.
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Relativiteitsvereiste398

De onrechtmatige daad heeft een relatief karakter (artikel 6:163 BW). Dat wil
zeggen dat de pleger van een onrechtmatige daad niet aansprakelijk is tegenover
iedere benadeelde die schade heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig
handelen of nalaten.399 Iemand die een rechtsnorm overtreedt en daardoor
onrechtmatig handelt, is jegens de benadeelde slechts gehouden de door zijn
daad veroorzaakte schade te vergoeden, indien de overtreden norm de strekking heeft de benadeelde in het geschonden belang te beschermen.400 Indien er
sprake is van een geslaagd beroep op het ontbreken van relativiteit, wil dit niet
altijd zeggen dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen jegens de
benadeelde. Mogelijk kan namelijk een beroep worden gedaan op de correctie
Langemeijer.401 De correctie Langemeijer houdt in dat indien wordt geoordeeld
dat de geschonden wettelijke norm niet strekt tot bescherming van de schade zoals
die door de benadeelde is geleden, er toch sprake kan zijn van overtreding van
een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm jegens de benadeelde. De correctie
Langemeijer biedt daarmee een incidenteel bijsturingsmechanisme.402
Het relativiteitsvereiste is van toepassing op alle drie de onrechtmatigheidscategorieën: inbreuk op een recht, strijd met een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm
en strijd met een wettelijke norm.403

398 Ten aanzien van de buitencontractuele aansprakelijkheid is in aanvulling op de deelvragen zoals besproken
in hoofdstuk 4 en paragraaf 5.2 tot en met 5.4 nog relevant of er sprake is van een rechtvaardigingsgrond. De
regel dat een handelen of nalaten als onrechtmatige daad kan worden aangemerkt indien sprake is van een
onrechtmatigheidscategorie (zie hoofdstuk 3.3.3), lijdt uitzondering indien er sprake is van een ‘rechtvaardigingsgrond’. Een rechtvaardigingsgrond doet de onrechtmatigheid volledig verdwijnen, zodat de aansprakelijkheid van de dader geheel wegvalt en voor een schadevergoeding geen plaats is. Bij
rechtvaardigingsgronden kan allereerst gedacht worden aan de rechtvaardigingsgronden die ook in het
strafrecht gelden (artikel 40-43 Wetboek van Strafrecht): overmacht (noodtoestand), noodweer, uitvoering
van een wettelijk voorschrift en bevoegd gegeven ambtelijk bevel. Voorts kan toestemming van de
benadeelde een omstandigheid zijn die de onrechtmatigheid wegneemt. Ik zal verder niet stilstaan bij de
rechtvaardigingsgrond, omdat er geen bijzondere betekenis toekomt aan de rechtvaardigingsgrond in het
licht van de accountantsaansprakelijkheid. Zie: Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, commentaar op
art. 6:162 BW, aant. 7.1.2 e.v. en Spier/ Hartlief (2015), nr. 18.
399 Het relativiteitsvereiste vertoont raakvlakken met de causaliteitseis van art. 6:98 BW. Zowel art. 6:98 BW als
het relativiteitsvereiste verschaffen een correctiemogelijkheid waarmee een te uitgebreide aansprakelijkheid
voor aan derden toegebrachte schade kan worden vermeden. Tot op zekere hoogte lijkt de keuze voor het
middel waarmee het doel wordt bereikt om het even. De Jong (2010b), p. 62. Zie voor de verschillende
standpunten hierover: Verheij (2014).
400 De maatstaf van de Hoge Raad luidt: ‘Bij de beantwoording van de vraag of voldaan is aan het in artikel
6:163 BW neergelegde vereiste dat de geschonden norm strekt tot bescherming tegen de schade zoals de
benadeelde die heeft geleden, komt het aan op het doel en de strekking van de geschonden norm, aan de
hand waarvan moet worden onderzocht tot welke personen en tot welke schade en welke wijzen van ontstaan
van schade de daarmee beoogde bescherming zich uitstrekt’ (HR 7 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO6012,
NJ 2006/281 (Duwbak Linda), r.o. 3.4.1. Schade die het gevolg is van normschendend gedrag wordt
derhalve slechts vergoed indien (i) de benadeelde als persoon (de kring van personen), (ii) de door hem
geleden schade (het soort schade) en (iii) de wijze waarop die schade is ontstaan onder het beschermingsbereik van de geschonden norm vallen. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV (2015), § 3.4 de relativiteitsleer,
nr. 129 Beschermingsstrekking norm, Spier/Hartlief (2015), p. 29.
401 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV (2015), § 3.4 de relativiteitsleer, nr. 138 correctie Langemeijer.
402 Den Hollander (2016), p. 160.
403 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV (2015), paragraaf 3.4 de relativiteitsleer, nr. 135 Relativiteitseis geldt voor
alle drie onrechtmatigheidscriteria.
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Relativiteit en strijd met een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm
Het relativiteitsvereiste is in het licht van mijn onderzoek uitsluitend van belang
voor de aansprakelijkheid van de accountant jegens derden of van de individuele
accountant jegens de opdrachtgever van de accountantsorganisatie waar hij werkzaam is (of waaraan hij als partner verbonden is). Bij deze vormen van aansprakelijkheid is de toepasselijke norm bij het overgrote deel van de cases de
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van ‘een redelijk handelende en redelijk
bekwame extern controlerende accountant’ (zie paragraaf 3.3.3). In de literatuur
wordt het standpunt verdedigd dat bij een schending van deze ongeschreven
zorgvuldigheidnorm, de relativiteit in de toepasselijke zorgvuldigheidsnorm ‘zit
ingebakken’.404 Zulks komt voort uit het feit dat de ongeschreven norm speciaal
voor ieder geval wordt geconcretiseerd en geformuleerd.405 Mijns inziens zit het
relativiteitsvereiste in het Vie d’Or arrest inderdaad ingebakken in het onrechtmatigheidsoordeel. De Hoge Raad hanteert in het arrest een ruime benadering ten
aanzien van aansprakelijkheid jegens derden, inhoudende dat de accountant de
belangen van een ruime groep derden in ogenschouw dient te nemen. Het
vertrekpunt hierbij is dat derden in beginsel mogen vertrouwen op het beeld dat
in de jaarrekening wordt geschetst en hun gedrag daarop mogen afstemmen.406
De Hoge Raad gaat daarmee uit van aansprakelijkheid tegenover een in beginsel
onbepaalbare groep van derden voor vergoeding van vermogensschade die op een
vooraf veelal niet te voorziene wijze kan ontstaan.407 Men noemt dit ook wel het
relatieve karakter van ongeschreven zorgvuldigheidsnormen.408 Het relativiteitsvereiste heeft hierdoor geen zelfstandige betekenis.
Relativiteit en strijd met een wettelijke norm
Met betrekking tot strijd met een wettelijke norm is het Vie d’Or arrest waarin de
Verzekeringskamer aansprakelijk wordt gesteld vermeldenswaardig.409 De Verzekeringskamer is in de ogen van de polishouders tekortgeschoten in het toezicht
op Vie d’Or. De polishouders beroepen zich op de norm dat het toezicht op
verzekeraars op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf zorgvuldig moet
worden uitgeoefend door de Verzekeringskamer. De Hoge Raad komt ter zake

404 Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:163 BW, aant. 4.3.1 Inleiding; relativiteit bij ongeschreven
zorgvuldigheidsnormen, met verwijzing naar Spier/Hartlief (2015), nr. 64, Lindenbergh (2007), p. 777,
Lindenbergh (2007b), p. 12-13 en Klomp (1998), p. 398-402, Den Hollander (2016), 55 e.v., oefent kritiek
uit op het ‘ingebakken’ karakter van de relativiteit bij ongeschreven zorgvuldigheidsnormen.
405 Klomp (1998), p. 398-402.
406 Bras (2008), p. 67.
407 HR 13 oktober 2006, JOR 2006/296 (Vie d’Or), Van den Akker & Kostwinder (2007).
408 Nieuwenhuis wijst erop dat het vaak ondoenlijk is om eerst in abstracto een zorgvuldigheidsnorm te
formuleren en pas vervolgens na te gaan of de benadeelde hieraan bescherming kan ontlenen. ‘In dat geval
verdient het de voorkeur, het oordeel over de eventuele onzorgvuldigheid terstond te ‘relativeren’’, aldus
Nieuwenhuis. Nieuwenhuis (1979), p. 620-622, Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:163 BW, aant.
4.3.1 Inleiding; relativiteit bij ongeschreven zorgvuldigheidsnormen.
409 HR 13 oktober 2006, LJN: AW2077, C04/279HR (De Nederlandsche Bank/Stichting Vie d’Or). De
Stichting Verzekeringskamer is nadien opgegaan in De Nederlandse Bank.
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het beschermingsdoel van de overtreden norm410 tot de conclusie dat het wettelijk toezicht niet alleen het ‘algemeen belang van bescherming en bevordering van
het vertrouwen in het verzekeringswezen’ beoogt te beschermen, maar ook de
‘individuele vermogensbelangen’ van ‘polishouders’. Het tekortschieten van de
Verzekeringskamer is volgens de Hoge Raad derhalve onrechtmatig jegens polishouders die daardoor in hun individuele vermogensbelangen worden getroffen
en daardoor schade lijden. Hiermee is aan het relativiteitsvereiste voldaan. Ik heb
deze uitspraak opgenomen omdat deze relevant kan zijn voor de vraag of een
accountantsorganisatie aansprakelijk kan worden gesteld door derden indien de
accountantsorganisatie de zorgplicht van artikel 14 van de Wta411 heeft geschonden. Deze zorgplicht houdt in dat de accountantsorganisatie ervoor moet zorgen
dat de aan haar verbonden externe accountants zich houden aan alle eisen die de
wet aan externe accountants stelt (zie paragraaf 2.4.2.5 omtrent de eisen gesteld
aan de individuele externe accountant). Het doel van de Wta is ‘een gerechtvaardigd herstel van het vertrouwen in de accountant en de door hem ten behoeve
van het publiek gegeven verklaringen412 ’ en hiermee lijkt tevens de bescherming
van individuele belanghebbenden beoogd. Hijink413 merkt ter zake artikel 14 van
de Wta op dat: ‘Een nog niet beantwoorde vraag is of dit door de AFM
bestuursrechtelijk vaststellen van overtredingen van controlevoorschriften door
controlerend accountants die natuurlijk persoon zijn, civielrechtelijk gevolgen kan
hebben voor de accountantsorganisatie waaraan zij verbonden zijn’. Wellicht zou
een schending van artikel 14 Wta dus civielrechtelijk gevolgen kunnen hebben vanuit het oogpunt van strijd met een wettelijke norm en het relativiteitsvereiste. De vraag van Hijink zal aan de orde komen in het geschil tussen
Vestia en Deloitte. Vestia neemt namelijk het standpunt in dat Deloitte haar
zorgplicht op grond van artikel 14 Wta ter zake van de controle(s) niet is
nagekomen en daardoor jegens Vestia onrechtmatig heeft gehandeld en/of tekort
is gekomen.414

410 Het beschermingsdoel betreft de vraag of de geschonden norm naast een of meer algemene belangen ook
individuele vermogensbelangen beoogt te beschermen. Hollander pleit in dit verband voor terughoudendheid. Dit is aan de orde indien de rechter de beantwoording van deze vraag aan de wetgever overlaat. Hierbij
is relevant wat de wetgever hierover heeft gesteld in de wettekst en wetsgeschiedenis door middel van
positieve aanwijzingen. Na beantwoording van de vraag van het beschermingsdoel, komt men toe aan de
beschermingsomvang. Den Hollander pleit er in zijn dissertatie voor dat bij de beantwoording van de vraag
naar het beschermingsdoel sprake dient te zijn van een terughoudende opstelling. Slechts indien vast staat dat
de overtreden norm onder het beschermingsdoel valt, wordt toegekomen aan de vraag naar de beschermingsomvang. Hierbij dient volgens Den Hollander sprake te zijn van een actieve opstelling. Den Hollander
(2016), p. 162/163.
411 Artikel 14 Wta luidt: ‘De accountantsorganisatie draagt er zorg voor dat de externe accountants die bij haar
werkzaam zijn of aan haar zijn verbonden voldoen aan het bij of krachtens afdeling 3.2 bepaalde’.
412 Kamerstukken 2003/2004, 29 658, nr. 3, p. 1.
413 Hijink (2013), p. 865/866.
414 RB Rotterdam 7 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:820 (Vestia/Deloitte), r.o. 3.1.
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5.7

De praktijk: schikkingen

5.7.1

Inleiding

Naar aanleiding van het tot nu toe besprokene, komt de vraag op hoeveel claims
er de afgelopen jaren zijn ingediend en hoeveel schikkingen er zijn getroffen?
Mijn conclusie luidt dat het allemaal niet zo’n vaart loopt met de schikkingen
en claims bij de Big-4. Ik zal dat in deze paragraaf uitwerken aan de hand van
een schema, waarin wordt weergegeven welke schikkingen er sinds 2012
zijn getroffen door OOB-accountantsorganisaties (zie paragraaf 2.4.2.3 voor
een toelichting bij het begrip ‘OOB-accountantsorganisaties’). Voorts wordt een
kort overzicht gegeven welke claims op dit moment nog lopen. De schikkingen en
claims hebben uitsluitend betrekking op wettelijke controle-opdrachten. De
informatie over de schikkingen en claims is grotendeels gebaseerd op de transparantieverslagen van de OOB-accountantsorganisaties (ik besprak het begrip
transparantieverslag in paragraaf 2.4.2.4). De onderzochte transparantieverslagen
hebben betrekking op de periode 2012-2017. Voor het overige is vooral gebruik
gemaakt van faillissementsverslagen en rechterlijke uitspraken.
Ik heb onderzoek verricht naar alle negen OOB-accountantsorganisaties.415 De
transparantieverslagen van de OOB-accountantsorganisaties Accon avm controlepraktijk B.V., Baker Tilly Berk N.V., BDO Audit & Assurance B.V., Grant
Thornton Accountants en Adviseurs B.V. en Mazars Paardekooper Hoffman
Accountants N.V. (hierna: ‘overige OOB- accountantsorganisaties’) bevatten
echter geen relevante informatie over schikkingen en/of claims (zoals hieronder
nader toegelicht).416 Deze overige OOB-accountantsorganisaties zijn niet betrokken bij de meest in het oog springende boekhoudschandalen van de afgelopen
jaren die in hoofdstuk 4 aan de orde zijn gekomen, te weten: Landis, Econcern,
Vestia, DSB, Eurocommerce, Weyl en Koops Furness. In de praktijk komt het er
daarom op neer dat in het hiernavolgende uitsluitend wordt ingegaan op PwC, EY,
Deloitte en KPMG, ook wel bekend als de Big-4.
Ter toelichting bij de bevindingen met betrekking tot de overige OOB-accountantsorganisaties: slechts bij Baker Tilly Berk wordt in het transparantieverslag 2014 (geanonimiseerd) melding gemaakt van een schikking.417 In de transparantieverslagen van de overige

415 Volgens het register van de AFM, geraadpleegd op 15 mei 2018, zijn dit: accon avm controlepraktijk
B.V., Baker Tilly Berk N.V., BDO Audit & Assurance B.V., Deloitte Accountants B.V., Ernst & Young
Accountants LLP, Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V., KPMG Accountants N.V., Mazars
Paardekooper Hoffman Accountants N.V., PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
416 De volgende transparantieverslagen zijn bestudeerd: Baker Tilly Berk NV Transparantieverslag 2016, 2015,
2014, 2013 en 2012, BDO Audit & Assurance B.V Transparantieverslag 2016, 2014, 2013 en 2012, Grant
Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Transparantieverslag 2016, 2015, 2014 en 2013 (2012 is niet
online beschikbaar), Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. Transparantieverslag 2015/2016,
2014/2015, 2013/2014 en 2012/2013 en Accon avm controlepraktijk B.V. Transparantieverslag 2016, 2015,
2014, 2013 en 2012.
417 Baker Tilly Berk NV Transparantieverslag 2014, p. 73.
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OOB-accountantsorganisaties is vaak wel informatie opgenomen over claims en tuchtzaken,
doch geanonimiseerd. Wat opvalt is dat er weinig tot geen claims zijn met betrekking tot
wettelijke controleopdrachten.418

Twee boekhoudschandalen waarbij door de Accountantskamer is geoordeeld dat
ten onrechte een goedkeurende verklaring is afgegeven, komen niet terug in deze
paragraaf. Ten eerste DSB:419 de betrokken accountantsorganisatie EY noch de
individuele accountant zijn in deze zaak aansprakelijk gesteld (zie hieromtrent
paragraaf 4.4.3.4 en 5.4.2). Ten tweede Eurocommerce:420 de betrokken accountantsorganisatie is Nijhof Groep Accountants & Belastingadviseurs. De curatoren
van Eurocommerce Holding B.V. hebben Nijhof Groep Accountants & Belastingadviseurs aansprakelijk gesteld.421 Nijhof Groep Accountants & Belastingadviseurs is echter geen OOB-accountantsorganisatie,422 terwijl het onderzoek in deze
paragraaf slechts op OOB-accountantsorganisaties ziet.
Nijhof Groep Accountants & Belastingadviseurs is op 5 januari 2015 in staat van faillissement
verklaard. De enige bekende informatie over de aansprakelijkheid volgt uit de faillissementsverslagen van Eurocommerce en Nijhof Groep Accountants & Belastingadviseurs.

5.7.2
Accountantsorganisatie
Deloitte

Getroffen schikkingen
423

Cliënt

Eisende partij

Claim

Inno Concepts
N.V.

Curator

Ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening
van 2005 tot en met 2009
van InnoConcepts

Bedrag
schikking
Maximaal
€18 mln424

418 Het transparantieverslag 2014 van Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. bevat de volgende
zinsnede: ‘Een tweetal zaken zijn lopend vanuit 2013 en ziet enerzijds op de afgifte van een specifieke
verklaring van feitelijke bevindingen en anderzijds op onvoldoende toelichting in de jaarrekening waarbij
een verklaring is verstrekt’ (p.12). Het is onduidelijk aan welke twee zaken wordt gerefereerd. In het
transparantieverslag 2013 van Grant Thornton staat namelijk: ‘In het verslagjaar zijn geen nieuwe
tuchtrechtzaken tegen externe accountants ingediend.’(p. 17). Er wordt in het transparantieverslag 2013
geen melding gemaakt van civiele procedures.
419 CBb 18 november 2015, ECLI:NL:CBB:2015:362 r.o. 2.13.3 (DSB). Zie paragraaf 4.4.3.1 en 4.4.3.5 voor
het oordeel van de accountantskamer in dit geschil.
420 Accountantskamer 30 november 2015, ECLI_NL_TACAKN_2015_146. Zie paragraaf 4.4.3.1 voor het
oordeel van de accountantskamer in dit geschil.
421 Faillissementsverslag nr. 6 d.d. 23 juni 2016 inzake het faillissement van maatschap Nijhof Groep
Accountants & Belastingadviseurs, faillissementsnummer C/08/15/1F, p. 10 en 11. Beschikbaar via
insolventies.rechtspraak.nl.
422 https://www.afm.nl/nl/professionals/registers/alle-huidige-registers/accountantorganisatie. Geraadpleegd op
11 mei 2017.
423 Indien de claim niet in het transparantieverslag is opgenomen, is de informatie gebaseerd op tuchtrechtelijke
uitspraken in het betreffende geschil.
424 Transparantieverslag 2015-2016, Deloitte Accountants B.V., p. 63. Volgens het Financieele Dagblad trof de
curator in december 2015 een schikking met het voormalige bestuur van Innoconcepts voor een totaal bedrag
van € 18 mln. Het bedrag is echter niet door Deloitte of de curator bekend gemaakt. Zie https://fd.nl/
ondernemen/1131100/wanbeleid-bij-innoconcepts-geschikt-voor-18-mln en FD 23 augustus 2017, p. 4,
‘VEB schikt met Deloitte in zaak rond failliet Innoconcepts’.
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Accountantsorganisatie
Deloitte

Cliënt

Eisende partij

Claim

Inno Concepts
N.V.

VEB/
aandeelhouders

EY

Landis Group
N.V.

Curator

EY

Landis Group
N.V.

Consortium
van banken

EY

Landis Group
N.V.

VEB/aandeelhouders

PwC

Econcern B.V.

Curatoren, banken en aantal
crediteuren

PwC
samen met
PwC Canada

Fairfield
fondsen433

Investeerders in
de fondsen;
procedures te
New York

Ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening
van 2005 tot en met 2009
van InnoConcepts
Ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening
van 2000 van Landis.426
Ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening
van 2000 van Landis.428
Ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening
van 2000 van Landis429
Ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening
2007 van Econcern431
Fouten bij controle van de
jaarrekening

Bedrag
schikking
€ 6,5
mln425

€ 11,5
mln427

Niet bekend
gemaakt
€ 4,5
mln430
€ 25 mln432

$ 55 mln434

425 www.veb.net, ‘VEB bereikt schikking met accountant Deloitte voor InnoConcepts aandeelhouders’ d.d.
2 augustus 2017.
426 CBb 7 maart 2013, JOR 2013/196. Zie paragraaf 4.4.3.4 en 4.4.3.5 inzake achtergrondenvan het Landis
geschil.
427 De meest concrete informatie omtrent deze schikking is opgenomen in hetfaillissementsverslag: “In de
civiele zaak tussen curatoren en Ernst & Young is in mei 2012een schikking bereikt. Daarnaast is tussen het
consortium van banken (exclusief één bankmet een resterende vordering van ruim € 3 miljoen) en Ernst &
Young een separate schikkingbereikt. Uit hoofde van de schikking met curatoren is door Ernst & Young,
zonder erkenningvan enige aansprakelijkheid, een bedrag van € 11.500.000,- aan de boedel voldaan”.
Tweeëndertigste verslag ex artikel 73a FW d.d. 28 januari 2013 inzake de faillissementen van Landis d.d.
Group N.V. et all, insolventienummer: F.16/02/238, p. 6. Beschikbaar via insolventies.rechtspraak.nl.
428 Deze schikking is getroffen in boekjaar 2011/2012. Transparencyreport 2017, Ernst &Young Accountants
LLP The Netherlands p. 51. Zie voorts: CBb 7 maart 2013, JOR2013/196, Landis en paragraaf 4.3.3.4 en
4.3.3.5 inzake achtergronden van het Landis geschil.
429 CBb 7 maart 2013, JOR 2013/196, Landis. Zie paragraaf 4.4.3.4 en 4.4.3.5 inzake achtergronden van het
Landis geschil.
430 Het betreft de totale schikking met accountant, voormalige bestuurders encommissarissen. Er is niet bekend
gemaakt wie welk deel draagt.https://www.veb.net/artikel/06140/landis-schikking-goedgekeurd. De schikking is getroffen inboekjaar 2016/2017. Transparencyreport 2017, Ernst & Young Accountants LLP
TheNetherlands p. 51.
431 Transparantieverslag 2014-2015, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., p. 51. Zievoorts: Accountantskamer 13 oktober 2014, ECLI:NL:TACAKN:2014:80 (13/2393 en 13/2394Wtra AK),
ECLI:NL:TACAKN:2014:79 (14/504 en 14/505 Wtra AK),ECLI:NL:TACAKN:2014:78 (14/1086 en 14/
1087 Wtra AK) en ECLI:NL:TACAKN:2014:77 (14/1136 en 14/1137 Wtra AK). Dieleman & Garvelink
(2014), p. 142 e.v. Zie paragraaf 4.4.3.5 inzake achtergronden van het Econcern geschil.
432 Op 28 december 2015 heeft PwC een schikking ter hoogte van € 25 mln getroffen met de curatoren, banken
en een aantal crediteuren. Transparantieverslag 2015-2016,PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.,
p. 53.
433 De Fairfield fondsen hebben als gevolg van de Madoff fraude verliezen geleden.
434 PwC heeft op 6 januari 2016 één procedure geschikt met investeerders in de fondsen diegezamenlijk als
class/groep tegen PwC optraden. PwC heeft hiervoor samen met PwCCanada 55 miljoen dollar betaald.
Transparantieverslag 2015-2016, PricewaterhouseCoopersAccountants N.V., p. 53.
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Accountantsorganisatie
KPMG

Cliënt

Eisende partij

Claim

Weyl Holding
B.V.

SOBI en twee
schuldeisers435

KPMG

Ballast Nedam

Openbaar
Ministerie

Ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven bij de
jaarrekeningen 2008 en
2009 van Weyl Holding
Wettelijke controles over
de boekjaren 2000 tot en
met 2003; ‘rol van de
accountant bij het
verhullen van betalingen
aan buitenlandse agenten
door Ballast Nedam’436

Bedrag
schikking
Niet bekend
gemaakt

€ 7 mln

De in de transparantieverslagen opgenomen informatie omtrent schikkingen en claims verschilt
sterk per Big-4 kantoor. Ik merk hierover het volgende op: EY437 maakt in haar transparantieverslagen geanonimiseerd melding van getroffen schikkingen, zonder vermelding van de hoogte van
de getroffen schikking.438 Het enige niet-geanonimiseerde geschil waarop EY in haar transparantieverslagen sinds 2013 ingaat is Landis.439 De hoogte van de getroffen schikking(en) wordt
echter niet besproken. Over claims wordt slechts geanonimiseerd opgemerkt hoeveel procedures er
lopen en hoeveel aansprakelijkheidstellingen er dit boekjaar zijn binnen gekomen (maar niet het
totaal).440
PwC441 is zeer transparant in haar transparantieverslagen. Grote schikkingen worden met naam en
toenaam en hoogte van de schikking besproken.442 Kleinere schikkingen worden geanonimiseerd
opgenomen met vermelding van de hoogte van de schikking.443 Een uitzondering hierop betreft
een schikking bij een faillissement waarvan melding wordt gemaakt in het transparantieverslag
2012-2013 van PwC. Gelet op de daarbij overeengekomen geheimhouding doet PwC hierover
geen nadere mededelingen.444 PwC maakt ook met naam en toenaam melding van lopende
claims.445

435 Tussenbeslissing ex artikel 30 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de uitspraakmet nummer14/506
Wtra AK van30oktober 2014, http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TACAKN_2014_101 en http://www.
sobi.nl/nieuwetegenvaller-voor-kpmg/.
436 https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@32396/kpmg-treft-schikking/.
437 De volgende transparantieverslagen zijn bestudeerd voor dit onderzoek: Transparencyreport 2013-2017,
Ernst & Young Accountants LLP.
438 Voorbeeld transparantieverslag 2012: ‘During fiscal year 2011/2012, one case was settled and proceedings
halted. In four other pending, the courts have not rendered their decisions yet. These cases may take several
years’. Transparancyreport 2012, Ernst & Young Accountants LLP The Netherlands, p. 31.
439 Transparencyreport 2017, Ernst & Young Accountants LLP The Netherlands p. 51, Transparencyreport
2016, Ernst & Young Accountants LLP The Netherlands, p. 30, Transparencyreport 2015, Ernst & Young
Accountants LLP The Netherlands, p. 36, Transparencyreport 2013, Ernst & Young Accountants LLP The
Netherlands, p. 44. In het Transparencyreport 2014, Ernst & Young Accountants LLP The Netherlands,
wordt het Landis geschil niet besproken.
440 Transparencyreport 2017, Ernst & Young Accountants LLP The Netherlands p. 51,
441 De volgende transparantieverslagen zijn bestudeerd voor dit onderzoek:Transparantieverslag 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
442 Zie onder andere Transparantieverslag 2015-2016, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., p. 53.
443 Bijvoorbeeld: een buitengerechtelijke schikking voor een bedrag van 100.000 euro in verband met
vermeende tekortkomingen in de dienstverlening van PwC. Transparantieverslag 2014-2015, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., p. 51.
444 Transparantieverslag 2014-2015, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., p. 41.
445 Zie onder andere Transparantieverslag 2016-2017, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., p. 48.
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Deloitte446 maakt slechts één keer melding van een schikking (Innoconcepts),447 maar vermeldt
hierbij niet de hoogte van de schikking. Deloitte is transparanter over lopende procedures,
alhoewel alleen de Vestia zaak met naam en toenaam wordt genoemd.448
KPMG stelt dat het transparantieverslag onderdeel uitmaakt van haar Integrated Report.449
Mijns inziens blinkt het Integrated Report echter niet uit in duidelijkheid als het aankomt op het
transparantieverslag. Uit het Integrated Report blijkt dat er sprake is van aansprakelijkheidstellingen. Hier wordt echter slechts in algemene zin over gesproken. Er wordt geen informatie
verstrekt over schikkingen.

5.7.3

Lopende claims

Lopende claims jegens Deloitte450 volgens de transparantieverslagen (voor zover
niet geanonimiseerd)
Eiser
VEB

Cliënt
Ahold

Stichting Vestia

Stichting Vestia452

Claim
Misleiding van VEB door
Deloitte451
Ten onrechte een goedkeurende
verklaring afgegeven bij de
jaarrekening van 2009 van
Vestia453

Bijzonderheden

446 De volgende transparantieverslagen zijn bestudeerd voor dit onderzoek:Transparantieverslag 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017 Deloitte Accountants B.V.
447 Transparantieverslag 2015-2016, Deloitte Accountants B.V., p. 63.
448 Transparantieverslag 2016-2017, Deloitte Accountants B.V., p. 31.
449 Voor dit onderzoek heb ik de Integrated reports 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 van
KPMG NV bestudeerd. Dit zijn de enige Integrated reports die via de website beschikbaar zijn.
450 In boekjaar 2016-2017 zijn drie civiele procedures gestart. Een betreft Vestia, de andere twee zijn
geanonimiseerd. In boekjaar 2015-2016 was sprake van één nieuwe civiele procedure. Het totaal aantal
lopende procedures wordt niet vermeld. Er wordt niet ingegaan op aansprakelijkheidstellingen. Transparantieverslag 2016-2017, Deloitte Accountants B.V., p. 31.
451 Transparantieverslag 2014-2015, Deloitte Accountants B.V., p. 76.Transparantieverslag 2015-2016, Deloitte
Accountants B.V., p. 63.
452 Transparantieverslag 2015-2016, Deloitte Accountants B.V., p. 63.
453 CBB 25 februari 2016, ECLI:NL:CBB:2016:35.
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Lopende claims jegens PwC454 volgens de transparantieverslagen (voor zover niet
geanonimiseerd)
Eiser

Cliënt

Claim

Voormalig
investeerder

Econcern455

VEB en
Stichting
VEB Actie
LCI

LCI Group
Technology N.V.

Ten onrechte een goedkeurende
verklaring afgegeven bij de jaarrekening
van 2007 van Econcern
Ten onrechte een goedkeurende
verklaring afgeven bij de jaarrekening
van 2000/2001 van LCI456

Fairfieldfondsen
(die verliezen
hebben geleden
als gevolg van de
Madoff-fraude)

Bijzonderheden

Fouten bij controle van de jaarrekening

Twee civiele
procedures
lopen in
Amsterdam457

PwC maakt in haar Transparantieverslag 2016-2017458 melding van een tuchtklacht van de
curator van Stichting Zonnehuizen tegen de externe accountant wegens het niet opmerken van
vermeende fouten in de jaarrekening van de stichting. Mogelijk vloeit hier een aansprakelijkheidstelling uit voort.

Lopende claims jegens EY459 volgens de transparantieverslagen (voor zover niet
geanonimiseerd)
Eiser
Stichting Finidaf

Cliënt
DAF N.V.460

Claim

Bijzonderheden

454 In totaal is sprake van zes civiele procedures. Twee procedures betreffen werkzaamheden anders dan de
jaarrekeningcontrole. Er wordt niet ingegaan op aansprakelijkheidstellingen. Transparantieverslag
2016-2017, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., p. 48.
455 Transparantieverslag 2016-2017, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., p. 48.
456 RB Amsterdam 23 november 2016, beschikbaar via: https://www.veb.net/media/3059/veb-pwc-lci-vonnisin-incident-van-23-november-2016.pdf.
457 Transparantieverslag 2016-2017, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., p. 48.
458 Transparantieverslag 2016-2017, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., p. 48.
459 In haar transparantieverslag 2017 maakt EY melding van vier aansprakelijkheidstellingen die zij heeft
ontvangen in boekjaar 2016/2017 en vier lopende procedures. Transparencyreport 2017, Ernst & Young
Accountants LLP The Netherlands p. 51.
460 ‘During fiscal year 2013/2014, one new case under civil law was brought against the firm. This case was
initiated by Foundation Finidaf. This organization claims EY is liable for damage suffered by bondholders as
a result of the bankruptcy of DAF NV. The claim relates to the annual accounts of DAF in 1991. In a
disciplinary proceeding initiated against EY’s auditor who was responsible for the audit of DAF’s annual
accounts in 1991, the disciplinary court ruled in 2001 that the auditor was not to blame. We are therefore
confident the civil claim will be denied’. Transparencyreport 2014, Ernst & Young Accountants LLP The
Netherlands, p. 51.
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In het transparantieverslag 2017 wordt melding gemaakt van een schikking met Vereniging
VEB-NCVB en Stichting VEB-Actie Landis. Stichting Landis leed II heeft haar claim ingetrokken. EY bericht ‘We have now closed this file’.461 In het transparantieverslag 2014 is melding
gemaakt van een claim van bestuurders en commissarissen van Landis Group N.V.462 . Deze claim
is naar het zich laat aanzien ook ingetrokken.
Op 26 september 2017 is bekend geworden dat de aandeelhouders van de failliete vennootschap
Koops Furness N.V. schadevergoeding eisen van EY. De aandeelhouders stellen dat de accountant
van EY ‘grote fouten’ heeft gemaakt bij de wettelijke controle van de jaarrekeningen over 2012 en
2013.463

Lopende claims jegens KPMG
Bij gebreke aan informatie uit de transparantieverslagen (zie paragraaf 5.7.2 voor
een nadere toelichting), is onderstaande informatie opgenomen aan de hand van de
meest in het oog springende boekhoudschandalen van de afgelopen jaren die in
hoofdstuk 4 aan de orde zijn gekomen.
Eiser
Curatoren

Cliënt
Weyl Beef Products
BV

Stichting Vestia

Stichting Vestia

Claim
Ten onrechte een
goedkeurende verklaring
afgegeven bij de
jaarrekeningen van 2008
en 2009 van Weyl Holding464
Ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening
van 2010 van Vestia465

Bijzonderheden

KPMG was ook accountant van Royal Imtech NV. De curatoren doen nog
onderzoek naar de door KPMG afgegeven goedkeurende verklaringen bij de
jaarrekeningen van Royal Imtech NV.466 De curatoren hebben hun krachten
gebundeld met de VEB.467

461 Transparencyreport 2017, Ernst & Young Accountants LLP The Netherlands p. 51.
462 ‘In August 2013, (supervisory) directors of Landis sent us a letter claiming that we would be liable for the
money they will have to pay to the Landis estate following a court decision between receivers and the
(supervisory) directors. We denied any liability and have not received any communication from them since’.
Transparencyreport 2014, Ernst & Young Accountants LLP The Netherlands, p. 51.
463 Bron: FD d.d. 26 september 2017.
464 CBb 16 november 2017, ECLI:NL:CBB:2017:359 en ECLI:NL:CBB:2017:360. Zie onder andere paragraaf
1.4.2.5 en 4.4.3.1 inzake de achtergronden van het Weyl geschil.
465 CBb 25 februari 2016, ECLI:NL:CBB:2016:35. Zie tevens: CBb 25 februari 2016, ECLI:NL:CBB:2016:36,
CBb 25 februari 2016 ECLI:NL:CBB:2016:37. Zie onder andere paragraaf 4.4.3.1 en hoofdstuk 6 inzake de
achtergronden van het Vestia geschil.
466 https://www.faillissementimtech.nl/media/verslag-5-ri.pdf, p. 54.
467 https://www.veb.net/actiecontent/actie-imtech-faillissement-vanaf-4-feb-2013, bericht d.d 9 december 2015.
Voordat de samenwerking bekend werd gemaakt had de VEB aangekondigd een tuchtklacht in te dienen bij
de accountantskamer jegens de KPMG partner die verantwoordelijk was voor de controle van Royal Imtech
NV (https://www.veb.net/artikel/05806/veb-naar-accountantskamer-in-loop-2016). In mei 2017 was hier
echter nog niets over bekend.
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Conclusie

Wat allereerst opvalt is dat er in de regel verschillende partijen zijn die de
accountant aansprakelijk stellen. In geval van faillissement zijn de claimanten
vaak zowel de curatoren als de bestuurders en commissarissen (die op hun beurt
weer aansprakelijk kunnen zijn gesteld door de curatoren). Voorts stellen beleggers
de accountant met enige regelmaat aansprakelijk, zulks over het algemeen met
behulp van de VEB en een ‘claimstichting’. In diverse zaken is geschikt met één of
meer van de benadeelden, maar niet met alle benadeelden.
Ten tweede valt het geringe aantal schikkingen (negen) en claims (acht) op, gelet
op alle aandacht de afgelopen jaren in de media met betrekking tot het handelen
van de accountant. Ik had hierdoor de indruk dat er sprake zou zijn van een aanzienlijk hoger aantal schikkingen en claims. Hierbij maak ik wel de kanttekening
dat de transparantieverslagen niet altijd transparant zijn met betrekking tot dit
onderdeel. Mogelijk zijn er meer schikkingen en claims waar door de Big 4 geen
ruchtbaarheid aan wordt gegeven.
Ten aanzien van de getroffen schikkingen en ingediende claims merk ik tot slot het
volgende op. Een groot aantal (vijf van de negen) van de getroffen schikkingen
betreffen de meest in het oog springende boekhoudschandalen van de afgelopen
jaren (Landis, Econcern en Weyl). Ook de meerderheid van de nog lopende claims
(vijf van de acht) hebben betrekking op deze boekhoudschandalen (Econcern,
Weyl, Vestia en Ahold).

5.8

Beperking van aansprakelijkheid

5.8.1

Inleiding

In deze paragraaf zal ik stilstaan bij de vraag of een wettelijke beperking van
aansprakelijkheid van accountants jegens opdrachtgevers en/of derden wenselijk
is. In paragraaf 5.6.2 heb ik reeds de mogelijkheden van contractuele beperking
van aansprakelijkheid besproken. Ik zal mij ten aanzien van de vraag of een wettelijke beperking van aansprakelijkheid wenselijk is uitsluitend richten op de
Nederlandse situatie en het hiermee verband houdende Europese kader, er is geen
sprake van rechtsvergelijking.468
In Nederland is er jegens de opdrachtgever al een mogelijkheid tot beperking van
aansprakelijkheid in de vorm van een tussen partijen overeengekomen exoneratiebeding (zoals ik besprak in paragraaf 5.6.2). Daarnaast kan een LOR (letter of
representation) van belang zijn bij een mogelijke claim. Mijns inziens kan een

468 Beckman en Nass hebben in 2010 een uitvoerig overzicht gepubliceerd van de in de zevenentwintig lidstaten
getroffen maatregelen van beperking van aansprakelijkheid van accountants. Ik zal hier verder niet bij
stilstaan en volsta met een verwijzing naar de heldere bespreking van Beckman en Nass. Beckman & Nass
(2010), p. 151-157.
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accountant echter niet aan aansprakelijkheid ontkomen door zich te beroepen op de
LOR (zoals ik besprak in paragraaf 4.3.3.6). Jegens derden zijn er in Nederland
geen mogelijkheden tot beperking van aansprakelijkheid.
De Europese Commissie heeft in 2008 een aanbeveling gepubliceerd waarin zij
voorstelt de aansprakelijkheid van externe accountants en accountantsorganisaties
bij een tekortkoming in de wettelijke controle te beperken. Deze aanbeveling zal ik
toelichten in paragraaf 5.8.3, maar ik zal nu eerst de achtergrond van deze aanbeveling in kaart brengen.
5.8.2

Achtergrond aanbeveling Europese Commissie

De Europese Commissie heeft begin deze eeuw een onderzoek ingesteld naar de
civielrechtelijke aansprakelijkheid van externe accountants in de verschillende
lidstaten. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2001 gepubliceerd.469
De conclusie van voornoemd onderzoek luidt dat de regimes voor aansprakelijkheid van
accountants in de verschillende lidstaten veel van elkaar verschillen. De verschillen worden veroorzaakt door het feit dat de regimes zijn gebaseerd op de regels van het nationale aansprakelijkheidsrecht. Opgemerkt wordt echter dat de impact van de verschillen niet moet
worden overschat, aangezien iedere lidstaat bewijs vereist dat de accountant zijn taak niet heeft
vervuld470 . Voorts wordt geconstateerd dat externe accountants zich steeds meer zorgen maken
over aansprakelijkheid, in ieder geval in lidstaten waar sprake is van hele grote schadeclaims
(van miljoenen en soms zelfs miljarden euro’s). In reactie hierop wordt overwogen ‘high risk’
cliënten te weigeren of een rechtskeuze-beding op te nemen in de overeenkomst van opdracht.471

Aan de hand van het onderzoek naar de civielrechtelijke aansprakelijkheid van
externe accountants in de verschillende lidstaten heeft de Europese Commissie
het onderzoeksbureau Londen Economics aanvullend onderzoek laten doen naar
de aansprakelijkheid van de externe accountant en de impact van wettelijke limitering van aansprakelijkheid. Het onderzoeksrapport van dit onderzoek is in 2006
gepubliceerd.472 Kort samengevat komen de bevindingen van London Economics
hierop neer:473
– Een gezond, duurzaam en aantrekkelijk accountantsberoep is cruciaal voor
het goed functioneren van de Europese kapitaalmarkt. Bedrijven, beleggers,
stakeholders en accountantskantoren zijn allen gebaat bij een beperking van
de aansprakelijkheid van accountants in de Europese Unie.474

469 Study on Liability of statutory auditors (EU) (2001).
470 “The overall practical impact of differences in such legal regimes should not beoveremphasised, as they all
require a showing that the statutory auditor somehow failed tocarry his duties as required.” Study on
Liability of statutory auditors (EU) (2001), p. 111.
471 Study on Liability of statutory auditors (EU) (2001), p. 111.
472 Study on Economic Impact of Auditors’ Liability (EU) (2006).
473 Samenvatting ontleend aan: NIVRA (2007).
474 Study on Economic Impact of Auditors’ Liability (EU) (2006), p. xlv e.v.
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De Europese Unie kende in 2006 vijf landen met een vorm van wettelijke
beperking van de aansprakelijkheid (Oostenrijk, België, Duitsland, Griekenland en Slovenië).475
Er bestaat géén aantoonbaar verband tussen de kwaliteit van een accountantscontrole en het aansprakelijkheidsregime.476
De verzekerbaarheid van claims jegens accountants vormt een probleem.477
De werkzaamheden van externe accountants bij grote ondernemingen zijn
geconcentreerd bij de Big 4-accountantsorganisaties en dientengevolge is
er sprake van een gebrek aan concurrentie.478 Indien één of meer Big
4-accountantsorganisaties verdwijnt zal een dergelijk gebrek aan concurrentie
serieuze problemen opleveren.479

In vervolg op het rapport van London Economics heeft de Europese Commissie
op 18 januari 2007 een consultatiedocument uitgebracht inzake de ‘aansprakelijkheid van accountants en de invloed op de Europese kapitaalmarkten’. 480 In
de consultatie worden vier opties gepresenteerd om de aansprakelijkheid te
beperken: (i) één absolute limiet op EU niveau,481 (ii) een limiet afhankelijk van
de grootte van de onderneming,482 (iii) een limiet afhankelijk van de omvang
van de declaraties,483 en (iv) proportionele aansprakelijkheid.484
Ten aanzien van de proportionele aansprakelijkheid worden twee varianten voorgesteld, te weten:
(1) lidstaten kunnen hun wetgeving aanpassen zodat de rechtbanken alleen claims kunnen
honoreren ter hoogte van het feitelijk aandeel van de accountant in de schade die een benadeelde
heeft geleden485 of (2) lidstaten kunnen accountants toestaan om contractuele beperkingen inzake
de aansprakelijkheid met hun cliënten af te spreken. Aandeelhouders van beursgenoteerde
bedrijven moeten deze afspraken goedkeuren als zij de accountant benoemen of de jaarrekening
vaststellen in de AVA. Deze beperking zou teniet gedaan kunnen worden door een nationaal
gerechtshof als de overeenkomst niet redelijk en billijk geacht kan worden.486 Met betrekking tot
optie (2) merk ik op dat contractuele beperkingen in Nederland reeds mogelijk zijn (zoals ik
besprak in paragraaf 5.6.2). Naar Nederlands recht is alsdan geen sprake van proportionele
aansprakelijkheid (zie omtrent proportionele aansprakelijkheid in Nederland paragraaf 5.4.4.3).

475 In verschillende landen was sprake van andere beperkingen van aansprakelijkheid, zoals de mogelijkheid om
de aansprakelijkheid jegens opdrachtgever contractueel te beperken. Een systeem van onbeperkte aansprakelijkheid van de accountant(sorganisatie) komt tevens voor bij verschillende landen en wordt als uiterste
beschouwd. Zie het overzicht van Beckman en Nass van de in de zevenentwintig lidstaten getroffen
maatregelen van beperking van aansprakelijkheid van accountants. Beckman & Nass (2010), p. 151-157.
476 Study on Economic Impact of Auditors’ Liability (EU) (2006), p. xlii en p. 155 e.v.
477 Study on Economic Impact of Auditors’ Liability (EU) (2006), p. xxi.
478 Study on Economic Impact of Auditors’ Liability (EU) (2006), p. xxi.
479 Study on Economic Impact of Auditors’ Liability (EU) (2006), p. xxxvi tot en met xl.
480 Commission Staff Working Paper on Auditors’ Liability (EU) (2007).
481 ‘One single monetary cap at EU level’.
482 ‘Cap depending on the company’s size’.
483 ‘Cap depending on the audit fees charged to the company’.
484 ‘Proportionate liability’ , in de literatuur ook wel aangeduid met ‘evenredige aansprakelijkheid’.
485 ‘Member States could change their laws to allow Courts to award damages only for the portion of loss
corresponding to auditor’s degree of fault’.
486 NIVRA (2007), Beckman & Nass (2010), p. 147.
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De rechtsvoorganger van de NBA, het NIVRA, heeft zich in de consultatieronde
uitgesproken voor een beperking van aansprakelijkheid. Zij geeft daarbij de voorkeur aan een limiet die afhankelijk wordt gesteld van de omvang van de declaraties.487 Volgens Nass kiest binnen het accountantsberoep 77% voor een limiet
gebaseerd op de omvang van de declaraties en 57% voor proportionele aansprakelijkheid.488
5.8.3

Aanbeveling Europese Commissie

De Europese Commissie stelt in haar aanbeveling uit 2008 voor de aansprakelijkheid van externe accountants en accountantsorganisaties bij de wettelijke controle
te beperken. De beperking zou betrekking moeten hebben op aansprakelijkheid
jegens opdrachtgevers en derden. De voorgestelde beperking is niet van toepassing
indien er sprake is van opzettelijk handelen.489 De volgende methoden worden in
het bijzonder aanbevolen:490
1)
vaststelling van een maximum geldbedrag of van een formule aan de hand
waarvan zo’n bedrag kan worden berekend;
2)
vaststelling van een reeks beginselen volgens welke de aansprakelijkheid
van een accountant(sorganisatie) niet verder gaat dan zijn feitelijk aandeel
in de schade die een benadeelde heeft geleden491 ;
3)
toestaan dat een onderneming, waarvan de jaarrekening gecontroleerd
moet worden, en de accountant(sorganisatie) een beperking van de
aansprakelijkheid vastleggen in een overeenkomst.
Ad 1) Maximum geldbedrag
Een maximum geldbedrag, of een formule aan de hand waarvan zo’n bedrag kan
worden berekend, dient vastgelegd te worden in wetgeving teneinde aan opdrachtgevers en derden te kunnen worden tegengeworpen. Een maximum van vijf tot tien
keer de vergoeding die het kantoor ontvangt voor het uitvoeren van de controle wordt redelijk geacht. De voorkeur wordt echter gegeven aan een dynamische
limiet, bestaande uit een multidisciplinaire formule met factoren als grootte van de
gecontroleerde onderneming, grootte van de accountantsorganisatie en schade.492
In Nederland kan aansprakelijkheid bij AMvB worden gelimiteerd, indien de
ontstane schade een redelijke verzekeringsdekking te boven gaat (artikel 6:110
BW).493 Een dergelijke limitering is mogelijk indien de aansprakelijkheid ‘een te

487 NIVRA (2007).
488 Nass (2008), p. 185 e.v. Nass merkt hierbij op: ‘De som van deze percentages telt op tot boven de 100, dat
komt omdat sommige respondenten verschillende opties kiezen’.
489 EU Aanbeveling Beperking aansprakelijkheid, nr. 2 en 3.
490 Ook andere maatregelen ter beperking van aansprakelijkheid met vergelijkbaar effect zijn mogelijk (artikel 7
aanbeveling). EU Aanbeveling Beperking aansprakelijkheid, nr. 5 (gedeeltelijk letterlijk overgenomen).
491 En de accountant(sorganisatie) dan ook niet met andere schuldigen hoofdelijk aansprakelijk is.
492 Van der Zalm (2016), p. 9.
493 Zie voor een uitvoerige beschouwing met betrekking tot dit artikel: De Vries (1990). Zie voorts: Spier/
Hartlief (2015), p. 328 e.v.
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zware last op de betrokkenen zou gaan leggen’.494 Van deze mogelijkheid mag
slechts spaarzaam gebruik worden gemaakt. ‘Limitering komt dan ook pas in beeld
wanneer een aansprakelijkheid niet meer verzekerbaar is’.495 Er is (vooralsnog)
geen wettelijke limitering van accountantsaansprakelijkheid.
Ad 2) Vaststelling van een reeks beginselen volgens welke de aansprakelijkheid van
een accountant(sorganisatie) niet verder gaat dan zijn feitelijk aandeel in de
schade die een benadeelde heeft geleden
Dit betreft proportionele aansprakelijkheid. Bij proportionele aansprakelijkheid
is sprake van aansprakelijkheid ‘naar rato van veroorzakingswaarschijnlijkheid’496 (zie paragraaf 5.4.4.3 voor een nadere uitwerking hiervan). De methode
van proportionele aansprakelijkheid wordt het meest realistisch en eerlijk geacht
en sluit goed aan op ons huidige systeem. Bij proportionele aansprakelijkheid speelt slechts de daadwerkelijke schade en het aandeel van de accountant
daarin een rol. Het is echter lastig tot een percentage te komen aan de hand waarvan het aandeel van de accountant kan worden vastgesteld. Een ander nadeel van
de methode van proportionele aansprakelijkheid is dat vooraf niet duidelijk is of
de aansprakelijkheid voldoende ‘beperkt’ is. De te betalen schadevergoeding kan
nog steeds enorm zijn.497
Ad 3) Beperking van de aansprakelijkheid vastleggen in een overeenkomst
In paragraaf 5.6.2 worden de mogelijkheden van contractuele beperking van
aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers in Nederland uitvoerig besproken. De
door de Europese Commissie voorgestelde methode heeft tevens betrekking op
derden. Een beperking jegens derden is thans in Nederland niet mogelijk.
De Europese Commissie stelt de volgende voorwaarden indien gekozen wordt voor deze methode:
a) tegen de overeenkomst is beroep mogelijk bij de rechter;
b) bij de onderneming waarvan de jaarrekening moet worden gecontroleerd, wordt collectief tot
de beperking besloten door de leden van de leidinggevende, bestuurs- en toezichtorganen498
en wordt een dergelijk besluit goedgekeurd door deaandeelhouders van deze onderneming;
c) de beperking en eventuele wijzigingen daarin worden bekendgemaakt in de toelichting bij de
jaarrekening van de desbetreffende onderneming.499

494 Lindenbergh, in: GS Schadevergoeding artikel 6:110 BW, aant. 4 en Parlementaire geschiedenis Boek 6 Inv,
p. 1318.
495 Parlementaire geschiedenis Boek 6 Inv, p. 1320. Nader uitgewerkt in: Lindenbergh, in: GS Schadevergoeding, artikel 6:110 BW, aant. 4.
496 Akkermans (1997), Akkermans (2000), p. 102-128.
497 Van der Zalm (2016), p. 8-11.
498 Als bedoeld in artikel 50 ter van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad, of in het geval van een groepscontrole,
als bedoeld in artikel 36 bis van Richtlijn 83/349/EEG van de Raad.
499 EU Aanbeveling Beperking aansprakelijkheid nr. 6.
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Met behulp van voorwaarde c acht de Europese Commissie het kennelijk mogelijk dat een
beperking tevens van toepassing is op derden. Mijns inziens is een dergelijke beperking naar
Nederlands recht niet mogelijk, zie het gestelde in paragraaf 5.6.2 omtrent de nauw hiermee
samenhangende mogelijkheid van een exoneratieclausule in een controleverklaring.

Reactie Nederlandse wetgever met betrekking tot aanbeveling
De Nederlandse wetgever heeft geen gehoor gegeven aan de aanbeveling.500 Er is
voor zover mij bekend geen kabinetsstandpunt ingenomen over de aanbeveling. De Europese Commissie heeft overigens na de aanbeveling geen nieuwe
initiatieven ontplooid met betrekking tot een beperking van aansprakelijkheid.
Hijink merkt hierover op: ‘Daar kan een aantal verklaringen voor worden gegeven. De eerste is dat de Europese Commissie [..501 ], op andere wijze tracht meer
dynamiek in de accountancymarkt te brengen, waaronder de (bekritiseerde)
voornemens om verplichte joint audits te laten uitvoeren. Daarnaast lijkt gegeven
de kritiek op de rol en het functioneren van controlerend accountants in de
financiële crisis, het thans politiek niet erg opportuun te zijn om inperking van de
aansprakelijkheid van controlerend accountants vanuit Europa voor te stellen’.
5.8.4

Praktijkonderzoek Nederland

Van der Zalm heeft een praktijkonderzoek verricht naar de vraag of een
beperking van aansprakelijkheid voor Nederland wenselijk is. Zij heeft de wenselijkheid van een beperking onderzocht aan de hand van interviews met diverse
belanghebbenden.502 Haar onderzoek is in 2016 gepubliceerd. De resultaten van
het onderzoek kunnen als volgt schematisch worden weergeven:
Belanghebbende
Onafhankelijke professionals

Voorstander van beperking
20%* Voorkeur: limiet vast te
stellen op basis van een
formule503

Accountant bij Big
4-accountantsorganisatie

100% Voorkeur: vooraf
vastgesteld maximum
(cap)505
100% Voorkeur: proportionele
aansprakelijkheid506

Verzekeraar

Tegenstander van beperking
80% Indien er een beperking
moet komen gaat de voorkeur
van de meerderheid uit naar:
proportionele aansprakelijkheid504

500 Hijink (2013), p. 864.
501 Zoals besproken in paragraaf 22.2.4 van Hijink (2013).
502 De onderzoeksgroep bestond uit de volgende belanghebbenden:onafhankelijke professionals (professoren,
advocaten, wetgever, AFM); accountants (Big 4-accountantsorganisaties en middelgrote accountantsorganisaties); verzekeraars; investeerders (incl. banken); en ondernemingen. Van der Zalm (2016), p. 6.
503 Van der Zalm (2016), p. 8.
504 Van der Zalm (2016), p. 8.
505 Van der Zalm (2016), p. 9.
506 Van der Zalm (2016), p. 10.
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Belanghebbende
Investeerders

Ondernemingen

Voorstander van beperking

Tegenstander van beperking
100% Indien er een beperking
moet komen gaat de voorkeur
uit naar: proportionele
aansprakelijkheid507
100% Indien er een beperking
moet komen gaat de voorkeur
uit naar: proportionele
aansprakelijkheid508

*ten aanzien van deze twee professionals wordt opgemerkt dat zij regelmatig door (grote) accountantskantoren
worden ingeschakeld.

5.8.5

Argumenten voor en tegen beperking van aansprakelijkheid

In literatuur, onderzoeken van de Europese Commissie en onderzoeksbureau
Londen Economics, het consultatiedocument en de aanbeveling van de Europese
Commissie worden de volgende argumenten vóór beperking van aansprakelijkheid
aan de orde gesteld:
1)
Er zal sprake zijn van een bescherming tegen catastrofale claims.509
2)
De (te) hoge drempel voor kleine en middelgrote accountantskantoren om
toe te treden tot de markt voor OOB’s510 zal lager worden en dientengevolge is er sprake van meer concurrentie in de accountantsmarkt.511
3)
Het ‘deep pocket’ syndroom (een procedure wordt gestart tegen de partij
met potentieel de ‘diepste zakken’ om schade te vergoeden) wordt
mogelijk verminderd.512
4)
De verwachtingskloof (zie paragraaf 4.4.3.8) kan kleiner worden, als
gevolg waarvan er naar verwachting minder procedures tegen accountants
zullen worden gevoerd.513
5)
Er zal sprake zijn van een positief effect op de verzekerbaarheid van
claims.
6)
Vergroting van de kwaliteit van de accountantscontrole.514
De volgende argumenten tegen beperking van aansprakelijkheid worden in
voornoemde stukken aan de orde gesteld:
7)
Er ontstaat rechtsongelijkheid, doordat accountants mogelijk minder aansprakelijk zijn voor de door hen veroorzaakte schade dan andere gereglementeerde beroepsbeoefenaren.515
8)
Het huidige systeem bevat reeds voldoende beperkende mogelijkheden
(zie paragraaf 5.8.6 voor beschouwingen over het huidige systeem).516
507 Van der Zalm (2016), p. 11.
508 Van der Zalm (2016), p. 11.
509 Study on Economic Impact of Auditors’ Liability (EU) (2006), p. xxxvi tot en met xl. Commission Staff
Working Paper on Auditors’ Liability (EU) (2007), p. 9 en Wallage (2008), p. 34.
510 Study on Economic Impact of Auditors’ Liability (EU) (2006), p. xx1, Commission Staff Working Paper on
Auditors’ Liability (EU) (2007), p. 8.
511 Oxera Study Audit Firms fot EC (2007, p.197, 2007 en Wallage (2008), p. 35.
512 Commission Staff Working Paper on Auditors’ Liability (EU) (2007), p. 7 en Van der Zalm (2016), p. 5 en 9.
513 Commission Staff Working Paper on Auditors’ Liability (EU) (2007) p. 7 en Van der Zalm (2016), p. 5.
514 Wallage (2008), p. 35.
515 Wallage (2008), p. 35 en Van Hoek en Verkruijsse (2008), p. 7.
516 Van der Zalm (2016), p. 7, 10 en 11.
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Ik plaats de volgende kanttekeningen bij deze argumenten vóór en/of tegen
beperking van aansprakelijkheid:
Ad 1) Catastrofale claim
Ten aanzien van het risico van een catastrofale claim, merk ik het volgende op.517
Tot 2002 was sprake van een Big 5 op het gebied van accountantsorganisaties.
Als gevolg van het boekhoudschandaal bij Enron is Arthur Andersen in 2002 ten
onder gegaan518 en sindsdien is sprake van een Big 4. Indien een Big 4-accountantsorganisatie omvalt als gevolg van een catastrofale claim, zal sprake zijn van
een Big 3. Mogelijk ontstaat er daardoor onvoldoende capaciteit om grote ondernemingen te controleren. De kanttekening die ik hierbij maak, is dat de catastrofale
verliezen van Arthur Andersen niet het gevolg waren van financiële aansprakelijkheid, maar van reputatieschade.519 Het is daarom twijfelachtig of een beperking
van de aansprakelijkheid de teloorgang van Arthur Andersen had kunnen voorkomen, aangezien een beperking van aansprakelijkheid niet beschermt tegen
reputatieschade. Reputatieschade kan wederom aan de orde zijn bij een volgend
boekhoudschandaal.
Het risico van een catastrofale claim is overigens niet verwaarloosbaar. Er zijn geen recente
gegevens bekend, maar uit een onderzoek in 2005 kwam het volgende naar voren. ‘In oktober
2005 meldden EU-accountantsorganisaties uit de zes grootste controlenetwerken dat er 28
zaken in behandeling waren die elk tot een claim van meer dan 75 miljoen euro zouden kunnen leiden. In 16 zaken werd meer dan 160 miljoen euro geëist en in 5 zaken zelfs meer dan 750
miljoen euro. Van de 28 zaken lopen er 6 in de VS en de rest loopt in de EU.520 ’

Ad 2) Meer concurrentie
Het is nog maar de vraag of er inderdaad meer concurrentie komt als gevolg van
een beperking van aansprakelijkheid, omdat de toetredingsdrempel niet (alleen)
veroorzaakt lijkt te worden door het aansprakelijkheidsrisico maar (ook) door
andere factoren. Bij middelgrote kantoren is sprake van een gebrek aan aanwezige
kennis, expertise en ervaring met het controleren van OOB’s. Daarnaast hebben
middelgrote accountantsorganisaties in vergelijking met de Big 4-accountantsorganisaties geen wereldwijde dekking. Tot slot is de verwachting dat beursgenoteerde ondernemingen uitleg verschuldigd zijn aan hun stakeholders indien zij voor
een middelgrote accountantsorganisatie kiezen, omdat minder waarde wordt
gehecht aan een accountantsverklaring van een controle van een grote beursgenoteerde onderneming door een middelgrote accountantsorganisatie.521 Mijn

517 Study on Economic Impact of Auditors’ Liability (EU) (2006) p. xxxvi tot en met xl. Commission Staff
Working Paper on Auditors’ Liability (EU) (2007), p. 9 en Wallage (2008), p. 34.
518 https://www.accountant.nl/opinie/2014/4/waaraan-ging-arthur-andersen-ten-onder/.
519 Wallage (2008), p. 34 en Van der Zalm (2016), p. 11.
520 Boot & Veerman (2008) p. 37 e.v.
521 Van der Zalm (2016), p. 8 en 11.
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verwachting is dat de toetredingsdrempel vanwege deze andere factoren niet
(aanzienlijk) zal verminderen door een beperking van aansprakelijkheid.
Ad 3) ‘Deep pocket syndroom’
Ik betwijfel of een beperking van de aansprakelijkheid het ‘deep pocket’ syndroom
zal verminderen. Immers, zolang er toch iets ‘te halen’ valt, zullen accountants
worden aangesproken.522
Ad 4) Expectation gap
Ik zie niet in hoe een beperking van aansprakelijkheid een oplossing biedt tegen de
expectation gap.
Ad 5) Verzekerbaarheid van claims523
Mijns inziens zal een beperking van aansprakelijkheid de verzekerbaarheid
van claims niet zonder meer verbeteren. De grote claims zijn voornamelijk uit
de Verenigde Staten afkomstig en worden veelal niet naar Nederlands recht afgewikkeld.524 Daarnaast worden de Big 4-accountantsorganisaties gevormd door
een geheel van lokale kantoren en het aansprakelijkheidsrisico wordt door dit
hele netwerk gedragen.525 Een claim in de Verenigde Staten treft dus niet alleen
het kantoor in de Verenigde Staten. Een eventuele beperking in heel Europa, laat
staan in Nederland, doet daarmee niets af aan de dreiging vanuit de Verenigde
Staten.
Ad 6) Kwaliteit
Voorstanders stellen dat de kwaliteit van de accountantscontrole wordt vergroot,
doordat bij een beperking van aansprakelijkheid er minder sprake zal zijn van
een defensieve, op regels gebaseerde accountantscontrole (zgn. ‘check-the-box’approach).526 Een dergelijke ‘check-the-box’-approach gaat ten koste van de
kwaliteit van de accountantscontrole.527

522 Van der Zalm (2016), p. 7.
523 In Nederland zijn accountantsorganisaties verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. ‘De
accountantsorganisatie zorgt ervoor dat zij ter zake van het risico van beroepsaansprakelijkheid van haarzelf en
van de bij haar werkzame of aan haar verbonden medewerkers en andere personen in redelijke mate is
verzekerd’ (artikel 11 VAO en 28 NVAK). In de VAO en NVAK zijn vervolgens concrete vereisten opgenomen
ter zake bijvoorbeeld de dekking, het minimale verzekerde bedrag, het eigen risico, de te verzekeren
werkzaamheden en het dekkingsgebied (Artikel 12 VAO en 29 NV AK). Er is veel gepubliceerd over de
veronderstelde hausse aan beroepsaansprakelijkheidsclaims en de onverzekerbaarheid daarvan. Ik volsta hier
met een verwijzing naar relevante literatuur. Hartlief & Tjittes (1999), p. 55 e.v., Haazen & Spier (1996), p. 45
e.v., Van Almelo (2003), p. 15 e.v., De Vries (1990), p. 98 e.v., Van den Akker (2001), p. 70 e.v., De Haan
(2009), p. 106. Van der Zalm (2016), p. 9
524 Wallage (2008) p. 35, Van der Zalm (2016), p. 9.
525 Commission Staff Working Paper on Auditors’ Liability (EU) (2007).
526 Wallage (2008), p. 35.
527 Study on Economic Impact of Auditors’ Liability (EU) (2006), p. 155 e.v.
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De meningen over de impact op kwaliteit zijn echter sterk verdeeld.528 Naar mijn
idee zal een beperking van de aansprakelijkheid in Nederland de kwaliteit van de
wettelijke controles niet beïnvloeden, zulks vanwege de grote hoeveelheid aan
regelgeving en toezicht. Hierdoor is een zekere kwaliteit gegarandeerd.529
Ad 7) Bevoorrechte positie accountants
Ik ben van mening dat een eventuele rechtsongelijkheid gerechtvaardigd is
vanwege de bijzondere positie van de accountant. Zoals in paragraaf 3.2.4
besproken oefent de accountant geen, of in mindere mate, privaat vertrouwensberoep uit. De accountant treedt nadrukkelijk op ten behoeve van het maatschappelijk
verkeer, zulks in tegenstelling tot andere gereglementeerde beroepsbeoefenaren.
‘Unlike an accountant, who must serve many interests simultaneously, an attorney
generally is not expected to divide his or her loyalty between clients and others.530 ’
Mijns inziens rechtvaardigt het handelen ten behoeve van het maatschappelijk
belang ook een zekere mate van rechtsongelijkheid.
5.8.6

Is een beperking wenselijk voor Nederlandse accountants
(organisaties) die in Nederland wettelijke controles verrichten?

Alvorens deze vraag te beantwoorden, dient eerst te worden nagegaan in hoeverre
het huidige systeem reeds voldoende beperkende mogelijkheden bevat. Ik wijs op
het volgende. Allereerst dienen alle vier de deelvragen bevestigend te worden
beantwoord teneinde een wettelijke verplichting tot schadevergoeding door de
accountant tot stand te doen komen (zie hoofdstuk 4 en paragraaf 5.2 tot en met 5.4
voor de deelvragen). De bewijslast is zwaar, zoals genoeglijk blijkt uit paragraaf
5.4 en 5.5. Ten aanzien van de eerste deelvraag is relevant dat op grond van het Vie
d’Or arrest de zorgplicht ingevuld dient te worden met inachtneming van alle
omstandigheden van het geval. Nass en Beckman wijzen er op dat hierdoor een
beperking van aansprakelijkheid ontstaat. Deze beperking vloeit voort uit het feit
dat er bij een dergelijke beoordeling plaats is voor het leveren van tegenbewijs door
de accountant, welk bewijs kan bijdragen tot een positieve beoordeling van het
vervullen van de zorgplicht jegens derden531 (zie hierover nader paragraaf 4.3.2.2).
Indien een wettelijke verplichting tot schadevergoeding door de accountant is
vastgesteld, kan het ‘eigen schuld leerstuk’ onder omstandigheden worden
toegepast (zoals nader uitgewerkt in paragraaf 5.6.1). Voorts kan sprake zijn van
voordeel voor de benadeelde, matiging en schadebeperkingsplicht (paragraaf
5.3.4).

528 Wallage (2008), p. 35, Van der Zalm (2016), p. 5, Study on Economic Impact of Auditors’ Liability (EU)
(2006), p. xlii en p. 155 e.v.
529 Zo ook de accountants van Big 4-accountantsorganisaties, in: Van der Zalm (2016), p. 9.
530 Aangehaald door Stolker (1995) 1, p. 13, met verwijzing naar D. Levine, An Overview of Professional
Liability of Accountants and Attorneys in the United States, in Yamaka and Konda, Theory and Practice of
Experts’ Liability, The Liability of Legal and Accounting Experts and Insurance (Tokyo Shm Nippon Iloki
Syuppan, 1994).
531 Beckman & Nass (2010), p. 162.
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Is de benadeelde een opdrachtgever, dan kan een tussen de accountantsorganisatie en de opdrachtgever overeengekomen exoneratieclausule de aansprakelijkheid beperken (zie paragraaf 5.6.2). Is sprake van aansprakelijkheid op grond
van een onrechtmatige daad, dan kan het relativiteitsvereiste de aansprakelijkheid beperken. In paragraaf 5.6.4 kom ik echter tot de conclusie dat het relativiteitsvereiste bij aansprakelijkheid jegens derden geen zelfstandige betekenis heeft.
Is een beperking van aansprakelijkheid wenselijk?
Voor zover sprake is van aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers ben ik van
mening dat deze aansprakelijkheid terecht niet wettelijk is beperkt. Wet- en
regelgeving bevatten voldoende beperkende mogelijkheden. Ik wijs hierbij vooral
op de mogelijkheid een exoneratieclausule overeen te komen. Los daarvan werpen
de vier deelvragen in combinatie met het ‘eigen schuld leerstuk’ en het voordeel
voor de benadeelde, matiging en schadebeperkingsplicht voldoende barrières op.
Ten aanzien van aansprakelijkheid jegens derden ben ik in dubio. Ik deel de
mening van Nass en Beckman dat er een zekere beperking van aansprakelijkheid
voortvloeit uit het feit dat er een beoordeling van alle omstandigheden van het
geval dient plaats te vinden, waarbij plaats is voor het leveren van tegenbewijs
door de accountant. Ik ben alleen van mening dat hierdoor sprake is van een
(zeer) zwakke beperking. De vier deelvragen in combinatie met het ‘eigen schuld
leerstuk’ en het voordeel voor de benadeelde, matiging en schadebeperkingsplicht
leveren ook bij de aansprakelijkheid jegens derden barrières op. De vraag is echter
of deze barrières voldoende zijn gezien de zeer verstrekkende gevolgen voor
accountants bij aansprakelijkheid jegens derden.
Blaisse merkt op: ‘Het valt immers buiten het gezichtsveld van de accountant of derden op basis
van de gecontroleerde stukken financiële beslissingen nemen en welke risico’s daaraan
verbonden zijn die vervolgens op de accountant worden afgewenteld maar waarop hij geen
invloed kan uitoefenen. Ook de omvang van de schadeclaim is onbekend en onbegrensd omdat
de schade van de derde afhangt van diens individuele omstandigheden waarmee de accountant
niet bekend is en waarop hij geen invloed kan uitoefenen. De eis van geobjectiveerde voorzienbaarheid532 werpt hiertegen geen effectieve dam. De verleiding om de accountant aansprakelijk te stellen kan groot zijn omdat die, zeker in faillissementssituaties, vaak de enige
gedaagde is die ‘deep pockets’ heeft en verhaal biedt. De consequenties van een ondeugdelijke
accountantsverklaring kunnen dus zeer ver reiken en staan in voorkomende gevallen in geen
verhouding tot de omvang van de honorering van de accountant voor de controle’.

Ten aanzien van deze verstrekkende gevolgen is het volgende relevant. In paragraaf 4.4.3.9 heb ik geconcludeerd dat ik het risico van schending van de zorgverplichting ‘inzet van deskundigheid’ beheersbaar acht door de aldaar besproken
‘beperkende’ factoren. In 4.4.4 heb ik vastgesteld dat er (vooralsnog) geen informatie- en waarschuwingsverplichtingen jegens derden worden aangenomen.

532 Zie paragraaf 5.4.3 voor objectieve aansprakelijkheid.
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Op dit moment lijken de jurisprudentiële norm in combinatie met rechterlijke
toetsing en het wettelijk systeem daarom mijns inziens genoeg barrières op te
werpen met betrekking tot de aansprakelijkheid jegens derden.

5.9

Toezicht AFM

De wijze waarop het accountantsberoep wordt uitgeoefend en de zorgplicht van
de individuele accountant worden sterk gekleurd door de Wta. Een beschouwing
omtrent het toezicht op de naleving van de Wta door de AFM kan daarom mijns
inziens niet ontbreken bij mijn onderzoek, ook al houdt dit niet direct verband
met de aansprakelijkheid van de accountant voor (fouten in) de wettelijke controle.
5.9.1

Uitkomsten onderzoeken naar de kwaliteit van de
accountantscontrole

De AFM heeft, als onderdeel van het doorlopend toezicht op grond van artikel
48 a Wta, de laatste jaren diverse onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van de
wettelijke controle. Daartoe werd een onderscheid gemaakt tussen Big 4 kantoren,
andere OOB vergunninghouders en niet-OOB vergunninghouders.
Het onderscheid tussen OOB vergunninghouders en niet-OOB vergunninghouders volgt uit
de Wta. Onder andere uit artikel 48a Wta dat de AFM tot een driejaarlijks onderzoek bij OOB
vergunninghouders verplicht en een zesjaarlijks onderzoek bij niet-OOB vergunninghouders.
Het onderscheid tussen Big 4 kantoren en andere OOB vergunninghouders volgt niet uit de
wet, maar hangt waarschijnlijk samen met het feit dat de Big 4 kantoren gezamenlijk ongeveer 91
procent van het totaal aantal wettelijke controles bij OOB’s verrichten en ongeveer 51 procent van
het totaal aantal wettelijke controles bij niet-OOB’s.533

Onderzoek Big 4 kantoren
De Big 4 kantoren nemen circa 76 procent van de totale omzet voor hun rekening die Nederlandse accountantsorganisaties behalen met het verrichten van
wettelijke controles.534 Bij het eerste reguliere onderzoek bij Big 4 kantoren in
2009 en 2010535 is door de AFM geconstateerd dat 54% van de beoordeelde

533 AFM, Rapport naar aanleiding van het AFM-onderzoek naar kwaliteit accountantscontrole en stelsel van
kwaliteitsbeheersing en -bewaking bij negen OOB-vergunninghouders, 21 maart 2013, p. 5.
534 AFM, Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4 accountantsorganisaties, 25 september
2014 p. 4.
535 AFM, Rapport algemene bevindingen kwaliteit accountantscontrole en kwaliteitsbewaking (inzake het
onderzoek naar de Big 4 kantoren), 1 september 2010. Op pagina 15 van het rapport stelt de AFM dat in 25
van de 46 dossiers sprake was van ontoereikende controle informatie. Opmerkelijk is dat de AFM in het
rapport ‘Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht, Uitkomsten van onderzoeken naar de implementatie en borging van verandertrajecten bij de OOB-accountantsorganisaties en de kwaliteit van wettelijke
controles bij de Big 4-accountantsorganisaties’ d.d. 28 juni 2017 spreekt over 24 van de 46 dossiers (pagina
46).
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wettelijke controles ‘onvoldoende’ is (25 van de 46 controles536 ). Bij het vervolgonderzoek bij Big 4 kantoren in 2013 en 2014537 is vervolgens door de AFM
geconstateerd dat 45% van de beoordeelde wettelijke controles ‘onvoldoende’ is
(18 van de 40 controles). Bij deze wettelijke controles hebben de accountants naar
het oordeel van de AFM ‘geen voldoende en geen geschikte538 controle-informatie’ verkregen om hun oordeel over de jaarrekening als geheel te onderbouwen.
Verder schoten in 2010 kantoren tekort in hun plicht ‘om die maatregelen te nemen die nodig
zijn om te waarborgen dat de wettelijke controles met de vereiste professioneel-kritische
instelling worden verricht zoals vereist door COS 200, paragraaf 15539 ’ (artikel 14 Wta).

De AFM heeft in 2013/2014 bij alle vier de Big 4-accountantsorganisaties tien
wettelijke controles beoordeeld met betrekking tot het boekjaar 2012, waarbij de
controleverklaringen grotendeels zijn afgegeven in 2013. De AFM heeft vier
wettelijke controles bij Deloitte als onvoldoende aangemerkt, drie bij EY, zeven
bij KPMG en vier bij PwC.
Het bekendmaken van kantoorspecifieke bevindingen is mogelijk sinds 1 januari 2014. Sindsdien bevat de Wta de mogelijkheid voor de AFM om kantoorspecifieke bevindingen te
publiceren, met dien verstande dat die bevindingen en conclusies niet herleidbaar zijn tot andere
personen dan de betrokken accountantsorganisaties (artikel 48 a lid 5 Wta).

De AFM heeft de volgende reactie gegeven met betrekking tot de onderzoeksresultaten: ‘De kwaliteit van wettelijke controles door de vier grootste accountantsorganisaties is de afgelopen jaren onvoldoende verbeterd. Het aantal
wettelijke controles dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als onvoldoende
heeft aangemerkt, is te hoog. De accountancysector moet zo snel mogelijk concrete
maatregelen doorvoeren om de kwaliteit van de wettelijke controle te waarborgen en het publiek belang meer centraal te stellen’.540 De AFM heeft vervolgens
op 16 maart 2016 boetes opgelegd aan Deloitte (een boete van € 1.810.000), EY
(een boete van € 2.230.000), KPMG (een boete van € 1.245.000) en PwC (een
boete van € 845.000) naar aanleiding van het onderzoek in 2013/2014. De
boetes zijn opgelegd omdat de AFM van mening is dat deze accountantsorganisaties niet aan hun zorgplicht hebben voldaan (zie paragraaf 5.9.3 over de door
de AFM gehanteerde definitie van zorgplicht). De boete van Deloitte en EY is
verdubbeld, omdat de AFM Deloitte en EY eerder heeft beboet voor eenzelfde
overtreding. PwC en EY hebben bezwaar aangetekend tegen de opgelegde boetes.

536 Het betrof 22 accountantscontroles bij OOB’s en 24 accountantscontroles bij niet-OOB’s.
537 AFM, Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4 accountantsorganisaties, 25 september
2014, p. 6.
538 Ter toelichting: Er wordt bedoeld dat niet alle verkregen informatie geschikt is, niet dat de verkregen
informatie in z’n geheel niet geschikt is.
539 AFM, Rapport algemene bevindingen kwaliteit accountantscontrole en kwaliteitsbewaking (inzake het
onderzoek naar de Big 4 kantoren), 1 september 2010, p. 15.
540 AFM, Nieuwsbericht, 25 september 2014.
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Bij een nieuw regulier onderzoek bij Big 4 kantoren in 2015 en 2016541 is door de
AFM geconstateerd dat 59% van de beoordeelde wettelijke controles ‘onvoldoende’ is (19 van de 32 controles). Bij deze wettelijke controles hebben de accountants
naar het oordeel van de AFM geen voldoende en geen geschikte controleinformatie verkregen om hun oordeel over de jaarrekening als geheel te onderbouwen. De AFM heeft bij alle vier de Big 4-accountantsorganisaties acht
wettelijke controles beoordeeld met betrekking tot het boekjaar 2014 en 2015.
De AFM heeft drie wettelijke controles bij Deloitte als onvoldoende aangemerkt,
zes bij EY, zes bij KPMG en vier bij PwC. De AFM heeft de volgende reactie
gegeven met betrekking tot de onderzoeksresultaten: ‘Het aantal uitgevoerde
wettelijke controles dat als ‘onvoldoende’ is gekwalificeerd bij elk van de Big
4-accountantsorganisaties is net als in het voorgaande reguliere onderzoek in
2014 te hoog. De AFM heeft van de 32 onderzochte wettelijke controles er 19 als
‘onvoldoende’ gekwalificeerd: 3 bij Deloitte, 4 bij PwC en 6 bij KPMG en EY. De
kwaliteitswaarborgen van deze accountantsorganisaties hebben dit niet tijdig
voorkomen of gedetecteerd. De AFM constateert dat de meest voorkomende
tekortkomingen in de onvoldoende uitgevoerde wettelijke controles qua aard
vergelijkbaar zijn met die in het voorgaande reguliere onderzoek542 ’.
Andere OOB vergunninghouders
Uit het onderzoek bij de andere 9 OOB vergunninghouders543 volgt dat alle onderzochte vergunninghouders zijn tekortgeschoten in hun zorgplicht. Er is sprake van
ernstige tekortkomingen, ‘waardoor de kwaliteit van de accountantscontrole als
geheel tekortschiet’. Bij 74% van de onderzochte controles (35 van de 47) is
‘onvoldoende en ongeschikte controle-informatie verkregen over de jaarrekening
als geheel om hun accountantsoordeel te kunnen onderbouwen’.
Niet-OOB vergunninghouders
Uit het onderzoek bij de niet-OOB vergunninghouders544 volgt dat bij 88 van de
110 beoordeelde wettelijke controles van 50 accountantsorganisaties sprake is
van ernstige tekortkomingen. ‘De kwaliteit van deze wettelijke controles is aangemerkt als ‘onvoldoende’’. Er is onvoldoende en ongeschikte controle-informatie
verkregen. De kwaliteit van de financiële verslaggeving is in 107 van de 139
beoordeelde jaarrekeningen (77%) onvoldoende.

541 AFM, Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht, Uitkomsten van onderzoeken naar de implementatie en borging van verandertrajecten bij de OOB-accountantsorganisaties en de kwaliteit van wettelijke
controles bij de Big 4-accountantsorganisaties, 28 juni 2017, p. 44 e.v.
542 AFM, Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht, Uitkomsten van onderzoeken naar de implementatie en borging van verandertrajecten bij de OOB-accountantsorganisaties en de kwaliteit van wettelijke
controles bij de Big 4-accountantsorganisaties, 28 juni 2017, p. 5.
543 AFM, Rapport naar aanleiding van het AFM-onderzoek naar kwaliteit accountantscontrole en stelsel van
kwaliteitsbeheersing en -bewaking bij negen OOB-vergunninghouders, 21 maart 2013.
544 AFM, Themaonderzoek niet-OOB-accountantsorganisaties, Samenvatting onderzoeksbevindingen,
26 november 2013.
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Uit het onderzoek bij de niet-OOB vergunninghouders/NBA Kantoren545 volgt
dat bij 79% van de onderzochte controles (50 van de 63) onvoldoende en
ongeschikte controle-informatie is verkregen om hun accountantsoordeel over de
jaarrekening als geheel te kunnen onderbouwen. De kwaliteit van deze wettelijke
controles is aangemerkt als ‘onvoldoende’. Verder concludeert de AFM dat in 58
van de 78 beoordeelde jaarrekeningen de financiële verslaggeving van onvoldoende kwaliteit is.
Uit het onderzoek bij de niet-OOB vergunninghouders/SRA kantoren546 volgt dat
bij 81% van de onderzochte controles (38 van de 47) onvoldoende en ongeschikte
controle-informatie is verkregen over de jaarrekening als geheel om hun accountantsoordeel te kunnen onderbouwen. Ook hier is de kwaliteit van deze wettelijke
controles aangemerkt als ‘onvoldoende’. In 49 van de 61 beoordeelde jaarrekeningen (80%) is de financiële verslaggeving van onvoldoende kwaliteit.
Het onderscheid naar niet-OOB vergunninghouders/NBA kantoren en niet-OOB vergunninghouders/SRA kantoren hangt samen met het feit dat de AFM met betrekking tot het toezicht
met zowel de NBA als de SRA convenanten heeft gesloten. De convenanten bevatten afspraken
over de samenwerking op het gebied van kwaliteitstoetsing en het gebruik van de NBA en SRA
toetsingsuitkomsten door de AFM.547
De SRA voert kwaliteitstoetsingen uit op de kantoren die bij haar zijn aangesloten, zulks namens
de NBA op grond van een daartoe strekkende accreditatie. De overige (niet SRA) accountantsorganisaties worden rechtstreeks door de NBA getoetst.548 De convenanten met de NBA en de
SRA zijn in overeenstemming met de richtlijn over de wettelijke controle uit 2014 (zie paragraaf
2.7). Met de aanpassingen die volgen uit deze richtlijn is de AFM verantwoordelijk voor:
(i) toelating en registratie van accountantsorganisaties en externe accountants, (ii) de vaststelling van standaarden op het gebied van ethiek en interne kwaliteitsbeheersing, tenzij die
standaarden worden vastgestelde door andere autoriteiten van een lidstaat, (iii) permanente
educatie, (iv) kwaliteitsbeheersingssystemen en (v) onderzoeks- en administratieve sanctioneringssystemen.
De onderwerpen (ii) en (iii) liggen nu bij de NBA. Dit is conform de richtlijn die het de lidstaat
en de toezichthouder toestaat zulks te delegeren. Het onderzoek naar kwaliteitsbeheersingssystemen bij niet-OOB kantoren door de SRA en NBA kan ook na de implementatie van de
richtlijn zo blijven.549

545
546
547
548
549

AFM, Themaonderzoek niet-OOB-accountantsorganisaties, Deel 1: NBA-kantoren, 11 juli 2013.
AFM, Themaonderzoek niet-OOB-accountantsorganisaties, Deel 2: SRA-kantoren, 26 november 2013.
Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 91.
Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 91.
Reimers & Tillema (2014), p. 500 e.v.
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Schematisch overzicht AFM en beroepsorganisaties:

AFM
Toezichthouder
Accountsorganisaties

Toezicht op het niet-OOBsegment

NBA
Voert toetsingen uit op het
overige niet-OOB-segment
(NBA-kantoren)

Toezicht op het OOBsegment

SRA
Voert toetsingen uit op het
niet-OOB-segment dat is
aangesloten bij de SRA
(NBA-kantoren)

Bron: Bouwen aan vertrouwen. Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’).550

5.9.2

Maatregelen om kwaliteit van de wettelijke controle te
verbeteren

De Big 4 hebben naar aanleiding van het reguliere onderzoek bij Big 4 kantoren
in 2013 en 2014 zelf een aantal maatregelen aangekondigd om de kwaliteit van
de wettelijke controle te verbeteren. De AFM heeft ten aanzien van die maatregelen aangegeven het belangrijk te vinden dat de Big 4 daarbij in het bijzonder
aandacht en prioriteit geven aan de volgende maatregelen:551
•

•

Versterken van de governance.
De governance kan worden verstrekt door intern toezicht in de vorm van een raad van
commissarissen, bestaande uit leden afkomstig van buiten de eigen organisatie. Voorts dient
het bestuur te worden versterkt, onder andere door ervoor zorg te dragen dat bestuurders
voldoende tijd, kennis en bestuurlijke ervaring hebben en als collectief geschikt zijn.
Creëren van een kwaliteitsgerichte cultuur.
Bij een kwaliteitsgerichte cultuur moet het publiek belang van een kwalitatief goed
uitgevoerde wettelijke controle centraal worden gesteld, met ruimte voor kritische geluiden.

550 Eijkelenboom/Hijink (2014), p. 92.
551 AFM, Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties, 25 september
2014.
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•

Waarborgen van het wettelijk kwaliteitsniveau.
Het wettelijk vereiste kwaliteitsniveau moet bij iedereen binnen een accountantsorganisatie
bekend zijn en iedereen moet hiernaar handelen.
Accountants hebben de verantwoordelijkheid hun kennis hiervan bij te houden en dienen
daarbij ondersteund te worden door accountantsorganisaties.
Vergroten van de transparantie over kwaliteit.
Accountantsorganisaties dienen transparant te zijn over de wijze waarop zij werken, de
kwaliteit die zij leveren en vooral over de manier waarop zij de aangekondigde verbetermaatregelen doorvoeren. De kwaliteit wordt volgens de AFM beter indien er meer duidelijkheid is over de uitvoering van wettelijke controles.

•

De AFM heeft voorts in de uitkomsten van het onderzoek aanleiding gezien de
wetgever te adviseren de wetgeving aan te vullen op de volgende onderwerpen:552
1.
Een verplichte RvC bij OOB- accountantsorganisaties;
2.
Een geschiktheidstoets door de AFM van bestuurders en commissarissen
van accountantsorganisaties (individueel en collectief);
3.
Het verlenen van de bevoegdheid aan de AFM tot het rechtstreeks
verstrekken van bevindingen en conclusies aan RvC’s en auditcommissies
van controlecliënten;
4.
Het opnemen van een wettelijke verplichting voor accountantsorganisaties
om in geval van geconstateerde tekortkomingen gepaste maatregelen te
nemen om eventuele overtredingen naar het verleden toe te herstellen en
herhaling in de toekomst te voorkomen;
5.
Het uitbreiden van de reikwijdte van de OOB definities, met bijvoorbeeld
grote woningcorporaties, grote gemeenten en grote pensioenfondsen.
Op 24 april 2018 heeft de Eerste Kamer de Wet aanvullende maatregelen
accountantsorganisaties553 aangenomen, waarin de maatregelen 1, 2554 en 4 zijn
opgenomen. Naast deze maatregelen regelt het wetsvoorstel ook dat de bevoegdheid van het bestuur van een gecontroleerde onderneming om de opdracht voor de
wettelijke controle te verlenen aan de accountant, wordt beperkt. Verder moet een
accountantsorganisatie na een toetsing van een controledossier door de AFM, de
resultaten daarvan delen met de auditcommissie van een OOB.
Voorts is op 1 mei 2017 de consultatietermijn gesloten van het ‘Besluit aanwijzing
organisaties van openbaar belang in de zin van de Wta’. Het ontwerp besluit
bepaalt dat netbeheerders, woningbouwcorporaties,555 grote pensioenfondsen en
drie instellingen voor het wetenschapsbeleid (KNAW, NWO en Koninklijke
Bibliotheek) zullen worden aangewezen als OOB.

552 AFM, Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties, 25 september
2014, p. 14 en 15.
553 Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, Gewijzigd voorstel van wet, A, Kamerstukken I 2016
2017 (34 677).
554 Uitsluitend ten aanzien van OOB accountantsorganisaties.
555 Naar verwachting zullen alleen woningcorporaties met meer dan 2.500 verhuureenheden als OOB worden
aangemerkt. Kamerstukken 2016/2017, 33 977, nr. 17.
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In 2016 en 2017 heeft de AFM een themaonderzoek uitgevoerd naar de
implementatie en borging van het verandertraject binnen acht556 OOB-accountantsorganisaties.557 Daarin heeft de AFM onderzocht hoever deze OOB-accountantsorganisaties zijn gevorderd met het implementeren en borgen van de
veranderingen en in welke mate ze hebben voldaan aan de verwachtingen voor
2016 op de pijlers beheersing, gedrag en cultuur en intern toezicht. De AFM
concludeert op basis van de uitkomsten van het onderzoek dat het verandertraject
bij de onderzochte OOB-accountantsorganisaties te langzaam gaat. De acht
onderzochte OOB-accountantsorganisaties hebben niet volledig voldaan aan de
verwachtingen voor 2016 voor de implementatie en borging van het verandertraject op de pijlers beheersing, gedrag en cultuur en intern toezicht. Deloitte,
KPMG en PwC hebben meer bereikt op de pijlers gedrag en cultuur en intern
toezicht en op het onderdeel oorzakenanalyses van de pijler beheersing dan de
andere vijf onderzochte OOB-accountantsorganisaties.
5.9.3

Kanttekeningen bij uitkomsten onderzoeken AFM

De volgende kanttekeningen kunnen worden gemaakt bij de uitkomsten van de
onderzoeken van de AFM:
1) Gehanteerde definitie kwaliteit
Het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties is erop gericht de kwaliteit
van wettelijke controles te verhogen en duurzaam te waarborgen.558 De AFM
verstaat onder kwaliteit: ‘dat de controle-informatie relevant en betrouwbaar is,
zodat die informatie ook echt een onderbouwing vormt voor het oordeel van de
accountant’.559
‘Controle-informatie is bijvoorbeeld informatie uit de financiële administratie waarop de
jaarrekening is gebaseerd, of andere informatie van de controlecliënt of van derden. Voldoende
en geschikte controle-informatie is noodzakelijk om het oordeel van de accountant te onderbouwen. De kwalificatie ‘voldoende’ ziet op de hoeveelheid controle-informatie. De kwalificatie
‘geschikt’ ziet op de kwaliteit van de controle-informatie’.560

556 Grant Thornton is als OOB-accountantsorganisatie niet meegenomen in het onderzoek. De AFM heeft
geconcludeerd dat Grant Thornton onvoldoende opvolging heeft gegeven aan de aandachtspunten uit het
onderzoek in 2015 naar de opzet van de verandering en verbetermaatregelen om onderzoek naar de
implementatie en borging van het verandertraject mogelijk te maken.
557 AFM, Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht, Uitkomsten van onderzoeken naar de implementatie en borging van verandertrajecten bij de OOB-accountantsorganisaties en de kwaliteit van wettelijke
controles bij de Big 4-accountantsorganisaties, 28 juni 2017.
558 AFM, Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4 accountantsorganisaties, 25 september
2014 p. 4.
559 AFM, Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4 accountantsorganisaties, 25 september
2014 p. 14.
560 AFM, Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4 accountantsorganisaties, 25 september
2014 p. 14
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Bij haar onderzoeken beoordeelt de AFM dus of de accountant voldoende en
geschikte controle-informatie heeft verkregen om zijn oordeel te onderbouwen
en daarmee de vakbekwaamheidsregels heeft nageleefd.561 De AFM richt zich
daarbij op materiële onderdelen van de controle. De AFM stelt: ‘Als de externe
accountant voor een dergelijk materieel onderdeel geen voldoende en geen
geschikte controle-informatie heeft verkregen, dan heeft hij ook geen voldoende
en geen geschikte controle-informatie verkregen om zijn oordeel over de jaarrekening als geheel te onderbouwen. In dat geval kwalificeert de AFM de uitvoering
van de wettelijke controle als ‘onvoldoende’’.562
De vraag of er voldoende en geschikte controle informatie is verkregen, dient door de accountant beantwoord te worden aan de hand van NV COS, waaronder NV COS 500 Controleinformatie.

Een kanttekening bij bovenstaande aanpak van de AFM is dat de AFM ten
onrechte de indruk wekt dat controlekwaliteit een eenduidig begrip is. Dit is
namelijk niet het geval. Majoor en Van Brenk onderbouwen dit in het artikel
‘Accountants en controlekwaliteit; contradictio in terminis?’.563 In dit artikel
merken zij terecht op dat iedere stakeholder het begrip kwaliteit ‘vanuit zijn eigen
gezichtspunt’ beoordeelt en zich zo ‘een eigen definitie’ vormt. Daardoor wordt
vaak gefocust op slechts een deelaspect van het begrip controlekwaliteit. Dit wordt
onderschreven door de werkgroep Toekomst Accountantsberoep.564 De werkgroep merkt bijvoorbeeld op dat politici, auditcommittees, aandeelhouders en
wetenschappers ieder een ander beeld hebben bij kwaliteit. Het door een stakeholder gevormde beeld beïnvloedt het oordeel dat wordt gegeven over het
functioneren van accountants. Volgens de werkgroep Toekomst Accountantsberoep wordt het oordeel van de AFM over de kwaliteit van de controledossiers door
een deel van de maatschappij gezien als de maatstaf van kwaliteit. De AFM richt
zich echter vooral op de techniek van de controle, zoals vastgelegd in de vele
verslaggevings- en controlevoorschriften.565 De AFM streeft daarbij vooral naar
procesverbetering.566
Van der Zijde567 heeft tijdens een symposium ook de vraag gesteld wat eigenlijk audit kwaliteit
is? Zij formuleerde drie mogelijke antwoorden en gaf ruimte voor een vierde door middel van
een ?. De drie mogelijke antwoorden zijn: 1) voldoen aan de minimum eisen van de COS, met
ruimte voor professionele oordeelsvorming? 2) het aantoonbaar en uitlegbaar bereiken van een
hoge mate van zekerheid? 3) het aantoonbaar en uitlegbaar bereiken van een bepaalde mate van
zekerheid (overeengekomen werkzaamheden)? De door Van der Zijde gestelde vraag laat
wederom zien dat er geen eenduidige en meetbare definitie is van het begrip kwaliteit.

561 AFM, Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4 accountantsorganisaties, 25 september
2014 p. 6.
562 AFM, Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4 accountantsorganisaties, 25 september
2014 p. 6.
563 Majoor & Van Brenk (2014), p. 22-24.
564 Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014), p. 67.
565 Verslaggevingsvoorschriften zijn bijvoorbeeld titel 9 Boek 2 BW en de RJ. De controlevoorschriften zijn
vastgelegd in NV COS.
566 Majoor & Van Brenk (2014), p. 22-24.
567 M. van der Zijde, Wat is eigenlijk auditkwaliteit?, presentatie Symposium Statistical Auditing, Limperg
Instituut, 20 mei 2015.
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Majoor en Van Brenk pleiten voor een eenduidige en meetbare definitie van het
begrip kwaliteit die recht doet aan alle partijen. Zij wijzen hierbij op de volgende
aandachtspunten:
(i)
omgevingsfactoren moeten niet uit het oog verloren worden,
(ii) elke stakeholder heeft zijn eigen agenda bij het streven naar een verbetering van kwaliteit,
(iii) een professioneel-kritische instelling (professioneel scepticisme) is van
groot belang, maar kan worden belemmerd door de veelheid aan regels.
Ad (i) Om een controle zodanig uit te voeren dat er voldoende rekening wordt gehouden met de
specifieke eigenschappen van de klant, is een goede combinatie van kennis en ervaring van de
accountant met de juiste omgevingsfactoren (zoals incentives, motivatie, professioneel scepticisme, beloning en auditvergoeding) vereist aldus Majoor en Van Brenk.
Ad (ii) De agenda van de accountantsorganisaties en de AFM betreft vooral procesverbetering.
De politieke agenda betreft vooral het wegnemen van negatieve prikkels die de controle
beïnvloeden, zoals beloning en auditvergoeding. De agenda van de gebruikers betreft tot slot
vooral de uitkomsten van de controle.
Ad (iii) De complexiteit van de huidige controlestandaarden en de zeer nauwkeurige werkwijze van de AFM bij dossierinspecties kunnen een belemmering zijn voor innovatie en de
persoonlijke inbreng van de accountant in de controle.
De neiging zal bestaan om krampachtig de naleving van de standaarden via onder andere
checklisten te borgen, aldus Majoor en Van Brenk.

Het standpunt van Majoor en Brenk is in lijn met de visie van de werkgroep
Toekomst Accountantsberoep.568 Zij acht het van belang dat de beroepsgroep en
de AFM op een constructieve wijze in gesprek gaan om tot overeenstemming te
komen over de definitie van kwaliteit. De werkgroep stelt als oplossing voor dat
sprake moet zijn van ‘duidelijke en verplichte rapportage van doelstellingen en
resultaten, op basis van sectorbreed gedefinieerde kwaliteitsindicatoren’. Dergelijke rapportage draagt bij aan het begrip van stakeholders ten aanzien van de mate
waarin een accountantsorganisatie investeert in kwaliteit en de resultaten hiervan.
Zodoende kan er een vergelijking worden gemaakt, wat de concurrentie op
kwaliteit zal stimuleren.
Qua kwaliteitsindicatoren denkt de werkgroep aan: ‘inputparameters zoals bedragen en uren
die zijn geïnvesteerd in interne en externe opleidingen (inclusief inzet van medewerkers in het
accountancy onderwijs), vaktechniek en interne kwaliteitsreviews, de verhouding tussen de uren
van partner(s), manager(s) en assistent(en) op opdrachten, de aandacht voor coaching, het aantal
controle-uren per fase van de controle voor het einde van het boekjaar en na het einde van het

568 Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014), p. 10 en 67 e.v.
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boekjaar, het percentage uren besteed door experts en dergelijke. Daarnaast kan worden gekeken naar rapportage over de uitkomsten van het controleproces en het kwaliteitsborgingsysteem, zoals interne en externe reviewbevindingen (en genomen maatregelen), ontvangen
claims en klachten en de uitkomsten daarvan’ .569
De IAASB noemt als zaken die bij een kwalitatief goede controle aanwezig dienen te zijn
bijvoorbeeld:570
• Uitgaan van de juiste (ethische) waarden en gedragingen.
• Voldoende kennis, kunde en ervaring.
• Voldoende tijd en middelen om een goede controle te doen.
• Een robuust auditproces, onderhevig aan voldoende kwaliteitscontrole.
• Overeenstemming met wet- en regelgeving, inclusief controlestandaarden en onafhankelijkheidsregels.
• Relevante rapportage en interactie met stakeholders.

De Commissie Monitoring Accountancy merkt op dat ‘voor velen onduidelijk is
wat precies onder het kwaliteitsbegrip dient te worden verstaan’. De Commissie
acht het wenselijk om naast de door de werkgroep voorgestelde kwantitatieve
invulling van het kwaliteitsbegrip, meer nadruk te leggen op de inhoudelijk
invulling van het kwaliteitsbegrip om zo de onduidelijkheid over de invulling
daarvan weg te nemen.571 Een eerste aanzet daartoe is gedaan in de Green Paper
Audit Kwaliteit.572
2) Onvoldoende kwaliteit zegt niet per definitie iets over controleverklaring
Zoals de AFM zelf ook al signaleert in haar rapportage, betekent een ‘onvoldoende’ uitgevoerde wettelijke controle niet ‘dat ook per definitie de gecontroleerde jaarrekening onjuist is’. De AFM doet echter geen onderzoek naar de
juistheid van de gecontroleerde jaarrekeningen. De Big 4-accountantsorganisaties zijn naar aanleiding van het onderzoek van de AFM in 2013/2014 nagegaan
welke consequenties de kwalificatie van de wettelijke controle als ‘onvoldoende’
door de AFM heeft voor de controleverklaringen die zijn afgegeven en hebben
geconcludeerd dat de eerder afgegeven controleverklaringen geen aanpassingen
behoeven.573
Hierbij speelt een rol dat de aandacht van het maatschappelijke verkeer voor
de accountantscontrole toeneemt, zoals de AFM zelf ook signaleert.574 Zoals in
het voorgaande reeds uitvoerig besproken is er met betrekking tot de wettelijke
controle een ‘verwachtingskloof’ (zie paragraaf 4.4.3.8). Mijns inziens bestaat het

569
570
571
572

Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014), p. 10 en 69.
Werkgroep toekomst accountantsberoep (2014), p. 68.
Monitoring Commissie Accountancy (2016), p. 22.
Green Paper ‘De definitie van Audit Kwaliteit’, Stuurgroep Publiek Belang, juni 2017. De stuurgroep Publiek
Belang is een gezamenlijk initiatief van OOB-accountantsorganisaties, de werk- groep niet-OOB, SRA en
NBA. Zij heeft als opdracht een Veranderagenda Audit op te stellen en uit te doen voeren, vanuit een helder
geformuleerde, collectieve kwaliteitsambitie.
573 AFM, Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4 accountantsorganisaties, 25 september
2014, p. 6.
574 AFM, Wetgevingsbrief 2014, 10 juli 2014.
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gevaar dat deze verwachtingskloof wordt vergroot door de wijze van communicatie door de AFM. Door naar buiten te brengen dat de kwaliteit onvoldoende is,
wordt de indruk gewekt dat de controleverklaring ten onrechte is afgegeven.
Volgens de Big 4-accountantsorganisaties is hier geen sprake van, maar door de
toonzetting van de AFM wordt die indruk mijns inziens wel gewekt. In dit verband
is het onderscheid tussen een procedureel en inhoudelijk ten onrechte afgegeven
verklaring relevant (zie paragraaf 4.4.3.5).
3) Er is geen sprake van een steekproef
‘Men concludeert te veel uit het rapport’, aldus Arnout van Kempen (adviseur en
lid van de stuurgroep die toezicht heeft gehouden op de verbeterplannen van de
sector). De AFM concludeert dat een percentage van de onderzochte dossiers niet
in orde is,575 maar Van Kempen merkt hierbij op dat geen sprake is van een steekproef. Volgens Van Kempen gaat de AFM gericht op zoek naar risicovolle dossiers.
‘Je mag het resultaat dus niet extrapoleren naar alle dossiers’.576 Hijink577
bevestigt het door Van Kempen geschetste beeld. Hij wijst op de nuancering in het
rapport,578 inhoudende dat de AFM 40 wettelijke controles heeft geselecteerd,
waarbij onder andere is gekeken naar een gemiddeld of hoger risicoprofiel en
waarbij interne kwaliteitsonderzoeken een rol hebben gespeeld. De AFM erkent
zelf ook dat geen sprake is van een steekproef. In het boetebesluit van KPMG579
stelt de AFM omtrent de keuze van dossiers: ‘Gelet op deze niet aselecte keuze en
het aantal van tien beoordeelde wettelijke controles is geen sprake van een
statistische steekproef op grond waarvan de uitkomsten van de beoordeling
van de tien controles mathematisch representatief zijn (...)’.
Hijink wijst er ook nog op dat de AFM haar oordeel baseert op 40 onderzochte
wettelijke controles, terwijl er in de onderzoeksperiode circa 10.000 door de Big
4 zijn verricht.580 Hij merkt vervolgens op dat het er niet om gaat de uitkomsten
van het onderzoek te bagatalliseren, maar er zou sprake zijn van een ander beeld
indien er door de AFM was gerapporteerd dat ‘de AFM op basis van inschatting
van risico’s heeft geconstateerd dat bij ten minste 0,18% van de door de Big 4
uitgevoerde wettelijke controles niet voldoende of geschikte controle informatie
verkregen was’.
4) De wettelijke controles worden niet integraal beoordeeld
De AFM richt zich op enkele materiële onderdelen van de controle, de zogenoemde focusgebieden. Dit past ‘bij de risicogestuurde aanpak van het toezicht door de
AFM’. De AFM meent dat zij hierdoor een goed en breed beeld krijgt van de

575 AFM, Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4 accountantsorganisaties, 25 september
2014 p. 6.
576 FD 12 november 2014, M. van Dijken Eeuwijk, ‘Debat accountants raakt ook AFM in de kern’.
577 Hijink (2014), p. 709 e.v.
578 AFM, Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4 accountantsorganisaties, 25 september
2014, p. 64.
579 AFM, Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan KPMG Accountants N.V., 16 maart 2016,
p. 14.
580 Hijink (2014), p. 709 e.v.
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kwaliteit van wettelijke controles. Mede in het licht van de kritiek van Van Kempen
kan men zich afvragen of inderdaad een goed beeld ontstaat, bij het selecteren van
de focusgebieden zal, vermoed ik, tevens sprake zijn van risicovolle gebieden.
5) Schending zorgplicht van artikel 14 Wta?
Allereerst merk ik op dat de AFM de zorgplicht op een andere wijze invult dan
ik doe. De AFM bestempelt artikel 14 Wta als ‘zorgplicht’: ‘De accountantsorganisatie draagt er zorg voor dat de externe accountants die bij haar werkzaam zijn of aan haar zijn verbonden voldoen aan het bij of krachtens
afdeling 3.2 bepaalde’. Het in afdeling 3.2 opgenomen artikel 25 Wta bepaalt
dat de externe accountant moet voldoen aan de bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur te stellen regels ter zake van zijn vakbekwaamheid,
objectiviteit en integriteit.
De AFM en PwC respectievelijk EY verschillen van mening over de uitleg van
de zorgplicht van artikel 14 en in het verlengde hiervan over de vraag of PwC
respectievelijk EY haar zorgplicht heeft geschonden. De AFM stelt zich op het
standpunt dat de in artikel 14 Wta neergelegde zorgplicht is geschonden, omdat in
een aantal van de onderzochte controledossiers (bij PwC 4 van de 10 onderzochte
dossiers en bij EY 3 van de 10 onderzochte dossiers) geen sprake is van voldoende
en geschikte controle-informatie ten aanzien van één of meer materiële posten op
de betreffende jaarrekeningen. De AFM heeft vervolgens vanwege de veronderstelde schending van artikel 14 Wta bestuurlijke boetes opgelegd aan PwC en EY
ter hoogte van € 845.000,- respectievelijk € 2.230.000,-. PwC en EY hebben tegen
dit besluit beroep aangetekend bij de rechtbank. De rechtbank overweegt dat bij
een onderzoek naar de vraag of een accountantsorganisatie aan haar zorgplicht
voldoet, in beginsel niet kan worden volstaan met een beoordeling of haar
accountants bij de wettelijke controles hebben voldaan aan het bij of krachtens
afdeling 3.2 van de Wta bepaalde. Er zal onderzoek moeten worden gedaan naar
het kwaliteitsbeleid en naar het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantsorganisatie.581 In bijzondere gevallen kan reeds op grond van tekortkomingen
in de controlewerkzaamheden van de accountants de conclusie gerechtvaardigd
zijn dat de accountantsorganisatie niet aan haar zorgplicht voldoet. De rechtbank oordeelt echter dat de AFM niet buiten redelijke twijfel heeft aangetoond dat
bij PwC dan wel EY sprake is van een dergelijk bijzonder geval. PwC en EY
hebben de zorgplicht van artikel 14 Wta dus niet geschonden. Het bestreden besluit
wordt daarom vernietigd.
‘Onderzoek naar de controlewerkzaamheden van de externe accountants is niet vereist om te
kunnen beoordelen of de accountantsorganisatie haar zorgplicht naleeft. Tekortkomingen in de
controlewerkzaamheden van de externe accountants kunnen duiden op een gebrekkige naleving
van de zorgplicht door de accountantsorganisatie. Dergelijke tekortkomingen zijn, gelet op 3.9,
als zodanig in beginsel echter niet voldoende voor de conclusie dat de accountantsorganisatie

581 RB Rotterdam 20 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9977(EY/AFM) r.o. 3.9 en RB Rotterdam
20 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9978 (PwC/AFM) r.o. 3.9. Annotatie: Eijkelenboom (2018).
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nalatig is ten aanzien van haar zorgplicht’.582 ‘Onverminderd het voorgaande valt niet op voorhand uit te sluiten dat in bijzondere gevallen reeds op grond van tekortkomingen in de
controlewerkzaamheden van de externe accountants de conclusie gerechtvaardigd is dat de
accountantsorganisatie niet aan haar zorgplicht voldoet. Nu sprake is van afzonderlijke, van
elkaar te onderscheiden wettelijke verplichtingen voor enerzijds de accountantsorganisatie en
anderzijds haar externe accountants, waarbij bovendien de professionele oordeelsvorming
van de externe accountant een rol speelt, dienen de tekortkomingen in de controlewerkzaamheden van de externe accountants in dat geval geen andere conclusie toe te laten dan dat de
accountantsorganisatie tekortschiet in de naleving van haar zorgplicht’.583

Het oordeel van de rechtbank is een tik op de vingers van de AFM en legt een bom
onder de manier waarop de AFM al jarenlang toezicht houdt op de accountantssector.
De vraag is of de AFM consequenties aan de uitspraak verbindt, en zo ja, welke.
In een eerste reactie stelt AFM directeur Gerben Evers dat de AFM zijn aanpak niet
fundamenteel zal veranderen. ‘De rechter heeft een radicale draai gemaakt, maar
wij blijven de individuele controledossiers onderzoeken. Het is tegenover beleggers, voor wie de jaarrekening een belangrijke informatiebron is, niet uit te leggen
als een toezichthouder zegt: “Naar het eindproduct wat jullie hebben bereikt,
kijken wij niet”.584 Everts erkent wel dat de AFM misschien ‘andere accenten’
moet leggen. De AFM stelt dat de toezichthouder in zijn laatste rapport van juni
2017 in feite ook al andere accenten heeft gelegd. Behalve een onderzoek naar de
controledossiers bij de Big Four, keek de AFM ook welke maatregelen de acht
grootste accountantskantoren hebben doorgevoerd om cultuur en gedrag binnen de
organisaties te veranderen.585 De AFM heeft te kennen gegeven in hoger beroep te
gaan.586 Kortom, wordt vervolgd.
5.9.4

AFM toezicht en de praktijk

Zoals bekend wil de AFM dat de sector zijn leven betert en daarvoor gebruikt zij
over het algemeen ferme taal. De AFM haalt dan ook in het openbaar met enige
regelmaat scherp uit naar de accountants.
Illustratief ten aanzien van de toonzetting is de aankondiging van het onderzoekrapport naar
de Big 4 kantoren in september 2014. Hijink587 merkt hierover het volgende op: ‘Waar in het
Onderzoeksrapport van de AFM wordt gesproken over ‘een te hoog aantal wettelijke controles
dat als ‘onvoldoende’ is aangemerkt’, is de titel van het persbericht dat het Onderzoeksrapport
begeleidt bepaald scherper van toon: ‘Structurele tekortkomingen bij grootste accountantsorganisaties, fundamentele hervormingen en cultuurverandering noodzakelijk’, zo luidt de kop’.

582 RB Rotterdam 20 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9977(EY/AFM) r.o. 3.9 en RB Rotterdam
20 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9978 (PwC/AFM) r.o. 3.10. Annotatie: Eijkelenboom (2018).
583 RB Rotterdam 20 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9977(EY/AFM) r.o. 3.9 en RB Rotterdam
20 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9978 (PwC/AFM) r.o. 3.11. Annotatie: Eijkelenboom (2018).
584 FD 20 december 2017 ‘Rechter kraakt toezicht van AFM op accountants’
585 FD 20 december 2017 ‘Rechter kraakt toezicht van AFM op accountants’ en https://www.afm.nl/nl-nl/
professionals/nieuws/2017/dec/uitspraak-ey-pwc-zorgplicht.
586 Persbericht d.d. 31 januari 2018. www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2018/jan/hoger-beroep-zorgplicht-accountants.
587 Hijink (2014), p. 709 e.v.
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Die opstelling maakt de AFM kwetsbaar voor kritiek op haar functioneren. Een
van de kritiekpunten op haar functioneren betreft de onduidelijke informatieverschaffing over de toezichtstrategie. Hierbij speelt een rol dat de door de AFM
gekozen toezichtstrategie niet op één duidelijke plaats (vooraf) kenbaar is voor
vergunninghoudende accountantsorganisaties en voor buitenstaanders. Het is
daardoor voor accountantsorganisaties niet altijd duidelijk waarom de AFM
bepaalde informatie wenst, bepaalde onderzoeken verricht en uitkomsten presenteert met een bepaalde toonzetting. De informatieverschaffing door de AFM
over de door haar toegepaste toezichtstrategie is weliswaar de afgelopen jaren
toegenomen, maar blijft verbrokkeld.588
Jaap ten Wolde vraagt zich in dit verband hardop af: ‘Als het hanteren van deze criteria herhaaldelijk extreme en vragen oproepende uitkomsten oplevert, is er dan niet iets mis met die
criteria? Is de AFM zich voldoende bewust van het feit dat accountants, mede om kostprijstechnische redenen, verklaringen mogen afgeven met een ‘redelijke mate van zekerheid’ en dus
niet moeten streven naar 100%? Zitten de AFM en de accountants op één lijn bij de methodiek
en effecten van risicoanalyse en bij de invulling van het professional judgement?589 ’

De informatieverschaffing over de uitkomsten van (toepassing van) de toezichtstrategie is eveneens verbrokkeld en inconsistent, waardoor de doelmatigheid
van het AFM toezicht moeilijk controleerbaar is. Hierbij speelt een rol dat er een
discrepantie lijkt te bestaan tussen de toonzetting van de AFM in haar
rapportages en het relatief lage aantal formele handhavingsmaatregelen.590
Een ander punt van kritiek is dat sprake is van ‘informele handhaving’ door de
AFM. Bij informele handhaving worden, na bijvoorbeeld een ‘normoverdragend’ gesprek, maatregelen genomen door accountantsorganisaties, welke maatregelen tot gevolg hebben dat de AFM niet formeel hoeft te handhaven. Hierdoor
wordt geen onafhankelijk (derden) oordeel ingewonnen waaraan de AFM-bevindingen, leidende tot de informele handhavingsmaatregelen, worden voorgelegd.591
Dat betekent dat de accountantskantoren en buitenstaanders zich moeilijk een
beeld kunnen vormen van de normen die de toezichthouder hanteert en dat deze
normen niet getoetst worden bij de rechter, wat niet goed is voor de rechtsbescherming.592 Het brengt immers het risico met zich mee dat het toezicht van de
AFM wettelijke legitimering verliest. ‘Als men toch geen risico loopt te worden
teruggefloten door de bestuursrechter kan immers de neiging ontstaan om het minder nauw te nemen met de eisen die de wet stelt, althans om het eigen inzicht en
belang te laten prevaleren’, aldus Roth.593 De tekortschietende rechtsbescherming
bij informele handhaving wordt door sommigen dan ook terecht als knelpunt in het

588
589
590
591
592
593

Eijkelenboom/Hijink (2014), p. x.
FD 1 augustus 2017, J. Ten Wolde, ‘Oordeel van AFM over accountants roept veel vragen op’.
Eijkelenboom/Hijink (2014), p. x.
Eijkelenboom/Hijink (2014), p. xi.
FD 12 november 2014, M. van Dijken Eeuwijk, ‘Debat accountants raakt ook AFM in de kern’.
FD 20 april 2016, G. Roth, ‘Toezichthouder handhaaft steeds informeler’.
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systeem beschouwd.594 Wat opvalt is dat de AFM ondanks alle kritiek steeds vaker
kiest voor informele handhaving595 In 2015 is het aantal formele toezichtmaatregelen596 gehalveerd ten opzichte van 2014.597 De informele toezichtmaatregelen
zijn daarentegen gestegen van 471 in 2014 naar 575 in 2015.598
Uit voorgaande volgt dat de AFM zich de laatste jaren vooral heeft ontwikkeld
tot een machtige toezichthouder, die onduidelijk is in haar informatieverschaffing en gebruik maakt van informele toezichtmaatregelen. Roth599 merkt in dit
verband op: ‘Machtige toezichthouders zullen uiteindelijk [.] geen soelaas
bieden. Gezaghebbende toezichthouders des te meer. Voor gezaghebbende toezichthouders geldt dat ze zich op toetsbare wijze laten leiden door de wet, niet door
de wetenschap dat partijen toch wel doen wat er van hen wordt gevraagd omdat
ze het zich niet kunnen permitteren de toezichthouder te hekelen of zelfs maar tegen
te spreken’. De stelling van Roth wordt onderbouwd door het onderzoek van
Dowling, Knechel & Moroney600 naar het toezicht door ASIC (Australian
Securities and Investments Commission) op accountantsorganisaties in Australië.
Dowling, Knechel en Moroney onderscheiden drie categorieën van toezichtvormen, te weten: (i) ‘laag regulerend toezicht’ (ii) ‘samenwerkende (faciliterende)
handhavingsstijl’ (iii) en ‘dwingende (formalistische) handhavingsstijl’. De AFM
heeft gekozen voor de dwingende (formalistische) handhavingsstijl. Uit het
onderzoek is gebleken dat de toezichthouder veronderstelt dat de kwaliteit van
de controle omhoog gaat des te dwingender zij toezicht houdt. Echter, hoe strenger
er wordt gehandhaafd en hoe meer macht de toezichthouder heeft, hoe minder
vertrouwen de accountantsorganisaties hebben in de toezichthouder. Dit komt de
kwaliteit van de controle niet ten goede. In een interview601 heeft Knechel in dit
verband het volgende opgemerkt: een ‘toezichthouder die altijd slaat, kweekt
bange accountants602 ’. Er dreigt ‘het gevaar dat compliance, afvinkcultuur en
checklists de plaats innemen van de kwaliteit van het controlewerk’. Oftewel: het
risico van de manier van onderzoeken van de AFM is dat accountants te veel op de
bomen gaan letten en te weinig op het bos.603

594 Eijkelenboom/Hijink (2014), p. x.
595 AFM Jaarverslag 2015, p. 125.
596 Dit betreft de toezichtmaatregelen voor alle vormen van toezicht door de AFM, niet alleen het toezicht op
accountantsorganisaties.
597 AFM Jaarverslag 2015, p. 124/125.
598 AFM Jaarverslag 2015, p. 124 en 126.
599 FD 20 april 2016, G. Roth, ‘Toezichthouder handhaaft steeds informeler’.
600 Dowling, Knechel & Moroney.
601 FD 19 mei 2016, ‘Toezichthouder die altijd slaat, kweekt bange accountants’.
602 Dit wordt onderbouwd door het onderzoek van Van Mourik, Gold et al. Zij stellen: ‘Finally, our analysis
reveals that regulatory oversight is an important cause of fear among auditors. Auditors explicitly indicate
there is a great emphasis on the sanctioning of errors, leaving no room for a constructive approach’. Van
Mourik & Gold (2018), p. 31.
603 FD 18 maart 2017, Commentaar ‘Tijd voor toets op de AFM-methode’.
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Garvelink604 wijst in dit verband op de wet van de verminderde meeropbrengst. ‘Om een
dossier van een zeven naar een acht te krijgen zou het zo maar kunnen zijn dat een kantoor
twee keer zoveel uren moet draaien op een controle en dus ook twee keer zoveel kosten in
rekening gaat brengen’. Dit maakt de wettelijke controle onbetaalbaar en daarmee onbereikbaar voor sommige organisaties, terwijl zij hiertoe wel wettelijk verplicht zijn. ‘Ook merk
je dat de accountant als sparringpartner van het bestuur dreigt te verdwijnen. Uit angst de
regels te overtreden, durven accountants met ceo’s geen gesprek meer te voeren over bijvoorbeeld de strategie van een onderneming, terwijl bestuurders daar wel behoefte aan hebben.
Maar al die extra focus op dossiervorming en compliance gaat niet leiden tot meer kwaliteit.
Het gaat er uiteindelijk om dat de jaarrekening van een bedrijf een getrouw beeld geeft. Dat
is maatschappelijk relevant. De vraag of het controledossier op orde is, is daarbij een middel,
niet het doel.’

De macht van de AFM als toezichthouder is vanuit het oogpunt van de trias politica ook moeilijk te vatten. Garvelink605 signaleert een grensvervaging van de
trias politica. “Toegespitst op de AFM constateert Garvelink tegelijkertijd normstelling en afdwingen van die norm, waarbij de rechter er bij voorkeur niet aan te
pas komt. De onafhankelijke derde die de AFM erbij zou betrekken, is dan meestal
de media”.
Het beeld van Garvelink wordt bevestigd door PwC, die de in 2016 opgelegde boete aan
heeft gevochten en in beroep is gegaan. In een reactie op het boetebesluit stelt PwC:606 ‘De AFM
baseert haar standpunt op het niet voldoen aan de zorgplicht. Wat echter vooralsnog ontbreekt,
is duidelijkheid over het verband tussen ‘zorgplicht van de accountantsorganisatie’ en kwaliteitsbevindingen in individuele controle dossiers. Complicerend hierbij is dat verschillende rollen
bij de AFM samenkomen; die van normensteller, toezichthouder en boetebepaler.’
Een opvallende ontwikkeling op dit gebied is dat de AFM op basis van de Implementatiewet
wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen nóg verdergaande
bevoegdheden heeft gekregen, onder andere (i) de bevoegdheid om te bepalen dat een
accountantsorganisatie die wettelijke controles verricht bij een OOB deze wettelijke controleopdracht neer moet leggen bij ernstige overtredingen (artikel 58 Wta) en (ii) de mogelijkheid
om medewerkers en personen die het dagelijks beleid van een organisatie van openbaar belang
bepalen een beroepsverbod op te leggen (artikel 57 Wta). Een door mij toegejuicht voorgesteld
amendement om de rechtsbescherming van accountantsorganisaties te verbeteren door de
beslissing om een bepaalde sanctie op te leggen neer te leggen bij de Ondernemingskamer
is helaas verworpen.607

604 FD 29 april 2018, interview J. Garvelink ‘Nederland is het FC Barcelona van de accountancy’.
605 Tijdens een voordracht op het congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht (‘IvO’) en het IvO Center
for Financial Law & Governance (‘ICFG’) over de toekomst van het toezicht op accountants, vastgelegd in:
Boonzaaier (2015), p. 185-189.
606 https://actueel.pwc.nl/over-onze-organisatie/persverklaringen/reactie-pwc-op-boetebesluit-afm/ d.d. 24 maart
2016.
607 Kamerstukken 2015/2016, 34 469, nr. 10.
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De Minister van Financiën608 heeft in januari 2017 zijn bevindingen gepubliceerd
van een onderzoek naar de rechtsbescherming van accountants en accountantsorganisaties. Hij herkent zich niet in bovenstaande kritiek. Hij komt tot de conclusie
dat de huidige rechtsbeschermingsmogelijkheden voor accountants en accountantsorganisaties afdoende zijn. Hij heeft wel toegezegd dat de AFM zal verkennen hoe de markt beter geïnformeerd kan worden over haar belangenafweging om
te besluiten tot het indienen van een tuchtklacht of het opleggen van (formele)
handhavingsmaatregelen, zulks ter versterking van de rechtszekerheid voor
accountants en accountantsorganisaties. Tevens zullen de AFM en de NBA een
rol vervullen bij het verduidelijken van normen door daarover met elkaar het
gesprek aan te gaan en de uitkomst van hun dialoog te delen met de sector.
Naar mijn mening zou de AFM er verstandig aan doen om soms wat minder
hard te roepen609 en vollediger te communiceren, zodat de verwachtingskloof
niet -onnodig- wordt vergroot. Wat men zich hierbij dient te realiseren, is dat het
toezicht door de AFM frustratie in de hand werkt bij de beroepsgroep, maar ook
bij de opdrachtgever. Tjeu Blommert610 geeft in dit verband het voorbeeld van
een bedrijf dat in een dot.com omgeving opereert met een eigenaar die zijn
bedrijf wil leiden vanuit een werknemersvertrouwensbasis. Naar zijn mening is het
onmogelijk voor een dergelijk bedrijf een ‘AFM-proof’ dossier op te maken. ‘Dat
is een ronde schijf door een vierkant gat proberen te halen’. Dat gefrustreerde
gevoel kwam ook terug in de reactie op het Wta toezicht van een jonge partner van
een Big 4 kantoor. Die schetste het volgende beeld: ‘De compliance door de Wta
gaat steeds verder. Daardoor is er veel risico voor de accountant die de verklaring
tekent en daarmee de verantwoordelijkheid neemt voor het werk van anderen. Die
verantwoordelijkheid levert de nodige stress op omdat je nooit al het werk van
anderen kunt controleren. Niet alle partners kunnen met deze stress omgaan, en
verlaten daardoor het accountantsberoep. Helaas zijn dit vaak niet de ‘rotte
appels’, maar juist het ‘gave fruit’.611
Dit wordt versterkt door het feit dat Deloitte en PwC bijvoorbeeld al de nodige maatregelen
nemen indien bij een AFM controle blijkt dat een controledossier niet op orde is. In dat geval
wordt de tekenbevoegdheid van de verantwoordelijk partner voor een jaar ingetrokken. Hier
zijn verstrekkende financiële gevolgen aan gekoppeld voor de partneruitkering.

Ter afsluiting verwijs ik naar een bijdrage van Hijink en In ‘t Veld612 waarin zij
uiteenzetten waarom de bij de AFM werkzame accountants in het licht van de
VGBA met vuur lijken te spelen. Hijink en In ‘t Veld sluiten niet uit ‘dat de wijze
waarop de AFM haar (reguliere) onderzoeken verricht, haar uitkomsten presenteert en nalaat op te treden indien aan die uitkomsten onjuiste conclusies worden

608 Kamerstukken 2016/2017, 33 977, nr. 16.
609 Mijn mening wordt gedeeld door M. van Dijken Eeuwijk, FD 12 november 2014, ‘Debat accountants raakt
ook AFM in de kern’.
610 FD 10 oktober 2014, A.M.M. Tjeu Blommaert, brieven.
611 ‘Een rotte appel in de mand maakt het gave ooft/fruit te schand’.
612 Hijink & In ’t Veld (2017).
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verbonden, de toets der VGBA-kritiek niet kan doorstaan. Of dat ook zal leiden tot
post uit Zwolle voor bij de AFM werkzame accountants, zal de komende tien jaar
uitwijzen’. Ik ben inderdaad benieuwd of er in de toekomst sprake zal zijn van post
uit Zwolle (van de accountantskamer) voor bij de AFM werkzame accountants,
mede gezien de recente tik op de vingers van de AFM door de rechtbank.
5.9.5

Conclusie

Laat ik vooropstellen dat ik voorstander ben van onafhankelijk overheidstoezicht
op accountantsorganisaties. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat dergelijk onafhankelijk overheidstoezicht positieve effecten heeft op
de kwaliteit van de controle.613 Uit het voorgaande blijkt echter genoegzaam dat
ik moeite heb met de manier waarop de AFM invulling geeft aan haar toezichthoudende rol. Ik hoop daarom dat de AFM zich in de toekomst meer zal richten op
een samenwerkende (faciliterende) handhavingsstijl. Deze hoop put ik uit het feit
dat de AFM in de zomer van 2016 is gestart met ‘operatie wederzijds begrip’. Dit
betreft een uitwisselingsprogramma waarbij de Big 4 kantoren accountants leveren aan de AFM. Het uitwisselingsprogramma zorgt in eerste instantie voor capaciteitsuitbreiding bij de AFM. Verder lijkt dit ook te volgen uit de toezeggingen van
de Minister van Financiën614 van januari 2017 ter zake de rechtsbescherming van
accountants en accountantsorganisaties. Tot slot heeft de uitspraak van de
rechtbank in het kader van de boetebesluiten van PwC en EY mogelijk tot gevolg
dat de AFM zich meer zal richten op een samenwerkende handhavingsstijl.
Het uiteindelijke doel is dat er meer wederzijds begrip ontstaat tussen de toezichthouder en sector.615 De voorzitter van de NBA lijkt ook liever een meer
samenwerkende (faciliterende) handhavingsstijl te zien. Hij merkt in dit verband
op: ‘Het ontberen van meer helderheid en debat over de doelen en normen van
het toezicht is jammer, want professionals raken angstig en gedemotiveerd (‘het
is nooit goed genoeg’) en kantoren blijven verstoken van perspectief (‘het wordt
nooit goed genoeg’). Ook de AFM is niet gebaat bij onbegrip over de toezichtsnormen. Daarom rest er naar mijn mening slechts één weg: die van een dialoog
tussen toezichthouder en beroep. Een dialoog over de gehanteerde normen, met
als doel helderheid te krijgen over de voorwaarden voor een hoogwaardige,
effectieve en vooral maatschappelijk verantwoorde controle. Alleen zo kunnen
accountantsberoep en toezichthouder de neerwaartse spiraal van zorg en frustratie doorbreken. Dat is ook hard nodig het beroep aantrekkelijk te houden voor
huidige en toekomstige professionals’.616

613 M. Pheijffer, ‘Leve de AFM, leve de toezichthouders!’, opinie d.d. 20 oktober 2017, www.accountant.nl. Hij
wijst op het onderzoek van E. Carson, R. Simnett, U. Thürheimer en A. Verstraelen, ‘The Effect of National
Inspection Regimes on Audit Quality’, https://ssrn.com/abstract=3049828
614 Kamerstukken 2016/2017, 33 977, nr. 16.
615 FD 30 juni 2016, Jeroen Piersma, ‘AFM start met operatie ‘wederzijds begrip’’.
616 P. Jongstra, Wanneer is goed goed genoeg?, https://www.accountant.nl/opinie/2016/4/wanneer-is-goedgoed-genoeg/.
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Jaap ten Wolde617 roept ook op tot een meer samenwerkende handhavingsstijl
waarbij de AFM, de NBA en de wetenschap in overleg gaan over de door de
AFM gehanteerde toetsingscriteria. Hij stelt zelfs dat bij handhaving van de huidige criteria de resultaten van een volgend onderzoek al vaststaan: ruim onvoldoende en weinig of geen verbetering.
Taminiau & Heusinkveld618 oordelen in lijn hiermee en roepen betrokken partijen op niet in de
loopgraven te blijven zitten en een machtsstrijd te voeren over de vraag of de professie dan wel
de bureaucratische regels leidend moeten zijn.

Een suggestie aan de AFM is om een voorbeeld te nemen aan de PCAOB, de
Amerikaanse toezichthouder op accountantsorganisaties. Bij bevindingen met
betrekking tot het stelsel van kwaliteitsbeheersing619 gaat de PCAOB een jaar lang
met de accountantsorganisatie om tafel om tot verbetering te komen. Indien er
voldoende verbetering is, worden de bevindingen niet gepubliceerd. Zijn er niet
voldoende verbeteringen, dan worden de bevindingen alsnog gepubliceerd en
kunnen bijvoorbeeld boetes worden opgelegd. De kans dat de sector vooruitgang
boekt, is mijns inziens op deze manier groter.620
Taminiau & Heusinkveld621 wijzen in dit verband op de Britse Financial Reporting Council. De
Council deelt niet alleen voldoendes of onvoldoendes uit, maar hanteert ook een tussencategorie
waarin verbeterpunten worden aangereikt en waarbij nog ruimte blijft voor een gesprek en
verbeteringen.

617
618
619
620
621

FD 1 augustus 2017, J. Ten Wolde, ‘Oordeel van AFM over accountants roept veel vragen op’.
Taminiau & Heusinkveld (2017).
Auditor’s quality control system.
Gunny & Zhang (2013), § 2.2 en FD 21 december 2017 ‘Herstart voor het accountantstoezicht’.
Taminiau & Heusinkveld (2017).
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Samenvatting en slotbeschouwing

In deze studie is onderzocht wanneer een accountant naar Nederlands recht
aansprakelijk is voor (fouten in) de wettelijke controle. Tevens is onderzocht
wat de belangrijkste wet- en regelgeving is voor de accountant bij de uitoefening
van zijn beroep, meer in het bijzonder bij het uitvoeren van de wettelijke controle.
De door mij in het kader van de onderzoeksvragen te behandelen vraagpunten zijn
beantwoord aan de hand van vijf thema’s, welke thema’s zijn ingedeeld in 2 delen:
DEEL I
ACCOUNTANT: WIE, WAT, WAAR?
1. Het speelveld van de accountant (hoofdstuk 1);
2. De wet- en regelgeving van belang bij de uitvoering van de taken van de
accountant (hoofdstuk 2);
DEEL II
ACCOUNTANT EN AANSPRAKELIJKHEID
3. De accountant en opdrachtgever vs. de accountant en derden (hoofdstuk 3);
4. Zorgplicht van de accountant (hoofdstuk 4);
5. Overige aspecten van aansprakelijkheid (hoofdstuk 5), te weten: toerekenbaarheid, schade, causaliteit, bewijs, eigen schuld, exoneratie, klachtplicht,
relativiteit, schikkingen, beperking van aansprakelijkheid en toezicht door de
AFM.
De individuele accountant vormt het uitgangspunt van mijn onderzoek. Echter,
met betrekking tot een aantal onderwerpen is een belangrijke rol weggelegd voor
de accountantsorganisatie als partij bij de overeenkomst van opdracht.
DEEL I
ACCOUNTANT: WIE, WAT, WAAR?
Het eerste deel van mijn proefschrift is vooral informerend van aard. De achtergrond hiervan is dat mijn proefschrift is geschreven voor twee verschillende
doelgroepen, juristen en accountants. Voor de juristen is in deel I uitvoerig ingegaan op het wie, wat, waar van de accountant en de bijbehorende wet- en regelgeving. De inhoud van deel I zal voor de accountants (grotendeels) bekend zijn.
Deel I is echter tevens voor accountants relevant, omdat deel I een overzicht geeft
van de (mijns inziens) belangrijkste ontwikkelingen in het accountantsberoep, met
name sinds de invoering van de Wta. Voorts bevat deel I de basis van de zorgplicht
van de accountant, zoals uitgewerkt in hoofdstuk 4.
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Speelveld van de accountant
In hoofdstuk 1 heb ik het speelveld van de accountant in het licht van mijn
onderzoek als volgt gedefinieerd. Het onderzoek ziet uitsluitend op de externe
accountant, zijnde een RA of een AA, die geregistreerd staat in het register van
de AFM. De voor mijn onderzoek relevante taak van de externe accountant
betreft de werkzaamheden gericht op een wettelijke controle in de zin van artikel
2:393 BW. Het doel van de wettelijke controle in de zin van 2:393 BW is dat
gebruikers van deze financiële informatie er op kunnen vertrouwen dat de cijfers
een betrouwbaar beeld geven. Gebruikers betreffen zowel de opdrachtgever als
derden. Onder derden versta ik diegenen die geen partij zijn bij de overeenkomst
tussen de beroepsbeoefenaar en zijn opdrachtgever. Bij een NV en BV kan gedacht
worden aan kredietverschaffers, beleggers, aandeelhouders, leveranciers en werknemers van de onderneming (§ 3.3.1). Ook derden moeten hun gedrag kunnen
afstemmen op die informatie en bij het nemen of handhaven van hun (financiële)
beslissingen kunnen vertrouwen dat het gepresenteerde beeld niet misleidend is.
Aan de accountantscontrole komt daarmee een zekere publieke betekenis toe.
De wettelijke controle bestaat in feite uit twee stappen: 1) het verrichten van
voldoende controlewerkzaamheden, gevolgd door 2) het afgeven van de controleverklaring. Met een controleverklaring wordt ‘slechts’ een redelijke mate van
zekerheid beoogd dat de gecontroleerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Een redelijke mate
van zekerheid houdt in dat de gebruiker van de jaarrekening er niet van uit mag
gaan dat het oordeel zekerheid verschaft over de levensvatbaarheid van de huishouding in de toekomst of over de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het
bedrijfsbeleid en de bedrijfsvoering. (§1.3.4 en §1.4.2)
Wet- en regelgeving van belang bij de uitvoering van de taken van de accountant
In hoofdstuk 2 heb ik uiteengezet welke wet- en regelgeving relevant is voor de
accountant bij de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot een
wettelijke controle in de zin van artikel 2:393 BW. Ik heb niet beoogd een
uitputtende opsomming en beschrijving te geven van alle wet- en regelgeving.
Mijn streven is slechts de lezer een voor de rest van het onderzoek noodzakelijke
‘helicopterview’ te bieden. Met betrekking tot de wet- en regelgeving is relevant
dat de Wta één van de grote mijlpalen in de ontwikkeling van accountancy in
Nederland is en wordt gezien als een trendbreuk, omdat het toezicht op de accountant buiten het accountantsberoep is geplaatst en er een focus op accountantsorganisaties is ontstaan in plaats van op de individuele accountant. In hoofdstuk 2
maak ik daarom een onderscheid tussen wet- en regelgeving met betrekking tot
accountantsorganisaties en met betrekking tot individuele accountants.
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De -in het kader van mijn onderzoek relevante- toepasselijke wet- en regelgeving
met betrekking tot de accountantsorganisatie voor zover deze wettelijke controles in de zin van artikel 2:393 BW uitvoert, bestaat uit:
Typering
Assuranceopdrachten bestaande uit
wettelijke controles

Toepasselijke wet- en regelgeving
EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles
van financiële overzichten van OOB’s’
Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)
Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta)
Verordening accountantsorganisaties (VAO)
Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen

De -in het kader van mijn onderzoek relevante- toepasselijke wet- en regelgeving
met betrekking tot de individuele accountant voor zover deze wettelijke controles
in de zin van artikel 2:393 BW uitvoert, bestaat uit:
Typering
Assuranceopdrachten
bestaande uit wettelijke
controles

Gedragsregels
EU-verordening ‘Eisen
wettelijke controles van
financiële overzichten
van OOB’s’*

Beroepsregels
Wet op het accountantsberoep
(Wab)

Wet toezicht
accountantsorganisaties
(Wta)

Nadere voorschriften permanente
educatie (NV PE) en verordening
op de kennistoets

Nadere voorschriften controle en
overige standaarden (NV COS)

Besluit toezicht
accountantsorganisaties
(Bta)
Verordening Gedrags- en
Beroepsregels
Accountant (VGBA)*
Verordening
Onafhankelijkheid (VIO)
* De EU-verordening en de VGBA bevatten zowel gedrags- als beroepsregels.

Ten aanzien van de handhaving van de wet- en regelgeving zijn de Wta en Wtra
relevant. Indien een accountantspraktijk niet voldoet aan de normen die de Wta
stelt zal de AFM ingrijpen op grond van de Wta. Voorts kan een ieder een tuchtklacht indienen over het beroepsmatig handelen van een individuele accountant op
grond van de Wtra. Tot slot is de Verordening op de klachtbehandeling relevant
met betrekking tot klachten tegen RA’s en AA’s. (§ 2.1, § 2.4 en § 2.5)
DEEL II ACCOUNTANT EN AANSPRAKELIJKHEID
In deel II ben ik meer de ‘juridische diepte’ ingegaan, en wordt de centrale
onderzoeksvraag beantwoord. Ik heb in een deel van hoofdstuk 3 echter tevens
stilgestaan bij een aantal algemene aspecten van aansprakelijkheid, zulks om de
kennis van de accountant op te frissen (deze kennis wordt bekend verondersteld
voor de juristen).
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Accountant en opdrachtgever vs. accountant en derden
In hoofdstuk 3 heb ik onderzoek gedaan naar de grondslag van aansprakelijkheid
van de accountant jegens zijn opdrachtgever en jegens derden. De contractuele
relatie van een opdrachtgever met een accountant(sorganisatie) is in het algemeen
te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht. Op grond van artikel 2:393
lid 1 BW kan een opdracht tot wettelijke controle worden verleend aan een (individuele) accountant of een accountantsorganisatie. Uitgangspunt van de Wta is
echter dat alleen aan een accountantsorganisatie een vergunning kan worden verleend. De accountantsorganisatie verricht alsdan de wettelijke controle, waarbij de
individuele accountant verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wettelijke
controle. De overeenkomst van opdracht wordt dientengevolge gesloten met
de accountantsorganisatie. (§ 3.2.4) Uit de overeenkomst van opdracht vloeien
de volgende verplichtingen voor de accountant(sorganisatie) voort:
(i) de accountant(sorganisatie) moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een
goed opdrachtnemer in acht nemen. Er is sprake van een bijzondere zorgplicht van de accountant, als gereglementeerde beroepsbeoefenaar. Deze
zorgplicht is vergaand vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals de Wta, Bta
en NV COS. Men zou zelfs kunnen stellen dat de inhoud van de opdracht
bijna onafhankelijk is van de overeenkomst van opdracht, omdat de verplichtingen ten aanzien van de controle zo duidelijk in de regelgeving zijn
omschreven.
(ii) de accountant(sorganisatie) moet gevolg geven aan tijdig verleende en
verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. Aanwijzingen van de opdrachtgever die in strijd zijn met de van toepassing zijnde
beroeps- en gedragsregels hoeft de accountant niet op te volgen. In dit verband is artikel 11 VGBA relevant, op basis waarvan de accountant zich bij
zijn afwegingen niet ongepast mag laten beïnvloeden.
(iii) de accountant(sorganisatie) moet de opdrachtgever op de hoogte houden
van de uitvoering van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht.
In dit verband zijn het accountantsverslag en de managementletter relevant.
Voorts zijn in de wet- en regelgeving informatieverplichtingen opgenomen
richting de raad van commissarissen.
(iv) de accountant(sorganisatie) moet aan de opdrachtgever verantwoording
afleggen over de wijze waarop hij zich van zijn opdracht heeft gekweten.
Hierbij zijn vooral de controleverklaring en het accountantsverslag van
belang.
(v) de accountant dient de opdracht persoonlijk uit te voeren. De wettelijke
controle dient te allen tijde plaats te vinden onder de verantwoordelijkheid
van een accountant. Deze accountant geeft de controleverklaring af en ondertekent deze met zijn eigen naam en vermeldt daarbij de naam van de accountantsorganisatie waaraan hij is verbonden.
Indien een accountantsorganisatie haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht met haar opdrachtgever niet nakomt, kan zij aansprakelijk zijn uit hoofde van toerekenbare tekortkoming (ook wel: wanprestatie). Het
leerstuk van de contractuele aansprakelijkheid is dan van toepassing. Indien
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overigens sprake is van contractuele aansprakelijkheid jegens een opdrachtgever,
zal de tekortkoming die daaraan ten grondslag ligt vaak tevens een buitencontractuele aansprakelijkheid kunnen vestigen tegenover dezelfde opdrachtgever. Hierbij is sprake van het leerstuk van de samenloop van contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheid. (§ 3.3.4)
In de relatie van de accountant (sorganisatie) tot zijn opdrachtgever is de verdeling van verantwoordelijkheden van groot belang. De accountant is verantwoordelijk voor het vaststellen en formuleren van een oordeel over de financiële
overzichten. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de financiële overzichten en de presentatie van een getrouw beeld door de financiële overzichten in
overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële
verslaggeving ligt echter bij het bestuur van de rechtspersoon, met toezicht
daarop door de raad van commissarissen. Het laten controleren van financiële
overzichten door de accountant ontslaat het bestuur van de rechtspersoon of de
raad van commissarissen niet van zijn eigen verantwoordelijkheden. (§ 3.2.4)
Tussen een accountant(sorganisatie) en derden is geen sprake van een contractuele relatie. Een accountant(sorganisatie) kan desondanks jegens derden
aansprakelijk zijn op grond van onrechtmatige daad. Er is alsdan sprake van
buitencontractuele aansprakelijkheid. Het onrechtmatig handelen kan betrekking hebben op een ruime kring van derden, zoals door de Hoge Raad overwogen
in het Vie d’Or arrest. In geval van aansprakelijkheid van de accountant jegens
derden zal in het overgrote deel van deze zaken sprake zijn van een doen of nalaten
in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer
betaamt. Uit de jurisprudentie volgt dat van aansprakelijkheid alsdan sprake is
bij ‘handelen in strijd met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en
redelijk handelend vakgenoot kan worden verwacht’. Bij accountants, als gereglementeerde beroepsgroep, is sprake van een bijzondere zorgplicht. Er worden
alsdan hogere eisen gesteld aan de te betonen zorg, omdat de zorg gekleurd wordt
door het maatschappelijk belang waar de accountant zorg voor draagt. (§ 3.3)
Bij de beantwoording van de vraag of een verbintenis tot schadevergoeding is
ontstaan, zijn bij een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van
opdracht dan wel onrechtmatig handelen door de accountant de volgende -nagenoeg gelijkluidende- deelvragen relevant:
1 Is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis of
is er sprake van een onrechtmatige daad?
2 Kan de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad worden toegerekend aan
de aangesproken accountant(sorganisatie)?
3 Is er sprake van schade?
4 Bestaat er een causaal verband tussen de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad en de schade? (§3.5)
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Zorgplicht van een accountant
In hoofdstuk 4 heb ik onderzoek gedaan naar de zorgplicht van een accountant.
De zorgplicht speelt een hoofdrol bij de beantwoording van de eerste deelvraag.
Bij de invulling van de zorgplicht van een accountant is het Vie d’Or arrest van
belang. Het Vie d’Or arrest is baanbrekend, omdat de Hoge Raad hierin voor het
eerst uitdrukkelijk heeft overwogen dat de controlerend accountant aansprakelijk
kan zijn jegens derden. Verder geeft het arrest een schets van de werkzaamheden
van de accountant bij een wettelijke controle en van wat opdrachtgevers en
derden mogen verwachten. In het Vie d’Or arrest is een ‘omstandighedencatalogus’ opgenomen, waarmee de Hoge Raad beoogt de zorgplicht in te vullen met
inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Het arrest roept veel vragen
op, vooral ten aanzien van de ‘omstandighedencatalogus’. Ik heb de zorgplicht,
zoals hierna uitgewerkt, niet aan de hand van de omstandighedencatalogus
ingevuld, maar alle omstandigheden komen er wel in terug (zie de ‘transponeringstabel’ in paragraaf 4.4.1). (§ 4.3.2 en § 4.4.1)
Mijn vertrekpunt voor de invulling van de zorgplicht van de accountant is de
norm van ‘een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot’. De accountant dient te voldoen aan de volgende zorgverplichtingen, teneinde te handelen
als een redelijk handelende en redelijk bekwame extern controlerende accountant
(de zorgplicht):
Zorgverplichting 1: Deskundigheid.
Zorgverplichting 2: Inzet van deskundigheid, inhoudende dat de accountant de
wettelijke controle bedoeld in artikel 2:393 BW uitvoert met inzet van die
deskundigheid.
Zorgverplichting 3: Informatie- en waarschuwingsplicht.
Indien niet aan één van deze zorgverplichtingen is voldaan, kan er een verbintenis
tot schadevergoeding ontstaan, zowel jegens opdrachtgever als jegens derden.
(§ 4.4.1)
Zorgverplichting 1 ‘Deskundigheid’ – De accountant is een gereglementeerde
beroepsbeoefenaar en er worden hoge eisen gesteld aan zijn deskundigheid. De
deskundigheid dient eerst op een bepaald niveau te worden gebracht alvorens
men zich accountant mag noemen en vervolgens dient de deskundigheid op peil
te worden gehouden door het jaarlijks behalen van PE punten. Indien een
accountant aan de opleidings- en PE-eisen voldoet én zijn vaktechniek bijhoudt,
is de kans op een schending van deze zorgverplichting gering. Hierbij is van belang
dat de NBA toezicht houdt op de naleving van de opleidings- en PE-eisen. Zo voert
de NBA een omvangrijke stroom aan tuchtrechtzaken tegen accountants die niet
aan hun PE-verplichtingen hebben voldaan. Een accountant dient overigens slechts
als specialist op een bepaald gebied (bijvoorbeeld ter zake van de wettelijke
controle van OOB’s of ziekenhuizen) naar buiten te treden, indien hij de
betreffende specialistische kennis ook daadwerkelijk heeft. Blijkt de accountant geen specialist te zijn (en maakt hij daardoor fouten), dan is sprake van een
tekortkoming jegens de opdrachtgever die hem speciaal voor deze specialistische
kennis heeft ingehuurd. (§ 4.4.2)
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Zorgverplichting 2 ‘Inzet van deskundigheid’ – De tweede zorgverplichting
draait om het inzetten door de accountant van zijn deskundigheid bij de
uitvoering van de wettelijke controle. Hierbij is relevant dat in wet- en
regelgeving inzake de wettelijke controle sprake is van veel open normen, zoals
‘redelijke mate van zekerheid’, ‘materieel belang’, ‘getrouw beeld/inzicht’,
‘voldoende en passend’ en ‘aanvaardbaar laag niveau’. Aan deze open normen
wordt invulling gegeven door gebruik te maken van professionele oordeelsvorming. Professionele oordeelsvorming kent een zeker subjectief element, er is
immers geen sprake van harde, objectief vaststelbare normen. Door het subjectieve element wordt de kans op een schending van deze zorgverplichting
verkleind.
Aandachtspunten bij de beantwoording van de vraag of een accountant voldoende controlewerkzaamheden heeft verricht, zijn:
– De risico-inschattingswerkzaamheden dienen adequaat te zijn en de accountant dient zijn risico-inschatting conform de regelgeving te motiveren en in
het controledossier vast te leggen;
– Er dient sprake te zijn van voldoende diepgang, vastlegging en een professioneel-kritische instelling van de accountant;
– De werkzaamheden van een ingeschakelde deskundige dienen voldoende te
worden geëvalueerd;
– De accountant dient voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen (waarover later meer).
Het risico van schending van deze zorgverplichting is mijns inziens beheersbaar
voor een accountant die de normen te goeder trouw en met redelijke inspanning
toepast, effectief gebruik maakt van instrumenten zoals dossiervorming en voldoende aandacht besteed aan bovenstaande criteria. De kanttekening die ik hierbij
maak is dat de accountant niet door middel van een checklist kan nagaan of hij aan
alle voorwaarden heeft voldaan. Bij de invulling van deze punten wordt gebruik
gemaakt van professionele oordeelsvorming. Accountants onderling of een
accountant en de AFM kunnen hierdoor bijvoorbeeld van mening verschillen
over de vraag of de risico-inschattingswerkzaamheden adequaat zijn.
Met betrekking tot het aansprakelijkheidsrisico speelt tot slot een rol wat de
functie van de LOR (letter of representation) precies is. Ik heb geconcludeerd dat
de accountant niet aan aansprakelijkheid kan ontkomen door zich te beroepen op
de LOR. Hij is weliswaar op basis van regelgeving verplicht een uitvoerige LOR
te vragen aan de opdrachtgever (NV COS 580 Schriftelijke bevestigingen), maar
heeft desondanks een onderzoeksplicht. (§ 4.4.3)
Zorgverplichting 3 ‘Informatie- en waarschuwingsplicht’ – De informatieplicht
speelt voor de accountant een steeds grotere rol binnen het takenpakket dat
behoort bij de wettelijke controle en ik verwacht dat de informatieplicht in de
toekomst alleen maar omvangrijker zal worden. Indien duidelijk is dat een
opdrachtgever door gebrek aan door de accountant te verstrekken informatie niet
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in staat is geweest tijdig (daarop afgestemde) maatregelen te treffen, ligt een groot
aansprakelijkheidsrisico op de loer. De accountant doet er daarom goed aan alle
mondeling aan (organen van) de opdrachtgever verstrekte informatie schriftelijk
vast te leggen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het accountantsverslag.
Informatie die niet in het accountantsverslag wordt vastgelegd, kan bijvoorbeeld
in de notulen van een vergadering van de Raad van Commissarissen worden
vastgelegd.
Een waarschuwingsplicht van de accountant jegens zijn opdrachtgever wordt
alleen aangenomen, indien een waarschuwing het ontstaan van een bepaalde -met
de wettelijke controle samenhangende- situatie had kunnen voorkomen (effectiviteit van een waarschuwing). Indien sprake is van een waarschuwingsplicht van de
accountant, kan hij bij het waarschuwen niet volstaan met het waarschuwen van het
bestuur. Ook toezichthoudende organen zoals de raad van commissarissen en soms
zelfs de AFM als toezichthouder dienen op de hoogte te worden gesteld, indien de
ernst van de aangetroffen situatie daar aanleiding toe geeft. Een dergelijke meldplicht op grond van regelgeving kan niet worden weg-gecontracteerd.
Een derde, niet zijnde een externe toezichthouder zoals de AFM, zal over het
algemeen slechts de beschikking hebben over de controleverklaring ex. artikel 2:
393 lid 5 BW (en de openbaargemaakte jaarrekening). Derden mogen verwachtingen ontlenen aan deze controleverklaring. Mededelingen in de controleverklaring hebben echter slechts een generiek karakter en zijn niet afgestemd op de
belangen van specifieke derden. Er is (vooralsnog) geen sprake van (specifieke)
informatie- of waarschuwingsverplichtingen jegens derden. Onder omstandigheden kan wel sprake zijn van een waarschuwingsplicht. Op dit moment is echter
niet duidelijk aan welke omstandigheden dan dient te worden gedacht. Ik merk
op dat de controleverklaring nieuwe stijl (zie §1.4.2.6 inzake de inhoud van deze
verklaring) veel meer informatie bevat dan voorheen. Weliswaar heeft ook deze
informatie slechts een generiek karakter en is de informatie niet afgestemd op
de belangen van specifieke derden, maar de inhoud van de onderdelen ‘continuïteitsveronderstelling’ en ‘kernpunten van de controle’ voldoet mijns inziens
aan de definitie van waarschuwen, te weten: ‘het opmerkzaam maken op een
specifiek risico’. (§ 4.4.4)
Overige aspecten van aansprakelijkheid
Door een schending van de in hoofdstuk 4 gedefinieerde zorgplicht kan sprake
zijn van een tekortkoming jegens opdrachtgever (artikel 6:74 BW) dan wel
onrechtmatig handelen jegens opdrachtgever of derden (artikel 6:162 BW).
Hiermee is deelvraag 1 bevestigend beantwoord. Van aansprakelijkheid voor de
geleden schade is echter pas sprake indien de tekortkoming of onrechtmatigheid
kan worden toegerekend. Voorts dient sprake te zijn van schade en dient er een
causaal verband te zijn tussen de fout en de schade. In hoofdstuk 5 ben ik op
deze aspecten ingegaan, alsmede op de overige vereisten voor aansprakelijkheid.
Ik heb tevens aandacht besteed aan de vraag wanneer er afdoende bewijs is
geleverd alsmede welke schade voor vergoeding in aanmerking komt.
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Toerekening – Het uitgangspunt in mijn onderzoek is dat de accountantsorganisatie-rechtspersoon, als partij bij de overeenkomst van opdracht (§ 3.2.4),
aansprakelijk wordt gesteld. Alsdan is de vraag relevant of een tekortkoming dan
wel onrechtmatige daad van de individuele accountant op basis van schuld of
krachtens wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van de
accountantsorganisatie-rechtspersoon komt (artikel 6:75 BW en 6:162 lid 3 BW).
De accountant die de controleverklaring afgeeft is een hulppersoon van de
accountantsorganisatie-rechtspersoon waarbij hij werkzaam is of waaraan hij is
verbonden. De tekortkoming jegens opdrachtgever, bestaande uit een schending
van de zorgplicht bij de wettelijke controle door de individuele accountant, zal
derhalve met behulp van artikel 6:76 BW kunnen worden toegerekend aan de
accountantsorganisatie-rechtspersoon.
Het afgeven en ondertekenen van een controleverklaring door een individuele
accountant kan mijns inziens rechtens worden beschouwd als een gedraging van
de accountantsorganisatie-rechtspersoon. Hierdoor kan de accountantsorganisatie-rechtspersoon (ook) op grond van artikel 6:162 BW worden aangesproken.
Indien de gedraging van de individuele accountant niet in het maatschappelijk
verkeer als gedraging van de accountantsorganisatie-rechtspersoon zou hebben
te gelden, kan de accountantsorganisatie-rechtspersoon op grond van artikel
6:170 BW en 6:171 BW alsnog aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig
handelen van zijn ondergeschikten en niet-ondergeschikten. (§ 5.2)
Schade – Indien een fout is gemaakt bij de controle van de jaarrekening kunnen opdrachtgevers schade lijden. De meest voor de hand liggende schade van
opdrachtgevers is de schade als gevolg van niet of niet tijdig geconstateerde fraude.
Hierbij speelt echter een rol dat de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de
financiële overzichten en de presentatie van een getrouw beeld door de financiële
overzichten in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor
de financiële verslaggeving primair bij het bestuur van de rechtspersoon ligt, met
toezicht daarop door de raad van commissarissen. De accountant controleert
‘alleen’ maar.
De door derden geleden schade als gevolg van de beroepsfout kan enorme claims
ten gevolge hebben. Dit kan een ‘catastrofale claim’ zijn. Derden kunnen bijvoorbeeld de geleden schade als gevolg van een daling van de beurskoers vorderen. (§ 5.3)
Causaal verband – Bij een schending van zorgverplichting 2 ‘Inzet van
deskundigheid’ staat het conditio sine qua non-verband (‘csqn-verband’) tussen
de beroepsfout van de accountant en de schade van de benadeelde pas vast
indien de benadeelde op basis van de juiste controleverklaring of jaarrekening
anders zou hebben gehandeld of nagelaten, dan hij heeft gedaan op basis van de
afgegeven controleverklaring en onjuiste jaarrekening. Bestaat de beroepsfout uit
het niet opmerken van fraude, dan ontbreekt het csqn-verband indien die fraude
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dusdanig gewiekst is opgezet, dat die ook bij scherpere controle niet zou zijn
opgemerkt. Met betrekking tot derden dient aangetoond te worden dat de derde
kennis heeft genomen van de controleverklaring en/of jaarrekening voordat hij
een beslissing nam. De Hoge Raad is derden in het Vie d’Or arrest hierin echter
tegemoet gekomen door te overwegen dat de accountants aansprakelijk zijn
onafhankelijk van het antwoord op de vraag of de polishouders (derden) zijn
afgegaan op de jaarrekening.
Indien sprake is van een schending van zorgverplichting 3 ‘Informatie- en waarschuwingsplicht’, gaat het bij het vaststellen van het csqn-verband vooral om de
vraag of er zou zijn ingegrepen door de opdrachtgever1 indien de opdrachtgever
eerder van de beroepsfout op de hoogte was geweest. Het csqn-verband ontbreekt
indien de personen die geacht worden in te grijpen volledig op de hoogte zijn.
Aangenomen wordt dat waarschuwen alsdan geen zin heeft. (§ 5.4.2)
Toepassing van de leer van de redelijke toerekening kan voor de aansprakelijk
gestelde accountant onder omstandigheden een ruime toerekening van schade
ten gevolge hebben. Opgemerkt wordt echter dat een ruime toerekening sterk
afhangt van de omstandigheden van het geval. Er is weinig jurisprudentie over en
het algemene beeld is dat terughoudendheid wordt betracht. Daarnaast is van
belang of de benadeelde een opdrachtgever of derde is. Bij een aansprakelijkheidstelling door een opdrachtgever weegt de voorzienbaarheid van de schade in
ieder geval zwaar. Het gaat daarbij om de vraag of de door de opdrachtgever
geleden schade naar objectief inzicht voorzienbaar of waarschijnlijk was. Voorts
zal de processuele houding een rol spelen. Een opdrachtgever dient inzage te hebben in een controle-dossier, de accountant moet met betrekking tot deze informatie
‘met de billen bloot’. Geeft de accountant geen inzage, dan kan dit een reden zijn
voor ruime toerekening van schade. In de relatie tot derden zal naar verwachting
vooral de bijzondere zorgplicht van accountants jegens derden zwaar meewegen.
Echter, de door de derde geleden schade zal minder snel naar objectief inzicht
voorzienbaar of waarschijnlijk zijn, en kan resulteren in een beperking van de
verbintenis tot schadevergoeding. (§ 5.4.3)
De benadeelde opdrachtgever of derde zal in geval van causaliteitsonzekerheid
naar alle waarschijnlijkheid niet veel baat hebben bij de besproken uitzonderingen op de hoofdregel dat een benadeelde het causaal verband aannemelijk moet
maken. Bij een schending van zorgverplichting 2 – ‘Inzet van deskundigheid’ –
is er geen ruimte voor toepassing van de omkeringsregel of proportionele aansprakelijkheid bij aansprakelijkheid van de accountant met betrekking tot schending van deze zorgvuldigheidsnorm. Er kan wellicht ruimte zijn voor toepassing
van de kansschade-methode of een bewijsvermoeden van het csqn-verband. Bij
een schending van zorgverplichting 3 – ‘Informatie- en waarschuwingsplicht’ – is
er mogelijk ruimte voor toepassing van de omkeringsregel indien sprake is van

1

Er is (vooralsnog) geen sprake van (specifieke) informatie- of waarschuwingsverplichtingen jegens derden
(§ 4.4.4).
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schending van een specifieke waarschuwingsplicht, in die zin dat de opdrachtgever indringend gewaarschuwd had moeten worden voor bepaalde risico’s. Vooralsnog is een dergelijke waarschuwingsplicht bij accountants echter niet aan
de orde. Het is niet uitgesloten dat een accountant die zijn informatie- en waarschuwingsplicht jegens cliënt heeft geschonden, geconfronteerd wordt met
proportionele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor toepassing van de kansschade-methode. Er zou ruimte kunnen zijn voor een bewijsvermoeden van het
csqn-verband bij aansprakelijkheid van de accountant jegens beleggers wegens
schending van zijn bijzondere zorgplicht bij de wettelijke controle. (§ 5.4.4)
Bewijs – De benadeelde moet stellen en bewijzen dat de vier deelvragen
bevestigend worden beantwoord, teneinde een verbintenis tot schadevergoeding
te laten ontstaan. Uit de eisen van redelijkheid en billijkheid kan echter een
andere verdeling van de bewijslast voortvloeien. Hierbij kan in een geschil met
een opdrachtgever gedacht worden aan een verzwaarde stelplicht. Ik zie geen
mogelijkheid voor een verzwaarde stelplicht in een geschil met derden. Voorts
kunnen zowel de opdrachtgever als een derde inzicht in en een afschrift van
onderdelen van het controledossier eisen met behulp van het machtige wapen
van de exhibitieplicht (artikel 843 a Rv). (§ 5.5)
Indien de benadeelde slaagt in het bewijs, is er in beginsel een verbintenis tot
schadevergoeding ontstaan. Echter, de aangesproken accountant heeft alsdan wat
mogelijke ijzers in het vuur, te weten: eigen schuld, exoneratie en relativiteit.
(i) Eigen schuld – Er is mijns inziens bij fraude ruimte voor het aannemen van
eigen schuld van de opdrachtgever, gezien de verantwoordelijkheden van
bestuur en raad van commissarissen van de opdrachtgever. Vanwege de
bijzondere deskundigheid van de accountant dient echter wel rekening te worden gehouden met een (nadelige) billijkheidscorrectie. Derden hebben mijns
inziens een onderzoeksplicht, welke inhoudt dat zij enig eigen onderzoek naar
de (financiële) positie van de vennootschap in kwestie moeten (laten) uitvoeren. Voldoet de derde niet aan zijn onderzoeksplicht, dan kan er sprake zijn
van eigen schuld van de derde. (§ 5.6.1)
(ii) Exoneratie – De accountant(sorganisatie) kan zich tegen de aansprakelijkheidstelling verweren met een beroep op een exoneratieclausule. Het is echter
niet uitgesloten dat alsdan een beroep van de benadeelde op de derogerende
werking van redelijkheid en billijkheid slaagt. Een exoneratiebeding kan
tevens derdenwerking hebben, hetgeen inhoudt dat de accountantsorganisatie
zich jegens derden op het exoneratiebeding kan beroepen. (§ 5.6.2)
(iii) Relativiteit – Een beroep op het relativiteitsvereiste is alleen aan de orde bij
een aansprakelijkheidstelling van een derde. Een dergelijke beroep zal de
aangesproken accountant(organisatie) naar verwachting niet baten. Wellicht
kan het relativiteitsvereiste een rol spelen indien sprake is van strijd met de
wettelijke norm van artikel 14 van de Wta (de zorgplicht). (§ 5.6.4)
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Aansprakelijkheid individuele accountant
Een door een accountant gemaakte beroepsfout kan niet alleen aan de accountantsorganisatie als opdrachtnemer worden tegengeworpen, maar ook aan de
individuele accountant in privé. De individuele accountant in privé is alsdan
aansprakelijk jegens opdrachtgever of derden. Een individuele accountant, die in
dienst is van of verbonden is aan een accountantsorganisatie, dient mijns inziens
beschermd te worden door middel van een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel, net als een bestuurder van een rechtspersoon of een werknemer. Hier is
echter vooralsnog geen sprake van. Het is daarom van groot belang de individuele accountant te beschermen tegen aansprakelijkheid, bijvoorbeeld door middel
van een exoneratiebeding met derdenbeding. (§ 5.2.4)
Het voorgaande bevat vooral een samenvatting van mijn onderzoek naar de criteria
waaraan moet zijn voldaan teneinde de accountant succesvol aansprakelijk te
stellen voor de geleden schade. In het hiernavolgende sta ik -zowel samenvattend
als beschouwend- stil bij een aantal andere relevante onderwerpen met betrekking
tot de aansprakelijkheid van de accountant die in mijn onderzoek aan de orde zijn
gekomen, te weten: wet- en regelgeving, het tuchtrecht, claims en schikkingen, de
verwachtingskloof, de rol van de AFM en beperking van aansprakelijkheid.
Wet- en regelgeving
Verwaarlozing van vaktechniek wordt als één van de oorzaken van de problemen
binnen de accountantssector gezien. Ik ben van mening dat het bijhouden van
vaktechniek een belangrijk basisbeginsel is van het accountantsberoep. Ik versta
hieronder dat de accountant te allen tijde dient te voorkomen dat sprake is van een
gebrek aan discipline in de raadpleging en toepassing van actuele controle- en
overige standaarden en elementaire vakprincipes, waaronder documentatie, en het
in detail doorgronden en toepassen van de van toepassing zijnde verslaggevingsvereisten. Er dient sprake te zijn van een cultuur waarin het bijhouden van vaktechniek vanzelfsprekend is. Indien een individuele accountant zijn vaktechniek
verwaarloost, dient hij mijns inziens te worden bestraft door de accountantsorganisatie, bijvoorbeeld door boetes of het intrekken van de bevoegdheid tot
ondertekening van de controleverklaring. Een kanttekening die ik hierbij plaats is
dat het de accountant niet makkelijk wordt gemaakt zijn vaktechniek volledig
up-to-date bij te houden. De regelgeving met betrekking tot het accountantsberoep
is mijns inziens namelijk (te) omvangrijk, gedetailleerd en complex. Voorts speelt
een rol dat de wet- en regelgeving ook voortdurend aan verandering onderhevig is.
Van de Wta alleen al is sinds de invoering in 2006 dertig (!) maal een wijziging
in het Staatsblad gepubliceerd2 . Een ander voorbeeld betreft de NV COS. De
NV COS zijn zeer omvangrijk en de laatste jaren ook met zeer grote regelmaat
gewijzigd. Helaas is niet meer na te gaan hoe vaak de NV COS zijn gewijzigd.

2

Wetten.overheid.nl, Wet toezicht accountantsorganisaties, Overzicht van wijzigingen voor de regeling,
Informatie geldend op 14-12-2017. Wijzigingen meegerekend na 1 oktober 2016, berekend aan de hand
van verschillende Stb bekendmakingen.
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Bij de wijzigingen is soms sprake van tekstuele wijzigingen met exact dezelfde
strekking als de oude tekst. De gedachte hierachter is mij niet altijd duidelijk en ik
kan me voorstellen dat dit voor een accountant verwarrend is. Er moet mijns
inziens gewaakt worden voor overjuridisering van het beroep. Te omvangrijke en
gedetailleerde regelgeving werkt naar mijn idee een checklistmentaliteit in de
hand. In dat geval benadert de accountant de wettelijke controle als het afvinken
van detailvoorschriften om aan te tonen dat aan de controlestandaarden is
voldaan. Dit strookt niet met het doel van de wettelijke controle. (§ 4.4.2, § 2.1,
§ 2.3 en § 1.4.2.3)
Tuchtrecht
Aan de aansprakelijkheidstelling van een accountant(sorganisatie) gaat vaak een
tuchtzaak vooraf die tegen de accountant in persoon wordt ingesteld. De tuchtzaak
wordt vaak als een ‘opstapje’ gezien naar de aansprakelijkheidstelling. Men veronderstelt dat men na gegrondverklaring van de tuchtklacht bij de civielrechtelijke procedure 1-0 voorstaat. Deze veronderstelling is echter niet geheel juist. Uit
onderzoek van Uhlenbroek en Mooibroek3 is gebleken dat civiele rechters bij
beroepsaansprakelijkheidszaken in het algemeen slechts incidenteel doorslaggevende betekenis toekennen aan een uitspraak van de tuchtrechter. Uit bestudeerde
rechtspraak blijkt dat bij accountantsaansprakelijkheidsprocedures daarentegen
vaker wordt teruggevallen op een uitspraak van de tuchtrechter. Mogelijk is dat
omdat de civiele rechter de normoverschrijding van een accountant lastig(er) kan
beoordelen. De civiele rechter leunt daarom wellicht sneller op financiële expertise
van hetzij de tuchtrechter, hetzij deskundigen. Hierbij zal een rol spelen dat
afwijken van het oordeel van de tuchtrechter deugdelijk moet worden gemotiveerd,
terwijl bij de civiele rechter zelf de deskundigheid ter zake de normoverschrijding
van een accountant kan ontbreken. Onder zodanige motivatie wordt in beginsel
verstaan: een verwijzing naar verklaringen van, zo nodig door de rechter te
benoemen, deskundigen. Dit zou kunnen betekenen dat de civiele rechter in een
accountantsaansprakelijkheidsprocedure een deskundigenbericht, deskundigenverhoor of getuigenverhoor moet gelasten om gemotiveerd van het oordeel van
de tuchtrechter af te kunnen wijken. (§ 3.6)
Claims en schikkingen
Wat mij is opgevallen, is dat het allemaal niet zo’n vaart loopt met de schikkingen
en claims bij de Big-4. Er is eind 2017 – voor zover bekend – sprake van acht nog
openstaande claims met betrekking tot zeven verschillende cliënten. Twee claims
betreffen opdrachtgevers. De claims betreffen beide Vestia. Vestia heeft zowel
Deloitte als KPMG aansprakelijk gesteld. Er zijn – voor zover bekend4 – in de
periode van 2012 tot en met 2017 negen schikkingen getroffen met betrekking tot
zes verschillende cliënten. Er zijn geen schikkingen met opdrachtgevers bekend.
Curatoren en de VEB hebben een belangrijk aandeel in de lopende claims en

3
4

Uhlenbroek & Mooibroek (2013).
Zie § 5.7.1 voor een toelichting met betrekking tot de geraadpleegde informatie.
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getroffen schikkingen. Andere derden bij de claims en schikkingen zijn bestuurders en commissarissen van opdrachtgevers, aandeelhouders, banken, crediteuren
en investeerders. Er wordt vaak gebruik gemaakt van een claimstichting. De
getroffen schikkingen en nog lopende claims hebben bijna allemaal betrekking op
de meest in het oog springende boekhoudschandalen van de afgelopen jaren. De
accountant wordt met betrekking tot één cliënt vaak door verschillende partijen
aansprakelijk gesteld. Een voorbeeld is Landis, waar sprake is van drie verschillende schikkingen, met de curator, het consortium van banken en VEB/aandeelhouders. Met betrekking tot Weyl Beef Products, Econcern en de Fairfield fondsen
is zowel een lopende claim als een schikking bekend. (§ 5.7)
Verwachtingskloof
Ondanks dat er in de praktijk weinig claims (en schikkingen) zijn, is er veel
maatschappelijke onrust. Accountants zijn om de haverklap negatief in het
nieuws. Een belangrijke oorzaak hiervan is gelegen in de verwachtingskloof.
De verwachtingskloof bestaat uit een ‘ontoereikende prestaties kloof’, een
‘ontoereikende standaarden kloof’ en een ‘onredelijke verwachtingen kloof’.
In paragraaf 4.3.3.8 heb ik geconcludeerd dat slechts een klein deel van de
verwachtingskloof wordt veroorzaakt door ontoereikende prestaties. Een ontoereikende prestatie is echter het enige onderdeel van de verwachtingskloof dat
een grond voor schending van de zorgplicht (en aansprakelijkheid) zou kunnen zijn. Ik merk op dat de zorgplicht ter zake een prestatie uitsluitend wordt
geschonden indien de hiervoor opgesomde open normen niet adequaat zijn
ingevuld met behulp van professionele oordeelsvorming en/of dit oordeel niet
correct is vastgelegd. Ontoereikende standaarden5 en onredelijke verwachtingen6 zijn geen grond voor schending van de zorgplicht (en aansprakelijkheid).
Een verkleining van de verwachtingskloof zal er voor zorgen dat er minder maatschappelijke onrust zal zijn, hetgeen het accountantsberoep ten goede zal komen.7
Mijns inziens moet de prioriteit hierbij bij het verkleinen van de ontoereikende
standaardenkloof en de onredelijke verwachtingenkloof liggen, aangezien de
ontoereikende prestatiekloof slechts een zeer klein onderdeel is van de totale
verwachtingenkloof. In mijn onderzoek heb ik in paragraaf 4.3.3.8 een aantal maatregelen uiteengezet waarmee de verwachtingskloof kan worden verkleind. Waar
met alle maatregelen ter dichting van de verwachtingskloof voor moet worden
gewaakt, is dat door de uitbreiding van de taak van de accountant(sorganisatie), de
verwachtingen ten aanzien van de (communicatie over de) accountantswerkzaamheden in het maatschappelijk verkeer toenemen (in plaats van afnemen), waardoor
het beoogde doel – het dichten van de verwachtingskloof – niet wordt bereikt.
(§ 4.4.3.8)

5
6
7

De kloof tussen de in de geldende wet- en regelgeving gedefinieerde rol van accountants en de door het
maatschappelijk verkeer gewenste rol van accountants, voor zover deze die rol in redelijkheid kunnen spelen.
De kloof tussen de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer met betrekking tot de rol van accountants
onder bepaalde omstandigheden en de rol die redelijkerwijs van die accountant verwacht mag worden.
Ik merk hierbij op dat de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer niet van invloed zijn op de
inhoudelijke aansprakelijkheidsvragen, maar wel de grondslag zijn van veel maatschappelijke onrust,
waardoor de accountant om de haverklap negatief in het nieuws is.
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Rol AFM
In mijn onderzoek heb ik het onafhankelijk publiek toezicht door de AFM
beoordeeld. Weliswaar houdt dit toezicht niet direct verband met de aansprakelijkheid van de accountant voor (fouten in) de wettelijke controle, maar de wijze
waarop het accountantsberoep wordt uitgeoefend en de zorgplicht van de
individuele accountant worden sterk gekleurd door de Wta. Een beschouwing
omtrent het toezicht op de naleving van de Wta door de AFM kan daarom mijns
inziens niet ontbreken bij mijn onderzoek.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat de AFM heeft gekozen voor een dwingende
(formalistische) handhavingsstijl. De AFM lijkt op de stoel van normensteller,
toezichthouder en boetebepaler te zitten. Voorts maakt de AFM veel gebruik van
de media, waar zij met behulp van ferme taal met enige regelmaat scherp uithaalt
naar de accountants. Door deze wijze van handhaven vergroot de AFM naar mijn
mening de verwachtingskloof (om precies te zijn, het onderdeel van de communicatiekloof). Naar mijn idee zou de AFM zich echter als toezichthouder
moeten richten op het verkleinen van de ontoereikende standaardenkloof. Het
lijkt een gemiste kans dat de AFM zich niet heeft toegelegd op het verkleinen
van deze kloof tussen de in de geldende wet- en regelgeving gedefinieerde rol
van accountants en de door het maatschappelijk verkeer gewenste rol van
accountants, aangezien de AFM hier bij uitstek geschikt voor is. Ik heb de hoop
uitgesproken dat de AFM zich in de toekomst meer zal richten op een samenwerkende (faciliterende) handhavingsstijl. Wellicht zal de tik op de vingers van de
AFM door de rechtbank in het kader van de boetebesluiten van PwC en EY tot
gevolg hebben dat de AFM zich meer zal richten op een samenwerkende handhavingsstijl. Het uiteindelijke doel zou mijns inziens moeten zijn dat er meer
wederzijds begrip ontstaat tussen de toezichthouder en sector. De AFM heeft ook
een belang bij een meer samenwerkende handhavingsstijl, immers een toezichthouder die tien jaar toezicht houdt zonder dat er meetbare verbetering optreedt,
heeft zelf ook een probleem.8
De AFM heeft bij haar meest recente reguliere onderzoek bij Big 4 kantoren
geconstateerd dat 59% van de beoordeelde wettelijke controles ‘onvoldoende’
zijn. Indien de AFM een wettelijke controle als onvoldoende bestempelt, hebben
de accountants naar het oordeel van de AFM geen voldoende en geen geschikte
controle-informatie verkregen om hun oordeel over de jaarrekening als geheel
te onderbouwen. De vraag is wat het gevolg is indien de accountant geen voldoende en geen geschikte controle-informatie heeft verkregen. De AFM onderzoekt de gevolgen van een ‘onvoldoende’ uitgevoerde wettelijke controle voor de
goedkeurende verklaring niet. Zij doet dus geen uitspraak over de vraag of er
inhoudelijk ten onrechte een goedkeurende verklaring is afgegeven (§ 5.9). De
Big 4-accountantsorganisaties zijn naar aanleiding van het onderzoek in 2013/2014
nagegaan welke consequenties de kwalificatie van de wettelijke controle als
‘onvoldoende’ door de AFM heeft voor de controleverklaringen die zijn afgegeven
en hebben geconcludeerd dat de eerder afgegeven controleverklaringen geen

8

FD 18 maart 2017, Commentaar ‘Tijd voor toets op de AFM-methode’.
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aanpassingen behoeven. Dit zou betekenen dat sprake is geweest van procedureel
ten onrechte afgegeven verklaringen, maar inhoudelijk terecht afgegeven verklaringen. Indien een procedureel ten onrechte afgegeven verklaring (‘met meer geluk
dan wijsheid’) nog steeds past bij de jaarrekening, is sprake van een inhoudelijk
terecht afgegeven verklaring. Een procedureel ten onrechte afgegeven verklaring
is inhoudelijk terecht afgegeven indien de accountant op basis van voldoende en
geschikte controle-informatie tot de conclusie komt dat de financiële overzichten
als geheel geen afwijking van materieel belang bevatten. Dit kan bijvoorbeeld
aan de orde zijn indien uit aanvullende controlewerkzaamheden volgt dat er niets
mis is met de omzetverantwoording in de jaarrekening, ook al heeft de accountant
dat in eerste instantie niet goed gecontroleerd. (§ 4.4.3.5)
Beperking van aansprakelijkheid
Mede gezien het geringe aantal claims en schikkingen, en het feit dat veel van de
onrust wordt veroorzaakt door de verwachtingskloof, ben ik tot de conclusie
gekomen dat de aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers terecht niet wettelijk
is beperkt. Wet- en regelgeving bevatten mijns inziens voldoende beperkende
mogelijkheden met betrekking tot de aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers.
Bij de claims en schikkingen is sprake van een relatief hoog aandeel van derden.
Daardoor komt de vraag op of er wellicht sprake zou moeten zijn van een wettelijke beperking van aansprakelijkheid jegens derden. Wat daarbij een rol speelt,
is dat het risico van een catastrofale claim van derden groter is dan van een
opdrachtgever (zie paragraaf 5.8.5). De jurisprudentiële norm in combinatie met
rechterlijke toetsing en het wettelijk systeem werpen naar mijn mening genoeg
barrières op met betrekking tot de aansprakelijkheid jegens derden en is er terecht
thans geen sprake van een wettelijke beperking van aansprakelijkheid. Indien
echter de jurisprudentiële norm en/of het wettelijk systeem in het nadeel van de
accountant wijzigen, is er mijns inziens een gegronde reden de aansprakelijkheid
jegens derden wettelijk te beperken, mede gezien de bijzondere positie van de
accountant ten opzichte van andere gereglementeerde beroepsbeoefenaren (zie
paragraaf 3.2.4). In dat geval zou ik de voorkeur geven aan een vooraf vastgesteld
maximum (cap) van vijf tot tien keer de vergoeding die het kantoor ontvangt voor
het uitvoeren van de controle. (§ 5.8)
Slotbeschouwing
Er is bijna geen (lagere) rechtspraak of tuchtrechtspraak met betrekking tot de
wettelijke controle. De meeste tuchtzaken hebben betrekking op het middenen kleinbedrijf, op bijzondere opdrachten, geschillen en bejegening. De NBA en
AFM brengen weinig zaken aan. De wettelijke controle leek tot een jaar of tien
geleden de dans daardoor te ontspringen. Echter, de laatste jaren is er voorzichtig
een andere tendens waarneembaar. Er worden steeds vaker klachten ingediend in
lijn met de bevindingen van de AFM (zie in het voorgaande: ‘Rol AFM’). Dat zien
we terug bij de tuchtrechtzaken Econcern, Eurocommerce, Vestia, Weyl Vleesverwerkers en Koops Furness, waar de hoeveelheid en geschiktheid van de controle-informatie een belangrijke rol heeft gespeeld. In grote lijnen luidt de
conclusie bij al deze geschillen dat op meerdere onderdelen van de jaarrekening,
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de toelichting daaronder begrepen, niet aannemelijk is geworden dat voldoende
en geschikte controlewerkzaamheden zijn verricht. Het is derhalve evenmin
aannemelijk dat de accountant voldoende en geschikte controle-informatie heeft
gekregen. Het oordeel van de Accountantskamer en het CBb luidde steeds dat
de controle van de jaarrekening met onvoldoende diepgang en met een onvoldoende professioneel-kritische instelling is gepland en uitgevoerd, omdat er geen
sprake was van voldoende en geschikte controle-informatie. De arresten stellen dat
‘een goedkeurende verklaring in het maatschappelijk verkeer is gebracht zonder
dat daarvoor een deugdelijke grondslag bestond’. Dit betreft in ieder geval een
procedureel ten onrechte afgegeven goedkeurende verklaring. Het blijft in het
ongewisse of tevens sprake is van een inhoudelijk ten onrechte afgegeven
goedkeurende verklaring. (§ 4.4.3.5)
Het plannen en uitvoeren van de controle van de jaarrekening met onvoldoende
diepgang en met een onvoldoende professioneel-kritische instelling, omdat er
geen sprake is van voldoende en geschikte controle-informatie, is mijns inziens
onder het huidige recht het grootste risico van aansprakelijkheid. Er zal alsdan
vaak sprake zijn van een procedureel onterecht afgegeven verklaring. Schade zal
echter vermoedelijk vooral worden geleden indien sprake is van een inhoudelijk
onterecht afgegeven verklaring.
Het aansprakelijkheidsrisico kan worden verkleind met behulp van door de
AFM, de NBA en de wetenschap overeengekomen concrete en toetsbare criteria
ter zake de vraag wanneer sprake is van voldoende en geschikte controle-informatie, zulks voor zover dergelijke criteria haalbaar zijn binnen het doel van de
wettelijke controle van artikel 2:393 BW en de grenzen van de professionele oordeelsvorming door de accountant. Hierbij moet wel gewaakt worden voor regelgeving die een checklistmentaliteit in de hand werkt. Dit strookt niet met het
doel van de wettelijke controle.

Summary

The subject of this study is auditor’s liability, some aspects of auditor’s liability
under Dutch civil law for (errors in) the statutory audit. This study also defines
the most important laws and regulations for the auditor in the exercise of his
profession, in particular when carrying out the statutory audit.
The study is based on five themes, corresponding to the five chapters of the
thesis, grouped into two parts:
PART I AUDITOR: WHO, WHAT, WHERE?
1. The playing field of the auditor (chapter 1);
2. Laws and regulations regarding the statutory audit by an auditor (chapter 2);
PART II AUDITOR AND LIABILITY
3. The auditor and client vs. the auditor and third parties (chapter 3);
4. Duty of care owed by the auditor (chapter 4);
5. Other aspects regarding liability (chapter 5), i.e. attribution, damages, causal
relationship, proof, doctrine of own fault, exemption clause, obligation to complaint, principle of relativity, settlements, limitation of liability and public
oversight conducted by the Financial Markets Authority (in Dutch: Autoriteit
Financiele Markten, hereinafter: AFM).
The individual auditor is the focal point of this study. The audit firm is considered
as well for those topics where it has an important role as contracting party to the
service provision agreement.
PART I AUDITOR: WHO, WHAT, WHERE?
The playing field of the auditor
This chapter gives an overview of the history and important aspects of the audit
profession in a broad sense. I define the following important principles of my
study. This study concerns statutory auditors registered with the Royal Netherlands
Institute of Chartered Accountants (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, NBA) and with the Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten, AFM) (by the audit firm). For this study, the relevant task of the
auditor is the statutory audit of annual or consolidated financial statements within
the meaning of article 2:393 Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek, BW). The
objective of such a statutory audit is that users of the financial statements can be
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confident that the financial statements provide a true and fair view of the financial
position and results of the reporting company. Users include both the reporting
company itself, i.e. the audit firm’s client, and third parties. Third parties are, for
instance, shareholders, investors, employees, customers and lenders of the company.
Laws and regulations regarding the statutory audit by an auditor
The most important legislation for this study is: (i) the Audit Firm Supervision
Act (Wet toezicht accountantsorganisaties, Wta); (ii) the Decree on Audit Firms
Supervision (Besluit toezicht accountantsorganisaties, Bta); (iii) the EU Regulation on Specific Requirements regarding Statutory Audit of Public-interest
Entities; (iv) the Audit Profession Act (Wet op het accountantsberoep, Wab) and
(v) the Auditor Disciplinary Proceedings Act (Wet tuchtrechtspraak accountants,
Wtra).
The most important regulations regarding the individual auditor are: (i) the
Supplementary Instructions regarding Standards on Audit and Other Matters
(Nadere voorschriften controle- en overige standaarden, NV COS), (ii) the Rules
of Conduct and Professional Practice (Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants, VGBA), (iii) the Regulation regarding Independence (Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten, ViO) and
(iv) the Additional Instructions regarding Permanent Education (Nadere voorschriften permanente educatie, NV PE) by the NBA.
In the summary of part II, I will give my opinion with regard to -amongst othersthe extensiveness of the laws and regulations with regard to the auditor’s profession and the fact that they change frequently.
PART II AUDITOR AND LIABILITY
The auditor and client vs. the auditor and third parties
The contractual relationship between a client and an audit firm usually qualifies
as a service provision agreement (in Dutch: overeenkomst van opdracht). I conclude that the service provision agreement results in the following obligations of
the audit firm and/or the auditor to the client:
(i) The auditor and/or the audit firm have a duty of care. The auditor’s
profession is a regulated profession and therefore the auditor has a special
duty of care. This duty of care is laid down to a great extent in laws and
regulations, for instance the Audit Firm Supervision Act, the Decree on
Audit Firms Supervision and the Supplementary Instructions regarding
Standards on Audit and Other Matters.
(ii) The auditor and/or the audit firm must follow the directions which the
client has given with regard to the performance of the service, and as far
as they do not conflict with applicable laws and requirements, including
requirements on auditor independence.

437

(iii) The auditor and/or the audit firm must keep the client informed about the
work he has performed in compliance with the service provision agreement. In this respect the audit report (in Dutch: accountantsverslag) and
management letter are relevant. Furthermore, laws and regulations include
several requirements to inform the supervisory board.
(iv) The auditor and/or the audit firm renders an account to the client on the
performance and completion of the service. In this regard the audit opinion
(in Dutch: controleverklaring) and audit report are of great importance.
(v) The auditor has to perform the services personally, which means that the
statutory audit has to be carried out under the responsibility of an auditor.
The auditor submits the auditor’s opinion and signs it (with his own name).
If an audit firm and/or auditor fail(s) to comply with its obligations arising from
the service provision agreement, the audit firm can be held liable by the client for
attributable non-performance (breach of contract) (in Dutch: toerekenbare
tekortkoming or wanprestatie). The doctrine of contractual liability is applicable
in that case.
An audit firm and third parties do not have a contractual relationship. The audit
firm or individual auditor can nevertheless be liable towards third parties
pursuant to a tortious act (unlawful act) (in Dutch: onrechtmatige daad). The
doctrine of noncontractual liability is applicable in that case. The tortious act can
relate to a broad circle of third parties. In my opinion, most cases of an auditor’s
liability towards third parties concern ‘an act or omission in violation of what
according to unwritten law has to be regarded as proper social conduct’ (article
6:162 Dutch Civil Code). Whether an auditor or audit firm is in fact liable
depends on the answer to the question whether the auditor has acted as could
be expected from an auditor acting in a reasonably competent manner under
similar circumstances. The standard is ‘acting with the due care to be expected
from a reasonably competent professional who acts reasonably’. The auditor has
to meet a high standard of care, i.e. has a special duty of care. The special duty of
care follows from the auditor’s societal importance.
Although liability arising out of a tortious act can be distinguished from liability
arising out of failure to comply with the obligations arising from the service
provision agreement, the following sub questions are relevant in establishing
liability in both cases:
1) Is there an element of non-performance (in Dutch: tekortkoming) in the
compliance with an agreement or is there a tortious act?
2) Can the non-performance or tortious act be attributed to the auditor and/or
audit firm?
3) Has damage been incurred?
4) Is there a causal relationship (in Dutch: causaal verband) between the nonperformance or tortious act and the damage?
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Auditor’s duty of care
The concept of duty of care is the basis for answering the first sub question. The
basis of the auditor’s duty of care is the standard of a ‘reasonably competent
professional who acts reasonably’ (in Dutch: een redelijk bekwaam en redelijk
handelend vakgenoot). I conclude that this ‘general’ duty of care is specified in a
number of specific obligations of care. The auditor has to act in accordance with
the following obligations of care in order to meet this standard:
Obligation of care 1: Competence: the auditor must have the competence
required for the statutory audit of annual or consolidated financial statements
within the meaning of article 2:393 Dutch Civil Code.
Obligation of care 2: Acting competently: the auditor has to apply his competence in the conduct of the audit.
Obligation of care 3: Information and warning obligations: the auditor can have
information and warning obligations.
If one of these obligations is not met, an auditor can be held liable for damages,
towards the client as well as towards third parties.
Obligation of care 1: ‘Competence’ – The auditor must meet significant
demands on his expertise. If the auditor satisfies his educational requirements
and retains his professional expertise, the risk of violating this obligation of care
is in my opinion minor.
Obligation of care 2: ‘Acting competently’ – The second obligation of care
revolves around acting competently while conducting the statutory audit of
annual or consolidated financial statements within the meaning of article 2:393
Dutch Civil Code. With regard to this obligation of care, laws and regulations
contain many open standards, for instance ‘reasonable assurance’ (in Dutch:
redelijke mate van zekerheid), ‘material misstatement’ (in Dutch: afwijkingen
van materieel belang), ‘true and fair view’ (in Dutch: getrouw beeld/inzicht),
‘sufficient and appropriate’ (in Dutch: voldoende en passend) en ‘acceptably
low level’ (in Dutch: aanvaardbaar laag niveau). These open standards are
applied using professional judgement. Professional judgement contains a certain
subjective element, and the necessary presence of this subjective element lowers
the risk of violating this obligation of care. Furthermore, the risk of violating this
obligation is in my opinion manageable if the auditor applies these open
standards in good faith and with reasonable effort and makes effective use of
instruments such as file management.
Obligation of care 3: Information and warning obligations – Information
obligations towards the client are of great importance and I presume they will
become even more significant in the future. An obligation to warn a client is
assumed when the warning could have prevented a situation from happening.
This situation has to be related to the statutory audit (effectiveness of warning). I
conclude that warning the management board is in principle not sufficient. The
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supervisory board and sometimes even the AFM have to be informed as well,
depending on the circumstances. There are (as yet) no specific obligations to
inform or warn towards third parties.
Other aspects regarding liability
Not fulfilling the auditor’s duty of care can be a non-performance or a tortious
act. This answers question 1 in the affirmative. However one is only liable for
damages, if the non-performance or tortious act can be attributed to the auditor
and/or audit firm. Furthermore damage must have been incurred and there has to
be a causal relationship between the non-performance or tortious act and the
damage.
Attribution- A non-performance towards a client, constituting an infringement
of the auditor’s duty of care, can be attributed to the audit firm. This regards the
doctrine of ‘liability for auxiliary persons’ (in Dutch: aansprakelijkheid voor
hulppersonen). A tortious act towards third parties, consisting of an infringement
of the auditor’s duty of care, can be attributed to the audit firm as well, because
the behaviour of the auditor is considered to be behaviour of the audit firm.
Furthermore, the doctrine of liability for tortious acts of a subordinate (in Dutch:
ondergeschikte) or non-subordinate (in Dutch: niet-ondergeschikte) can provide
a basis for attribution.
Damage- A client can suffer damage as a result of a non-performance, consisting
of an infringement of the auditor’s duty of care. The most obvious damage suffered
by clients is damage as a result of fraud, which is not, or not timely, detected.
One has to bear in mind, however, that the responsibility for the preparation of
the financial statements and the presentation of a true and fair view (and therefore
the detection of fraud) primarily lies with the client’s management board, under the
supervision of the supervisory board. The auditor ‘only’ audits.
Damage suffered by third parties as a result of a tortious act by the auditor can be
enormous. This could result in a catastrophic claim.
Causal relationship- In case of an infringement of obligation of care 2: ‘Acting
competently’, the causal relationship between the non-performance or tortious act
and the damage, a conditio sine qua non, can only be established if the injured
party would have acted differently on the basis of the correct audit opinion or
financial statements.
In case of an infringement of obligation of care 3: ‘Information and warning
obligations’, the causal relationship between the non-performance or tortious act
and the damage can only be determined if a client would have intervened, if he
had been informed of the fault earlier.
The doctrine of reasonable attribution (in Dutch: leer van de redelijke toerekening) can in my view result in a broad attribution (in Dutch: ruime toerekening)
of damage to the liable auditor. This strongly depends on the specific circumstances of the case.
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I conclude that the injured client or third party will, in case of uncertainty with
regard to the causal relationship (in Dutch: causaliteitsonzekerheid), in all
likelihood not benefit much from the exceptions to the rule that the injured party
has to make the causal relationship plausible (paragraph 5.4.4).
Proof – If the injured party can prove the non-performance or tortious act,
attribution, damages and causal relationship between the non-performance or
tortious act and the damage, in principle an obligation to pay damages has come
into existence. However, the auditor may be able to invoke the doctrine of own
fault, an exemption clause or the principle of relativity.
Doctrine of own fault- In case of fraud, the doctrine of own fault of the injured
party can be relevant. Given the responsibilities of the management board and
supervisory board of a client, I see possibilities for own fault of the client.
However, due to the particular competence of the auditor a (adverse) fairness
correction can be considered.
Exemption clause – The auditor and/or audit firm can invoke an exemption
clause, usually included in the general terms and conditions that are part of the
service provision agreement. The exemption clause can be invoked against both
clients and third parties. The exemption clause is not applicable insofar as, given
the circumstances, this would be unacceptable as measured against the standards
of reasonableness and fairness.
Liability of the individual auditor
As discussed previously, non-performance of an auditor can be attributed to the
audit firm as contracting party. However, the individual auditor can be held
liable in person as well for a tortious act against a client as well as against third
parties. It is in my view of great importance to protect the individual auditor
against such liability, for instance by means of an exemption clause including a
third party clause.
The above is a brief summary of my conclusions on the question when an auditor
can be held liable under Dutch law for (errors in) the statutory audit. The
summary is not comprehensive, and limited to the criteria which I deem to be the
most important. In the following I will briefly discuss selected other topics
regarding the auditor’s liability: laws and regulations, disciplinary law, claims
and settlements, the expectations gap, public oversight conducted by the AFM
and limitation of liability.
Laws and regulations
Neglect of professional expertise (in Dutch: vaktechniek) is a potential cause of the
problems for which the auditor’s profession currently finds itself under public
scrutiny. Retaining professional expertise is a very important starting point for the
auditor’s profession. However, in my opinion, the laws and regulations with regard
to the auditor’s profession have become so extensive, detailed and complex, and
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change so frequently, that maintaining up-to-date professional expertise has
become a significant problem for auditors. One needs to be wary of over-regulation
of the auditor’s profession. Too much regulation will create a checklist-mind-set.
This is not in accordance with the objective of a statutory audit.
Disciplinary law
It is quite common that a disciplinary proceeding precedes a civil court case. One
presumes that the odds of winning a civil court case are higher once the deficiency
of an audit has been established in a disciplinary proceeding. This is not always the
case. In their study, Uhlenbroek en Mooibroek assign decisive importance -in case
of auditor’s liability- to a prior disciplinary proceeding in 19% of the civil court
cases. This is higher than in case of liability of other professionals. This could
perhaps be explained by the fact that it might be difficult for a civil court to assess
the noncompliance of an auditor. Furthermore, the civil court has to duly justify
dissenting from a disciplinary proceeding. This could mean that the civil court
would have to appoint an expert to be able to duly justify a dissenting decision.
Claims and settlements
Between 2012 and the end of 2017 there have been – to my knowledge – ‘only’
eight claims regarding seven audit clients. Six claims concern receivers and third
parties, only two claims concern clients. To my knowledge, ‘only’ nine settlements
regarding six audit clients were entered into during the period of 2012 to 2017.
These settlements were entered into with receivers and third parties, such as
(supervisory) board members, shareholders, investors and creditors. The Dutch
Investors’ Association (In Dutch: Vereniging voor effectenbezitters, VEB) and/or
claim foundations (in Dutch: claimstichtingen) have played an important role with
regard to these settlements. The claims and settlements almost all relate to the
important accounting scandals as discussed in my study. These scandals are:
Ahold, DSB, Landis, Econcern, Eurocommerce, Vestia, Weyl en Koops Furness.
Expectations gap
In practice, despite the low absolute number of claims and settlements involving
legal audits, the Dutch audit profession is going through a turbulent period. The
auditor is frequently the subject of adverse news coverage, feeding social and
political pressures for fundamental reform. Criticism of the audit profession can be
analyzed using the concept of the expectations gap. The expectations gap consists
of a’ deficient performance gap’, a ‘deficient standards gap’ and an ‘unreasonable
expectations gap’. Research shows that only a small percentage of the expectations
gap relates to deficient performance. A deficient performance nevertheless in my
view is the only part of the expectations gap that corresponds to the legal notion
of not fulfilling the auditor’s duty of care. Deficient standards and unreasonable
expectations can not result in a non-performance of the auditor’s duty of care, and
therefore not be a basis for liability.
Although from the perspective of this study the expectations gap is of limited
significance, reducing the expectations gap is important for the audit profession
and for society. I suggest that, to reduce the expectations gap, priority should be
given to the deficient standards gap and the unreasonable expectations gap.
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Public oversight conducted by the AFM
I have also assessed the independent public oversight by the AFM. This public
oversight does not relate directly to the auditor’s liability. However, the content
of the auditor’s duty of care is clearly influenced by the Audit Firms Supervision
Act. Therefore, the public oversight based on the Audit Firms Supervision Act is
relevant for my study.
I have come to the conclusion that the AFM has adopted an authoritative
enforcement style. Furthermore, through its use of the media the AFM creates
widespread attention for deficiencies in audits discovered by its oversight activity.
In my view, this enforcement style only serves to increase the expectation gap. I
express the hope that the AFM will soon adopt a more cooperative and facilitating
enforcement style. This could improve mutual understanding between the AFM
and the auditors.
In its most recent thematic review, the AFM qualified 59% of the inspected
statutory audits at Big 4 audit firms as ‘inadequate’. The deficiencies in statutory
audits marked as inadequate are, according to the AFM, of such severity that the
AFM concluded that the audit opinions with respect to these financial statements
were issued without sufficient audit evidence to support the opinion. However, an
inadequately conducted statutory audit does not by definition imply that the
audited financial statements are incorrect. The AFM does not examine the audited
financial statements for correctness and therefore passes no judgement on this
aspect. Following the AFM’s 2013/2014 review, the Big 4 firms have examined the
consequences for the audit opinions they issued based on statutory audits classified
as ‘inadequate’ by the AFM. They concluded that these audit opinions did not
require amendments. This implies that these audit opinions were substantively
correct, even though they were incorrectly issued in a procedural sense.
Limitation of liability
Taking into account the low number of claims and settlements, and assuming that
social controversy surrounding the audit profession reflects to a large extent those
elements of the expectation gap that do not directly reflect deficiencies in the
performance of the auditor, I have come to the conclusion that the auditor’s liability
has justifiably not been limited. Laws and regulations contain sufficient restrictive
measures to maintain liability towards clients within reasonable bounds. With
regard to liability towards third parties, laws and regulations in combination with
the standards developed in case law and the judicial review, at present contain
sufficient barriers against excessive liability. However, if the standards developed
in case law and/or the statutory system change significantly, and to the detriment of
the auditor, it would be justifiable to limit the liability towards third parties. My
preferred choice in that case would be a cap of five to ten times the audit fee.
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Concluding remarks
Until approximately ten years ago, case law and disciplinary judgements with
regard to the statutory audit were virtually non-existent. However, the last decade
has seen an increasing number of disciplinary proceedings. In many cases, the
underlying disciplinary complaints are in line with the above-mentioned conclusions of the AFM.
One can observe this in the disciplinary judgements with respect to Econcern,
Eurocommerce, Vestia, Weyl Vleesverwerkers and Koops Furness. The overall
conclusion in all these cases is that the auditor did not obtain sufficient appropriate audit evidence to justify his opinion regarding the financial statements
as a whole. The Accountants Chamber (Accountantskamer) and the Appeals
Board for Trade and Industry (College van Beroep voor het bedrijfsleven) have
ruled in these cases that the statutory audits were conducted with insufficient
depth and an insufficiently professional and critical attitude, because the auditor
could not demonstrate that sufficient appropriate audit evidence had been
obtained. The disciplinary judgements conclude that an unqualified audit opinion
with respect to the financial statements was published without a reasonable
basis. This implies that the audit opinions were issued on a procedurally incorrect
basis. It remains unclear, though, if these audit opinions were also substantively
incorrect.
In my opinion, the greatest potential liability risk to which auditors are exposed
under current law is the risk of being unable to demonstrate that sufficient
appropriate audit evidence was obtained, and therefore to be held liable for
planning and conducting a statutory audit with insufficient depth and an insufficiently professional and critical attitude. This will often mean that the auditor is
liable for an audit opinion of which the incorrectness has only been established
at the procedural level. However, damage suffered and, consequently, liability
incurred, will be higher in case of an audit opinion that is also incorrect in a
substantive sense.
The liability risk can be diminished through specific and verifiable criteria to
determine when audit evidence is sufficient and appropriate for the circumstances. The AFM, the NBA and academia must agree upon these criteria. The criteria
have to be workable, within the objective of the statutory audit of article 2:393
Dutch Civil Code and the boundaries of professional judgement by the auditor.
It must be ensured that this does not result in regulations that contribute to a
checklist-mentality, which would not be in accordance with the objective of a
statutory audit.
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Overzicht van verkort aangehaalde
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Wta Wet van 19 januari 2006, houdende het toezicht op accountantsorganisaties
(Wet toezicht accountantsorganisaties), Stb 2006, 70.
Wet positie en toezicht advocatuur Wet van 1 oktober 2014 tot aanpassing van
de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de
advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten, Stb
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Implementatiebesluit richtlijn nr. 2006/43/EG Besluit van 26 juli 2008 tot uitvoering van artikel 41 van Richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de
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Gemeenschappen en houdende intrekking van Richtlijn nr. 84/253/EEG van
de Raad van de Europese Gemeenschappen, Stb 2008, 323.
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inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014,
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richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 22 oktober
2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking
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richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
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2014, L 158) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 537/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor
de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar
belang (PbEU 2014, L 158) (Implementatiebesluit wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen).
Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties Besluit tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties en het Besluit bestuurlijke
boetes financiële sector in verband met het versterken van de governance van
accountantsorganisaties, 34 677.
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IAS Verordening Verordening (EG) 1606/2002 van het Europees Parlement en
de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen.
Verordening (EU) nr. 1174/2013 Verordening (EU) nr. 1174/2013 van de commissie van 20 november 2013 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/
2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement
en de Raad wat International Financial Reporting Standards 10 en 12 en Internationale Accounting Standard 27 betreft (PbEU L 312/1).
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EU-verordening ‘Eisen wettelijke controles van financiële overzichten van
OOB’s Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van
financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van
Besluit 2005/909/EG van de Commissie, (PbEU L 158/77).
EU Richtlijnen
Vierde EEG-richtlijn Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli
1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen.
Zevende EEG-richtlijn. Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni
1983 betreffende de geconsolideerde jaarrekening.
Achtste EEG-richtlijn Achtste Richtlijn 84/253/EEG van de Raad van 10 april
1984 inzake de toelating van personen belast met de wettelijke controle van
boekhoudbescheiden
Richtlijn 78/660/EEG (PbEG 1978, L 222).
Richtlijn van 7 september 2005, Publ. L255/p.0022.
Richtlijn 2006/43/EG Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles
van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking
van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157/87).
Richtlijn 2013/34/EU Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van
de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement
en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de
Raad (PbEU L 182/19).
Richtlijn 2014/56/EU Richtlijn 2014/56/EU van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/
EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PbEU L 158/196).
EU Aanbevelingen
EU Aanbeveling Kwaliteit wettelijke controle Aanbeveling van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen van november 2000 inzake de waarborging van
de kwaliteit van de wettelijke controle in de Europese Unie.
EU Aanbeveling Onafhankelijkheid Aanbeveling inzake de onafhankelijkheid
van de met de wettelijke controle belaste accountant in de EU: basisbeginselen,
d.d.16 mei 2002 (PbEG L 191).
EU Aanbeveling Beperking aansprakelijkheid Aanbeveling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 juni 2008 inzake de beperking van
de wettelijke aansprakelijkheid van wettelijke auditors en auditkantoren (2008/
473/EG).
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Groenboek accountant Groenboek beleid inzake de rol, de positie en de aansprakelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant in de Europese
Unie van de Europese Commissie d.d. 24 juli 1996, COM(96)338.
Groenboek controle financiele overzichten Groenboek beleid inzake controle
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