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met deze uitspraak kennelijk de bedoeling is dat de proces-
partij die de Nederlandse rechtsmacht betwist dat duidelijk 
en zorgvuldig doet. Wat is de consequentie in het geval deze 
nieuwe eis van de Hoge Raad niet goed wordt nageleefd, bij-
voorbeeld indien een procespartij tijdig, maar zonder enige 
onderbouwing, aangeeft de Nederlandse rechtsmacht te be-
twisten? Vermoedelijk is dan de aangewezen sanctie soortge-
lijk aan art. 120 lid 4 Rv, inhoudende dat de rechter deze pro-
cespartij beveelt de ontbrekende gegevens alsnog te 
verstrekken. Of een zwaardere sanctie, zoals nietigheid, aan 
de orde kan zijn, is maar de vraag. Art. 208 Rv verwijst niet 
naar die sanctie opgenomen in art. 120 lid 1 Rv. Evenmin ligt 
het voor de hand om bij (herhaalde) schending van deze 
nieuwe eis van de Hoge Raad alsnog een stilzwijgende fo-
rumkeuze aan te nemen op grond van art. 9a Rv, dan wel art. 
26 lid 1 Verordening Brussel I-bis. Een stilzwijgende forum-
keuze is stilzwijgend omdat de procespartij in de procedure 
verschijnt in combinatie met het achterwege blijven van een 
exceptie van onbevoegdheid. Een ongemotiveerde betwis-
ting van de Nederlandse rechtsmacht blijft een betwisting en 
kan niet worden omgedoopt tot een stilzwijgende aanvaar-
ding van rechtsmacht. Wat rest is het ambtshalve onderzoek 
door de rechter naar de Nederlandse rechtsmacht, zonder dat 
deze in het gegeven voorbeeld de stilzwijgende aanvaarding 
van de Nederlandse rechtsmacht aanneemt.

mr. M. Teekens
TeekensKartens advocaten notarissen
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Beroepsaansprakelijkheid accountant, persoonsgericht 
onderzoek

Hoge Raad 
17 mei 2019, nr. 18/01581, ECLI:NL:HR:2019:744
(mr. Streefkerk, mr. Heisterkamp, mr. Polak, mr. Du 
Perron, mr. Kroeze)
Noot mr. P.H. Bossema-de Greef

Caribische zaak. Onrechtmatige daad. Beroepsaanspra-
kelijkheid. Schending zorgvuldigheidsnorm. Toepasbaar-
heid in Aruba van Nederlandse gedrags- en beroepsre-
gels. Hoor en wederhoor. Contractuele maatstaf 
bepalend? 

[BW art. 6:162, 7:401]Noot mr. P.H. Bossema-de Greef

Essentie: In het arrest wordt door de Hoge Raad verduidelijkt 
op welke wijze de maatstaf met betrekking tot de aansprake-
lijkheid van een accountant bij de uitoefening van zijn beroep 
ten opzichte van derden dient te worden ingevuld.

Samenvatting: De Hoge Raad is van oordeel dat het bij de in-
vulling van de zorgvuldigheidsnorm aankomt op een beoor-
deling van alle omstandigheden van het geval. In de onderha-
vige kwestie moet mede acht worden geslagen op de functie 
van de accountant in het maatschappelijk verkeer. In Neder-
land is aan de beroepsorganisatie van accountants de wette-
lijke verplichting opgelegd om gedrags- en beroepsregels 
vast te stellen ten behoeve van een goede uitoefening van de 
werkzaamheden van accountants. Die gedrags- en beroepsre-

gels geven niet alleen invulling aan de verantwoordelijkheden 
van de accountant jegens zijn opdrachtgever, maar ook aan 
de verantwoordelijkheid van de accountant om te handelen in 
het algemeen belang. De door een accountant in het maat-
schappelijk verkeer jegens een derde in acht te nemen zorg-
vuldigheid wordt dan ook mede bepaald door de hiervoor 
bedoelde gedrags- en beroepsregels.
Het onderzoek van Ernst & Young (EY) had betrekking op mo-
gelijke onregelmatigheden waarbij [verweerder] direct be-
trokken was. Het moet voor EY duidelijk zijn geweest dat haar 
onderzoek nadelige gevolgen voor [verweerder] zou kunnen 
hebben. Dit brengt mee dat EY bij het uitvoeren van haar 
werkzaamheden jegens [verweerder] de in het maatschappe-
lijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht diende te nemen.
Het hof heeft bij beantwoording van de vraag of EY onrecht-
matig jegens [verweerder] heeft gehandeld, terecht van be-
lang geacht wat die gedrags- en beroepsregels (destijds vast-
gelegd in de Gedragsrichtlijn) inhielden met betrekking tot de 
toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor bij per-
soonsgerichte onderzoeken. Daarbij is niet van belang dat de 
Gedragsrichtlijn en de wettelijke regeling waarop die richtlijn 
is gebaseerd formeel niet in Aruba gelden; het gaat immers 
om algemeen aanvaarde zorgvuldigheidsnormen voor het 
handelen van accountants jegens derden (in dit geval in ver-
band met een persoonsgericht onderzoek) die invulling geven 
aan hetgeen – ook in Aruba – volgens ongeschreven recht in 
het maatschappelijk verkeer betaamt.
De Hoge Raad stelt voorop de algemene regel inhoudende 
dat voor de beoordeling van de vraag of een accountant on-
rechtmatig heeft gehandeld jegens een derde, de maatstaf 
moet worden aangelegd die geldt in de contractuele verhou-
ding van de accountant tot zijn opdrachtgever. Dit kan echter 
niet tot cassatie leiden, aangezien het hof zijn beoordeling in 
wezen heeft verricht met inachtneming van het omschreven 
beoordelingskader, aldus de Hoge Raad. Het oordeel van het 
hof dat EY bij de uitvoering van het persoonsgerichte onder-
zoek onrechtmatig jegens [verweerder] heeft gehandeld door 
onder meer een onvolkomen wijze van toepassen van weder-
hoor zoals voorgeschreven in de Gedragsrichtlijn, geeft daar-
om geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Ernst & Young, gevestigd te Oranjestad, Aruba,
verzoekster tot cassatie,
advocaat: mr. R.J. van Galen,
tegen
[verweerder], wonende in Aruba,
verweerder in cassatie,
advocaat: mr. R.A.A. Duk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Ernst & 
Young en [verweerder].

1. Het geding in feitelijke instanties
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties ver-
wijst de Hoge Raad naar:
a. het vonnis in de zaak A.R. 451 van 2015 van het gerecht in 
eerste aanleg van Aruba van 30 maart 2016;
b. de vonnissen in de zaak AR 451/15 – ghis 80474 – H 316/16 
van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Cu-
raçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 
23 mei 2017, 19 september 2017 en 16 januari 2018.
Het vonnis van het hof van 16 januari 2018 is aan dit arrest 
gehecht.
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2. Het geding in cassatie
Tegen het vonnis van het hof van 16 januari 2018 heeft Ernst 
& Young beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan 
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
[verweerder] heeft verzocht het beroep te verwerpen.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en 
voor Ernst & Young mede door mr. J.M.B. Cramwinckel.
De conclusie van de Advocaat-Generaal R.H. de Bock strekt 
tot verwerping van het cassatieberoep.
De advocaat van Ernst & Young heeft schriftelijk op die con-
clusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel
3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Met ingang van 1 april 2009 is [verweerder] als Algemeen 
Directeur in dienst getreden van de Stichting ‘[A]’ (hierna: 
[A]). In de daaraan voorafgaande jaren was hij achtereenvol-
gens vicevoorzitter en voorzitter van het bestuur van [A].
(ii) Op 4 januari 2010 heeft het bestuur van [A] [verweerder] 
met directe ingang op non-actief gesteld, omdat er aanwijzin-
gen waren van onregelmatigheden in de financiële adminis-
tratie van [A].
(iii) Het bestuur van [A] heeft aan Ernst & Young opdracht 
gegeven om naar de onregelmatigheden onderzoek te doen. 
De opdrachtbevestiging van 20 januari 2010 vermeldt onder 
meer:
“2. Doel van het onderzoek
Het onderzoek heeft tot doel:
Het in kaart brengen van de feiten met betrekking tot de ver-
meende onregelmatigheden alsmede mogelijke aanwijzingen 
voor (andere) onregelmatigheden in relatie tot mogelijke mis-
bruik van de (financiële) middelen van [[A]], teneinde het 
bestuur van [[A]] inzicht te geven in de mogelijke betrokken-
heid van de voormalige directieleden (en mogelijk overige 
medewerkers) en in de gelegenheid te stellen om correctieve 
maatregelen te nemen, waaronder juridische vervolgacties – 
zo mogelijk – begrepen kunnen zijn. (...)
3. Te verrichten werkzaamheden
Wij verwachten de volgende werkzaamheden te zullen ver-
richten:
– (...)
– Interview(s) met geïndiceerde betrokkenen.
– (...)
– Wederhoren van de conceptbevindingen aan de hand van 
(delen van) het concept rapport.
– Verwerken van de wederhoorreactie(s) in een aangepast 
conceptrapport.
– Finale afstemming van het aangepaste conceptrapport.
– Samenstellen van het definitieve rapport.
– (...)
Onze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in overeen-
stemming met de Gedragsrichtlijn inzake Persoonsgerichte 
Accountantsonderzoeken van het Koninklijk NIVRA (hierna: 
Gedragsrichtlijn). (...)
Indien onze werkzaamheden leiden tot een (impliciet) oor-
deel over de gedragingen, werkzaamheden of de uitkomsten 
van die werkzaamheden van een andere deskundige, van per-
sonen of organisaties, zullen wij de relevante feitelijkheden in 
ons conceptrapport in het kader van wederhoor voorleggen 
aan betrokkene(n) alvorens dat aan u te verstrekken of daar-
over aan u mededelingen te doen.”
(iv) Op 10 en 11 juni 2010 heeft Ernst & Young aan [verweer-
der] delen van het conceptrapport ter inzage verstrekt, vol-
gens [verweerder] in totaal 70 pagina’s. [verweerder] heeft 

toen geweigerd mondeling commentaar te geven. Bij fax van 
21 juni 2010 heeft hij schriftelijk commentaar gegeven.
(v) Ernst & Young heeft een definitief rapport opgesteld waar-
in een reactie is opgenomen op het commentaar van [ver-
weerder]. Het complete definitieve rapport is op 9 juli 2010 
aan [verweerder] toegestuurd of verstrekt. Dat rapport telt 86 
pagina’s en heeft honderd bijlagen. De eerste bijlage is het 
schriftelijk commentaar van [verweerder] van 21 juni 2010.
(vi) [A] heeft het gerecht in eerste aanleg van Aruba verzocht 
de arbeidsovereenkomst met [verweerder] te ontbinden. Bij 
beschikking van 14 september 2010 heeft het gerecht dit ver-
zoek toegewezen zonder toekenning van een ontbindingsver-
goeding aan [verweerder]. Het gerecht is daarbij uitgegaan 
van de juistheid van de door Ernst & Young geconstateerde 
onregelmatigheden bij de vergoeding van reis- en representa-
tiekosten. Het gerecht achtte die bevindingen van Ernst & 
Young onvoldoende weersproken door [verweerder]. Het ge-
recht heeft een verzoek van [verweerder] om herroeping van 
deze beschikking afgewezen.
3.2. In dit geding vordert [verweerder] een verklaring voor 
recht dat Ernst & Young zich schuldig heeft gemaakt aan een 
onrechtmatige daad jegens hem. Daartoe heeft [verweerder], 
kort gezegd, aangevoerd dat het door Ernst & Young uitge-
voerde onderzoek ernstige gebreken vertoont, dat niet is vol-
daan aan de eisen van hoor en wederhoor en dat [verweerder] 
als gevolg van het rapport van Ernst & Young zijn baan is 
kwijtgeraakt en er niet in is geslaagd elders een functie te ver-
werven.
Het gerecht heeft de vordering van [verweerder] afgewezen.
3.3. Het hof heeft het vonnis van het gerecht vernietigd en 
voor recht verklaard dat Ernst & Young zich schuldig heeft 
gemaakt aan een onrechtmatige daad jegens [verweerder]. 
Voor zover in cassatie van belang heeft het hof daartoe het 
volgende overwogen.
De maatstaf of een accountant als beroepsbeoefenaar de zorg-
vuldigheid heeft betracht die van een redelijk bekwaam en 
redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, dient 
niet alleen te worden aangelegd bij de beoordeling van de 
vraag of de accountant bij de uitoefening van zijn beroep toe-
rekenbaar is tekortgeschoten jegens zijn opdrachtgever, maar 
is ook mede bepalend bij de beoordeling van de vraag of een 
accountant bij de uitoefening van zijn beroep onrechtmatig 
heeft gehandeld jegens een derde. De functie van de accoun-
tant in het rechtsverkeer verplicht hem onder bijzondere om-
standigheden ook tot een zekere zorg voor de belangen van 
derden. Indien een accountant in strijd heeft gehandeld met 
de voor accountants geldende beroepsnormen en -regels, kan 
daaraan niet zonder meer de gevolgtrekking worden verbon-
den dat de accountant jegens eenieder die daardoor schade 
lijdt, civielrechtelijk aansprakelijk is wegens schending van 
een zorgvuldigheidsnorm. Niettemin zijn de voor accoun-
tants geldende beroepsnormen en -regels in de praktijk vaak 
(en ook in deze zaak) van groot belang voor de beantwoor-
ding van de vraag of de accountant de zorgvuldigheid heeft 
betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend 
vakgenoot mag worden verwacht. (rov. 2.5)
In de opdrachtbevestiging is vermeld dat de werkzaamheden 
van Ernst & Young zullen worden uitgevoerd in overeenstem-
ming met de Gedragsrichtlijn inzake Persoonsgerichte Ac-
countantsonderzoeken van het Koninklijke NIVRA (hierna: 
de Gedragsrichtlijn). Deze Gedragsrichtlijn is afkomstig uit 
Nederland en dateert uit 2004. In Nederland heeft van 2007 
tot 2013 de Verordening gedragscode gegolden (Stcrt. 2006, 
252, zoals gewijzigd) en geldt sindsdien de Verordening ge-
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drags- en beroepsregels accountants (Stcrt. 2014, 163). Aruba 
kent geen eigen geschreven, hiermee corresponderende ge-
dragsnormen voor accountants. Het concordantiebeginsel 
brengt mee dat de in Nederland ontwikkelde normen van 
overeenkomstige toepassing zijn op gedragingen van accoun-
tants in Aruba, met dien verstande dat de kleinschaligheid en 
andere bijzonderheden van de Arubaanse samenleving bij-
zondere feitelijkheden kunnen meebrengen die van belang 
kunnen zijn bij de invulling van die normen. (rov. 2.6)
Volgens de Gedragsrichtlijn is daarmee mede beoogd op ade-
quate wijze rekening te houden met de positie van degenen 
die onderwerp van het persoonsgericht accountantsonder-
zoek zijn. In dit geval was (onder meer) [verweerder] onder-
werp van het persoonsgericht accountantsonderzoek. Daar-
om mocht [verweerder] van Ernst & Young verwachten dat zij 
de regels van de Gedragsrichtlijn in acht zou nemen, voor 
zover deze regels (mede) strekken tot bescherming tegen 
schade zoals [verweerder] stelt te hebben geleden. (rov. 2.7)
De Gedragsrichtlijn houdt onder meer in dat de rapportage 
niet eenzijdig mag zijn (art. 3.1). De rapportage moet dus een 
evenwichtig beeld geven. De uitgebreide regeling in de Ge-
dragsrichtlijn over de voorgeschreven inrichting van het we-
derhoor moet worden bezien in het licht van het hiervoor 
omschreven doel dat de eindrapportage een evenwichtig 
beeld zal geven. Het bieden van adequaat wederhoor is im-
mers een bij uitstek geschikt middel om dat doel na te streven. 
Uit art. 13.2 van de Gedragsrichtlijn blijkt dat bij de keuze 
tussen terinzageverstrekking of toezending van de concept-
rapportage, slechts voor terinzageverstrekking gekozen kan 
worden indien het belang bij geheimhouding in een redelijke 
verhouding staat tot het belang dat de betrokkene heeft bij 
toezending. Dat laatste belang bestaat naar zijn aard in het 
algemeen erin dat de betrokkene voldoende gelegenheid 
wordt geboden de conceptrapportage te bestuderen, desge-
wenst ter inzage te geven aan door hem in te schakelen des-
kundigen en aldus een reactie erop voor te bereiden en vast te 
stellen. Dat belang is zwaarwegender naarmate de omvang 
van de rapportage groter is en naarmate de strekking van de 
rapportage belastender is voor de betrokkene. Daarom dienen 
in geval van een omvangrijke conceptrapportage en/of een 
belastende strekking ervan zwaardere eisen gesteld te worden 
aan het belang van geheimhouding om dat laatste belang te 
kunnen laten prevaleren. Dit alles komt tot uitdrukking in de 
in art. 13.2 van de Gedragsrichtlijn geformuleerde norm. (rov. 
2.8)
Ernst & Young heeft in haar betoog geen aandacht besteed aan 
het belang van [verweerder] bij toezending van het concept-
rapport in het licht van de omvang van het conceptrapport en 
de strekking daarvan. Het betrof hier een omvangrijk deel van 
een conceptrapport over uiteenlopende aspecten van het ja-
renlang functioneren van [verweerder] als (vice)voorzitter 
van het bestuur en als Algemeen Directeur, met een voor 
[verweerder] belastende strekking, die, naar voorzienbaar 
was, de baan van [verweerder] op het spel zette en die voor-
zien was van een groot aantal bijlagen. Indien [verweerder] de 
relevante delen van het conceptrapport niet zou mogen mee-
nemen om nader te bestuderen en met een advocaat of ac-
countant of andere deskundige te bespreken, zou hem dat, 
naar voorzienbaar was, in niet geringe mate beperken in zijn 
mogelijkheden om een adequate reactie te geven. Gelet op dit 
alles acht het hof de keuze van Ernst & Young om te weigeren 
de delen van het conceptrapport toe te zenden of mee te geven 
aan [verweerder], niet gerechtvaardigd in het licht van het 
voorschrift van art. 3.1 van de Gedragsrichtlijn. (rov. 2.14)

Ook indien [verweerder] in de gelegenheid is gesteld om te-
rug te komen om het conceptrapport en de bijlagen opnieuw 
in te zien, doet dat aan voornoemd oordeel niet af. Weliswaar 
biedt dat een en ander aan [verweerder] een ruimere gelegen-
heid om commentaar op het conceptrapport voor te bereiden, 
maar het blijft zo dat [verweerder] het conceptrapport niet 
toegezonden kreeg en niet mocht meenemen en dat de keuze 
van Ernst & Young niet gerechtvaardigd is in het licht van het 
voorschrift van art. 3.1 van de Gedragsrichtlijn. De bewijsaan-
biedingen die Ernst & Young in dit verband heeft gedaan, 
worden daarom bij gebrek aan belang gepasseerd. (rov. 2.15)
Al met al is sprake van een combinatie van een onvolkomen 
wijze van het toepassen van wederhoor, enige onjuistheden in 
het eindrapport en enige onduidelijkheden in het eindrap-
port. Deze combinatie van factoren leidt ertoe dat uit het 
eindrapport een negatiever totaalbeeld van [verweerder] kan 
ontstaan dan gerechtvaardigd wordt door de feiten. Ernst & 
Young heeft onvoldoende zorg betracht om die ongewenste 
situatie te vermijden. Daarom komt het hof tot de slotsom dat 
Ernst & Young zich schuldig heeft gemaakt aan een onrecht-
matige daad jegens [verweerder] doordat zij een rapport heeft 
uitgebracht dat niet voldoet aan hetgeen [verweerder] van 
haar als redelijk handelend en redelijk bekwaam accountants-
bureau mocht verwachten in het kader van een zorgvuldige 
uitoefening van de taak om een persoonsgericht rapport uit te 
brengen aan het bestuur van [A]. (rov. 2.69)
Thans staat niet ter beoordeling of voornoemde onrechtmati-
ge daad schade voor [verweerder] heeft veroorzaakt. Voor 
toewijzing van de vordering is voldoende dat de mogelijkheid 
van schade aannemelijk is. Dat is het geval, want voorgaande 
oordelen van het hof werpen een ander licht op de overwegin-
gen van de ontbindingsbeschikking van 14 september 2010 
die dragend zijn voor de beslissing om de arbeidsovereen-
komst te ontbinden zonder toekenning van een ontbindings-
vergoeding. (rov. 2.70)
3.4.1. Onderdeel 1 van het middel is gericht tegen het oordeel 
van het hof in rov. 2.5 dat de maatstaf of een accountant als 
beroepsbeoefenaar de zorgvuldigheid heeft betracht die van 
een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag 
worden verwacht, niet alleen dient te worden aangelegd bij de 
beoordeling van de vraag of de accountant bij de uitoefening 
van zijn beroep toerekenbaar is tekortgeschoten jegens zijn 
opdrachtgever, maar ook bepalend is bij de beoordeling van 
de vraag of een accountant bij de uitoefening van zijn beroep 
onrechtmatig heeft gehandeld jegens een derde. Het onder-
deel betoogt onder meer dat het hof is uitgegaan van een on-
juiste maatstaf.
3.4.2. Onderdeel 2 richt een reeks van klachten tegen de uitleg 
en toepassing door het hof van de Gedragsrichtlijn en het 
daaruit voortvloeiende oordeel in de rov. 2.14 en 2.15 dat de 
keuze van Ernst & Young om te weigeren de delen van het 
conceptrapport toe te zenden of mee te geven aan [verweer-
der], niet gerechtvaardigd was in het licht van art. 3.1 van de 
Gedragsrichtlijn. Het onderdeel betoogt onder meer dat het 
oordeel van het hof dat het concordantiebeginsel meebrengt 
dat de Gedragsrichtlijn van overeenkomstige toepassing is op 
accountants in Aruba, onjuist dan wel onbegrijpelijk is.
3.4.3. Deze klachten zullen hierna gezamenlijk worden be-
handeld.
3.4.4. Het onderzoek van Ernst & Young had betrekking op 
mogelijke onregelmatigheden waarbij [verweerder] direct 
betrokken was (zie hiervoor in 3.1 onder (ii) en (iii)). Het 
moet voor Ernst & Young duidelijk zijn geweest dat haar on-
derzoek nadelige gevolgen voor [verweerder] zou kunnen 
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hebben. Dit brengt mee dat Ernst & Young bij het uitvoeren 
van haar werkzaamheden jegens [verweerder] de in het maat-
schappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht diende te 
nemen.
Bij de invulling van die zorgvuldigheidsnorm komt het aan op 
een beoordeling van alle omstandigheden van het geval. 
Daarbij moet mede acht worden geslagen op de functie van de 
accountant in het maatschappelijk verkeer. In Nederland is 
aan de beroepsorganisatie van accountants de wettelijke ver-
plichting opgelegd om gedrags- en beroepsregels vast te stel-
len ten behoeve van een goede uitoefening van de werkzaam-
heden van accountants (zie art. 19 lid 2, onder a, Wet op het 
accountantsberoep, en voorheen art. 19 lid 2 Wet op de Regis-
teraccountants en art. 24 lid 2 van de Wet op de Accoun-
tants-Administratieconsulenten). Die gedrags- en beroepsre-
gels geven niet alleen invulling aan de verantwoordelijkheden 
van de accountant jegens zijn opdrachtgever, maar ook aan de 
verantwoordelijkheid van de accountant om te handelen in 
het algemeen belang (zie de conclusie van de Advocaat-Gene-
raal onder 3.7-3.10). De door een accountant in het maat-
schappelijk verkeer jegens een derde in acht te nemen zorg-
vuldigheid wordt dan ook mede bepaald door hetgeen de 
zojuist bedoelde gedrags- en beroepsregels meebrengen.
Het hof heeft bij beantwoording van de vraag of Ernst & 
Young onrechtmatig jegens [verweerder] heeft gehandeld, 
derhalve terecht van belang geacht wat die gedrags- en be-
roepsregels (destijds vastgelegd in de Gedragsrichtlijn) inhiel-
den met betrekking tot de toepassing van het beginsel van 
hoor en wederhoor bij persoonsgerichte onderzoeken. Daar-
bij is niet van belang dat de Gedragsrichtlijn en de wettelijke 
regeling waarop die richtlijn is gebaseerd, formeel niet in  
Aruba gelden; het gaat immers om algemeen aanvaarde zorg-
vuldigheidsnormen voor het handelen van accountants jegens 
derden (in dit geval in verband met een persoonsgericht on-
derzoek), die invulling geven aan hetgeen – ook in Aruba – 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer 
betaamt (art. 6:162 lid 2 BWA).
3.4.5. Blijkens hetgeen hiervoor in 3.4.4 is overwogen, klaagt 
onderdeel 1 op zichzelf terecht over de algemene regel die het 
hof in rov. 2.5 heeft vooropgesteld, inhoudende dat voor de 
beoordeling van de vraag of een accountant onrechtmatig 
heeft gehandeld jegens een derde, de maatstaf moet worden 
aangelegd die geldt in de contractuele verhouding van de ac-
countant tot haar opdrachtgever. Dit kan echter niet tot cassa-
tie leiden, aangezien het hof zijn beoordeling in wezen heeft 
verricht met inachtneming van het hiervoor in 3.4.4 omschre-
ven beoordelingskader. Het oordeel van het hof dat Ernst & 
Young bij de uitvoering van het persoonsgerichte onderzoek 
onrechtmatig jegens [verweerder] heeft gehandeld door on-
der meer een onvolkomen wijze van toepassen van wederhoor 
zoals voorgeschreven in art. 3.1 en 13.2 van de Gedragsricht-
lijn, geeft daarom geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
3.4.6. De hiervoor in 3.4.1 en 3.4.2 weergeven klachten van de 
onderdelen 1 en 2 stuiten op het bovenstaande af.
3.5. De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot 
cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nade-
re motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording 
van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de 
rechtsontwikkeling.

4. Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;

veroordeelt Ernst & Young in de kosten van het geding in 
cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] 
begroot op € 400,34 aan verschotten en € 2.200,= voor salaris.

NOOT

1. Inleiding
In de onderhavige kwestie stond onder andere de vraag cen-
traal of Ernst & Young (EY) als accountant – bij de uitvoering 
van de aan haar verstrekte opdracht (zijnde een persoonsge-
richt onderzoek naar de gedragingen van onder meer [ver-
weerder]) – onrechtmatig jegens [verweerder] heeft gehan-
deld. Hierbij was tevens van belang welke normen gelden 
voor een door een accountant uitgevoerd persoonsgericht 
onderzoek. Het cassatiemiddel bestaat uit vier onderdelen. In 
deze bijdrage concentreer ik mij op het eerste onderdeel. Dat 
onderdeel is gericht tegen het oordeel van het hof over de 
aan te leggen maatstaf bij de beoordeling of EY aansprakelijk 
is jegens een derde (lees: [verweerder]). Ik ga daarbij in op 
het leerstuk aangaande de zorgplicht van de beroepsbeoefe-
naar (met nadruk op de accountant) jegens zowel opdracht-
gever(s) als jegens een derde. Ook verwijs ik naar de (zeer 
heldere) behandeling door A-G De Bock hieromtrent.
In 2016 heeft overigens A-G De Bock zich reeds uitgelaten 
over de zorgplicht van accountants jegens derden (HR 16 de-
cember 2016, ECLI:NL:HR:2016:2876). Ook deze conclusie is 
een zeer nuttig naslagwerk aangaande de zorgplicht van de 
accountant.

2. Beroepsfouten en criterium algemeen
A-G De Bock stelt in haar conclusie (onder 3.2) voorop dat in 
art. 7:401 BW is bepaald dat de beroepsbeoefenaar (lees: de 
opdrachtnemer) bij zijn werkzaamheden de zorg van een 
goed opdrachtnemer in acht dient te nemen. Hierbij geldt de 
(algemene) norm dat de beroepsbeoefenaar, ten opzichte 
van zijn opdrachtgever, de zorgvuldigheid in acht dient te ne-
men die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend 
vakgenoot mag worden verwacht (o.a. HR 9 november 1990, 
ECLI:NL:PHR:1990:AC1103, NJ 1991/26, HR 2 februari 2001, 
ECLI:NL:HR:2001:AA9766, NJ 2002/379, HR 16 december 
2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4204, NJ 2012/515). Schending van 
deze zorgplicht kan een wanprestatie alsook een onrechtma-
tigde daad jegens de opdrachtgever opleveren. In het kader 
van beroepsfouten is noemenswaardig dat beoordelingen 
door tuchtcolleges weliswaar van invloed kunnen zijn op het 
onrechtmatigheidsoordeel door de civiele rechter, maar niet 
per definitie bepalend (zie o.a. HR 13 oktober 2006, 
ECLI:NL:PHR:2006:AW2080, NJ 2008/528).

3. Aansprakelijkheid jegens derden algemeen
Daarnaast kan het niet in acht nemen van de te betrachten 
zorg een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) opleveren je-
gens derden (lees: anderen dan de opdrachtgever). Aan aan-
sprakelijkheid jegens derden worden doorgaans strengere 
eisen gesteld. Een notaris dient bijvoorbeeld in het rechtsver-
keer onder bijzondere omstandigheden een zekere zorg voor 
de belangen van derden, welke mogelijkerwijs betrokken zijn 
bij de door cliënten van hem verlangde ambstverrichtingen, 
in acht te nemen (HR 20 december 2002, 
ECLI:NL:HR:2002:AF0198, NJ 2003/325). Uit het arrest HR 24 
september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069 (Vleesmeesters 
Versman/Alog) volgt dat omstandigheden zoals de hoedanig-
heid van partijen, de aard en de strekking van de betreffende 
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overeenkomst, de wijze waarop de belangen van de derde bij 
de overeenkomst zijn betrokkenen en de aard en het nadeel 
dat voor de derde dreigt, van belang kunnen zijn.

4. Zorgplicht accountant (jegens opdrachtgever en derden)
A-G De Bock maakt in haar conclusie onder 3.4 en 3.5 – ter 
verduidelijking van de reikwijdte van de zorgplicht van de 
accountant – een onderscheid tussen de uitoefening van wet-
telijk en (andere) niet-wettelijk geregelde taken. Een voor-
beeld van een wettelijke taak is de jaarrekeningcontrole. Een 
beoordelings- en/of adviesopdracht, of het uitvoeren van een 
waardebepaling, wordt gekwalificeerd als niet-wettelijk gere-
gelde taak. Ten aanzien van de wettelijk geregelde taken van 
de accountant is sinds het arrest Vie d’Or II (HR 13 oktober 
2006, ECLI:NL:PHR:2006:AW2080, NJ 2008/528) duidelijk dat 
voor de accountant ook een zorgplicht jegens derden geldt. 
A-G De Bock haalt hierbij aan dat het juist derden zijn die 
hun gedrag moeten kunnen afstemmen op de informatie van 
de controlerend accountant. Zij moeten er, bij het nemen van 
(financiële) beslissingen, op kunnen vertrouwen dat het in de 
jaarrekening gepresenteerde beeld niet misleidend is. An-
ders gezegd: de jaarrekening kent (tevens) een maatschappe-
lijke functie. Derden moeten zich op basis van de jaarreke-
ning een getrouw beeld kunnen vormen van onder andere 
de solvabiliteit en liquiditeit van een onderneming.
Uitgangspunt voor (andere) niet-wettelijk geregelde taken is 
dat er enkel een zorgplicht geldt jegens de opdrachtgever. Uit 
de aard van deze taken volgt immers dat hierbij niet direct 
derden zijn betrokken. In het kader van de niet-wettelijk gere-
gelde taken van de accountant en het aanvaarden van een 
zorgplicht jegens derden verwijst A-G De Bock (onder 3.5) 
uitvoerig naar het proefschrift Beroepsaansprakelijkheid ten 
opzichte van derden van E.J.A.M. van den Akker (2001). Hier-
uit volgen gezichtspunten waarin een dergelijke zorgplicht 
jegens derden alsnog kan worden aanvaard. Het uitvoeren 
van een persoonsgericht onderzoek is, zoals A-G De Bock on-
der 3.11 terecht stelt, een onderzoek waarin de belangen van 
derden in het geding kunnen zijn en de accountant jegens 
deze derden derhalve ook een zorgplicht heeft.
Ten slotte merk ik op dat er voor de accountant een groot  
scala aan beroeps- en gedragsregels geldt, dat mede (een be-
langrijke) invulling geeft aan de zorgplicht van de accountant. 
Met de komst van de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (Vgba) zijn vijf fundamentele beginselen gefor-
muleerd die de accountant in acht dient te nemen, te weten: 
professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, 
en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Daarnaast geldt een 
zesde beginsel voor de accountant dat zekerheid verschaft bij 
financiële overzichten (assurance-opdrachten), te weten onaf-
hankelijkheid.

5. Toetsingsmaatstaf zorgvuldigheid accountant
In de onderhavige casus was onderdeel 1 van EY gericht te-
gen r.o. 2.5 van het bestreden arrest, waarin het hof een an-
dere – striktere – toetsingsmaatstaf heeft vooropgesteld dan 
het GEA. In r.o. 2.5 overweegt het hof namelijk: “Anders dan 
het GEA heeft overwogen, dient de maatstaf of een accoun-
tant als beroepsbeoefenaar de zorgvuldigheid heeft betracht 
die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakge-
noot mag worden verwacht, niet alleen te worden aangelegd 
bij de beoordeling van de vraag of de accountant bij de uit-
oefening van zijn beroep toerekenbaar is tekortgeschoten 
jegens zijn opdrachtgever, maar is die maatstaf ook mede 
bepalend bij de beoordeling van de vraag of een accountant 

bij de uitoefening van zijn beroep onrechtmatig heeft gehan-
deld jegens een derde (zie: HR 13 oktober 2006, 
ECLI:NL:HR:2006:AW2080, NJ 2008/528 (Vie d’Or) en HR 18 
september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745, NJ 2016/66). (…).”
Zoals de Hoge Raad terecht uiteenzet, had het voor EY duide-
lijk moeten zijn dat haar onderzoek nadelige gevolgen zou 
kunnen hebben voor [verweerder]. Zulks had tot gevolg dat 
EY, bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, jegens [ver-
weerder] (in zijn hoedanigheid van derde) de in het maat-
schappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht diende te 
nemen.
In het licht van de in acht te nemen zorgvuldigheid jegens 
derden komt het bij de invulling van die zorgvuldig-
heidsnorm aan op een beoordeling van alle omstandigheden 
van het geval. Daarbij moet mede acht worden geslagen op 
de functie van de accountant in het maatschappelijk verkeer. 
Ook wordt deze zorgvuldigheidsnorm mede bepaald door 
hetgeen de geldende gedrags- en beroepsregels meebren-
gen.
De Hoge Raad stelt dan ook voorop dat het hof bij de beant-
woording van de vraag of EY onrechtmatig jegens [verweer-
der] heeft gehandeld, van belang heeft geacht wat de ge-
drags- en beroepsregels (destijds vastgelegd in de 
Gedragsrichtlijn) inhielden met betrekking tot de toepassing 
van het beginsel van hoor en wederhoor bij persoonsgerich-
te onderzoeken. EY klaagt terecht over de algemene regel die 
het hof heeft vooropgesteld, inhoudende dat voor de beoor-
deling van de vraag of een accountant onrechtmatig heeft 
gehandeld jegens een derde, de maatstaf moet worden aan-
gelegd die geldt in de contractuele verhouding van de ac-
countant tot haar opdrachtgever, aldus de Hoge Raad. Hoe-
wel EY de juiste toetsingsmaatstaf benoemt, levert het EY 
echter niets op. Immers, het hof verricht zijn inhoudelijke be-
oordeling aan de hand van het juiste beoordelingskader. 
Mijns inziens oordeelt de Hoge Raad dan ook op juiste gron-
den dat het oordeel van het hof geen blijk geeft van een on-
juiste rechtsopvatting.

mr. P.H. Bossema-de Greef
VDB Advocaten Notarissen




