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HOOFDSTUKI

Inleiding

1           Probleemstelling

Beroepsbeoefenaren worden niet alleen veelvuldig aangesproken door clienten
die schade lijden ten gevolge van een beroepsfout, maargeregeld ook door derden.

Zo spreken de aandeelhouders van een vennootschap de accountant aan indien
deze de jaarrekening van deze vennootschap ten onrechte van een goedkeurende
verklaring heeft voorzien en spreekt de onderhuurder de advocaat aan indien deze
een verzoek tot verlenging van huurte laat heeft ingediend. De beoogdeerfgenamen
tenslotte vorderen schadevergoeding van de notaris indien blijkt dat deze een
testament niet rechtsgeldig tot stand heeft laten komen.

In dit proefschrift staat de vraag centraal wanneer beroepsbeoefenaren' bij
de uitvoering van de overeenkomst van opdracht die zij sloten met hun opdrachtge-
ver, zorg(vuldigheids)plichten hebben tegenover derden en mitsdien door hen
aansprakelijk kunnen worden gehouden.1 Mijn bedoeling is de omstandigheden
in kaart te brengen die bepalend zijn voor het bestaan van zorgplichten ten opzichte
van derden. Het onderzoek is beperkt geweest tot de drie hiervoor bij wege van
voorbeeld genoemde beroepsgroepen: de accountant, de advocaat en de notaris.
Ik koos deze beroepsgroepen met name met het oog op hun verschillende positie
in het maatschappelijk verkeer. Zoals nog zal blijken, wordt die positie bepaald
door het al dan niet partijdige karakter van hun dienstverlening, de monopoliepositie
die ze voor wat betreft sommige van hun taken hebben en - daarmee samenhangend
- het publieke of publiekrechtelijke karakter van sommige van hun taken. Voorts
is de keuze voor de notaris en de accountant mede ingegeven door het feit dat
omtrent hun aansprakelijkheid ten opzichte van derden in het Nederlandse recht

(enige) jurisprudentie en literatuur voorhanden is.
Steeds gaat het om de positie van een beroepsbeoefenaar ten opzichte van

een derde wiens schade samenhang vertoont met de uitvoering van de overeenkomst
die werd gesloten tussen de beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever. De schade

die de derde lijdt is - in de regel - zuivere vermogensschade. Als derden beschouw

ik diegenen die geen partij zijn bij de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar

1 Onder beroepsbeoefenaren versta ik zij die zelfstandig werkzaamheden verrichten die gericht
zijn op een prestatie van (min of meer) intellectuele aard.

2         Vgi. overdeterm"zorgplicht": M.M. van Rossum, Maatschappelijkediligentiaende samenloop
van contractuele en delictuele aansprakelijkheid, RM Themis 1994/7, p. 307 e.v.
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en diens opdrachtgever. Meerprecies al diegenen die niet op basis van instemming3
een overeenkomst met de beroepsbeoefenaar in kwestie sloten, noch op basis van
een van de in de wet geregelde figuren als partij zijn toegetreden tot de overeen-
komst die de beroepsbeoefenaar met zijn opdrachtgever sloot4 of rechtsopvolger
zijn van een der partijen bij laatstgenoemde overeenkomst.5

De derden die in dit proefschrift centraal staan zijn derde bij de overeenkomst
tussen een beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever. Deze overeenkomst heeft
een besloten karakter. Partijen hebben daarin hun wederzijdse rechten en
verplichtingen neergelegd en - mogelijk - risico's op een bepaalde manier
verdisconteerd. Derden staan hier in beginsel buiten: de overeenkomst heeft slechts
relatieve werking.6 De in het maatschappelijk verkeer te betrachten zorgvuldigheid
kan echter met zich brengen dat de beroepsbeoefenaar zich bij de uitvoering van
de overeenkomst de belangen van een derde moeten aantrekken.7 Relevant gegeven
in dit opzicht is dat beroepsbeoefenaren in dat maatschappelijk verkeereen bepaalde
positie innemen, die verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Tussen dezetwee
uitersten van contractuele beslotenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid
bestaat een spanningsveld, waarbinnen het antwoord moet worden gevonden op
de vraag wanneer een beroepsbeoefenaar zorgplichten heeft ten opzichte van een
derde. De problematiek van beroepsaansprakelijkheid ten opzichte van derden
bevindt zich in deze zin op het kruisingsvlak tussen "contract" en "delict".

3           Ik neem tot uitgangspunt dat overeenkomsten tot stand komen door (subjectieve) wilsovereenstem-
ming en door (objectieD gewekt vertrouwen. Overkoepelend spreek ik van "instemming". Ik
gaervan uitdatookde vertegenwoordigdeop basis van instemmingpartij is bij een overeenkomst.
Vgl. Asser-Hartkamp Il, no. 378. Vgl. over het veranderde contractsbegrip Van Erp, met name
p. 275 e.v,

4           Bijv. door rechtsverkrijging of door het aanvaarden van een derdenbeding (art. 6:253 e.v. BW).
5       Zie Du Perron ( 1999), no, 31-41, Vgl. Asser-Hartkamp Il, no. 380. Hartkamp constateert dat

het woord "derde" in de wet geen vaste betekenis heeft en verstaat onder derden uiteindelijk
"zij, die geen partij zijn geweest bij de overeenkomst". Vgl. voorts Cahen, p. 1-2 en Vranken
1997, p. 715 noot  1. Zie voor een uitgebreide beschouwing van de begrippen partij en derde
Du Perron (1999), hfdst. 2.

6        Zie voor achtergronden van dit beginsel Asser-Hartkamp II, no. 382 e.v. en Du Perron (1999),
hfdst. 1.

7       Overigens is in het Nederlandse recht een uitbreiding van de werking van de redelijkheid en
billijkheid te zien. De redelijkheid en billijkheid beheersen niet meer slechts de verhouding tussen
partijen, maar ook de verhouding tussen een partij en een derde indien deze verhouding een
bepaalde hechtheid heeft. Zie Vranken 1997, p. 717. Du Perron (1999), p. 99, Cahen. p  2 en
Bakels 1996, p. 43. Omdat ik tussen normen van maatschappelijke betamelijkheiden redelijkheid
en billijkheidgeen principieel onderscheid zie- vgl. J.B.M. Vranken, Naareen meergeYntegreerd
aansprakelijkheidsrecht bij wanprestatie en onrechtmatige daad, in: Onderneming en nieuw
burgerlijk recht, 1991, p. 324 - laat ik deze kwestie verder rusten.
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2 Ontmoetingen tussen beroepsbeoefenaar en derden

"Waar de structuur van de overeenkomst niet in ontmoetingen met derden voorziet,
kan het niet anders of die ontmoetingen dragen een toevallig karakter", zo stelt
Cahen: Sommige ontmoetingen tussen beroepsbeoefenaaren (het belang van een)

derde zijn echter minder toevallig dan andere. Het karakter van de werkzaamheden
van een beroepsbeoefenaar brengt geregeld een confrontatie met de belangen van
derden met zich mee, nu opdrachtgevers hun deskundige bijstand vaak inroepen
met het oog op een bepaalde (tot stand te brengen) relatie met een of meerdere
derden. Zo kan de opdrachtgever de beroepsbeoefenaar inschakelen met het oog
op een overeenkomst die hij met een derde wil sluiten ofjuist met het oog op een
(potentieel) geschil dat hij met een derde heeft. Daarnaast resulteert een groot deel
van de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaren die in dit proefschriftcentraal
staan in rapportages, die gemakkelijk in handen van derden geraken. Vertrouwen-

wekkend als rapportages van professionals als beroepsbeoefenaren zijn, zullen
derden geneigd zijn hun handelen af te stemmen op de informatie vervat in deze

rapportages.
Soms dient zich slechts een enkele derde aan met een aanspraak op de

beroepsbeoefenaar, maar met name indien er sprake is van vertrouwen op door
de beroepsbeoefenaar opgestelde rapportages kan de kring van derden groot zijn.
Dit is bijvoorbeeld het geval als een aantal investeerders op basis van een door
de accountant goedgekeurde - doch niet het vereiste inzicht gevende -jaarrekening
tot de aankoop van aandelen in een bepaalde onderneming is overgegaan. In het
Duitse en met name het Engelse recht bestaat in dergelijke gevallen een vrees voor
een onbegrensde aansprakelijkheid tegenover een ongelimiteerd aantal personen;
voor eenfloodaan claims. Deze vrees is in het Duitse en Engelse recht aanleiding

geweest bepaalde grenzen te stellen. De vraag rijst of en in hoeverre het wenselijk
is ook in Nederlandse recht grenzen te stellen.

3          Rechtsvergelijking

Uit het voorafgaande werd reeds duidelijk dat dit proefschrift rechtsvergelijkend
van aard is. Gekozen is voor een vergelijking met twee landen: Duitsland en

Engeland. Aannemlijk is dat de maatschappelijke ontwikkelingen in deze landen
tot op zekere hoogte aansluiten bij de Nederlandse. In het Duitse en Engelse recht

8      Cahen, p. 2.
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heeft het thema van beroepsaansprakelijkheid tegenover derdeng reeds geruime
tijd de aandacht. De vraag hoe de kring van derden moet worden bepaald jegens
wieeen beroepsbeoefenaar zorgplichten heeft en mitsdien aansprakelijk kan zijn,
is daar zowel in de rechtspraak als in de literatuur ruim aan de orde geweest. Om
voor het Nederlandse recht meer zicht te krijgen op de problematiek, leek het
daarom zinnig bij deze rechtstelsels het licht op te steken.

Het Duitse en Engelse recht leken voorts interessant omdat deze stelsels de
problematiek - die als gezegd op het kruisingsvlak van contract en delict ligt -
dogmatisch verschillend benaderen. Het Duitse recht "vlucht" al snel in contractuele
oplossingen. vanwege de beperkte mogelijkheden voor een derde omeen aanspraak
op basis van onrechtmatige daad jegens de beroepsbeoefenaar geldend te maken.
In het Engelse recht is daarentegen de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar
en diens opdrachtgever scherp afgegrensd, waardoor derden uitsluitend op delictuele
basis kunnen ageren. HetNederlandse recht is in dit opzichteen soorttussenstelsel.
Ik vang mijn beschouwingen over de verschillende beroepsbeoefenaren steeds
aan met een beschrijving van het bestaan en de reikwijdte van zorgplichten van
die beroepsbeoefenaar tegenover derden in het Duitse en Engelse recht en de
argumenten en gezichtspunten die bij de beoordeling daarvan een rol spelen. Deze
gegevens vormen vervolgens een bron van inspiratiebij mijn beschouwingen over
de onderzoeksvraag naar Nederlands recht.'0 Aan deze aanpak is inherent dat een
aantal argumenten en gezichtspunten meer dan eenmaal aan de orde komen.

4         Plan van aanpak

Bij wijze van introductie behandel ik in hoofdstuk II de meer dogmatische en
systematische achtergronden van de problematiek van beroepsaansprakelijkheid
tegenover derden. Aan de orde komen de verschillende grondslagen en figuren
op basis waarvan een derde in het Duitse en Engelse recht tegen een beroepsbeoefe-
naar kan ageren. In dat kader besteed ik aandacht aan de voorwaarden die voor
toepassing van deze grondslagen en figuren worden gesteld. Ook het Nederlandse

9      In het Duitse recht is de term "derde" het moeilijkst te definieren. omdat in het Duitse recht
partijen die (aanvankelijk) als "Dritte" worden beschouwd - in verband met een beperkt
onrechtmatige-daadsrecht - schadevergoedingsacties gebaseerd op een overeenkomst worden
toegestaan. waardoor zij in zekere zin contractspartij worden. Het Engelse contractenrecht is
echter scherp afgegrensd van hetonrechtmatige-daadsrecht. Wiegeencontractspartij is, is "third
party". Von Bar 1994, p. 101 ontloopt alle moeilijkheden door te stellen dat diegenen derde
zijn die niet betalen voor de dienstverlening van de beroepsbeoefenaar.

10 Zie omtrent rechtsvergelijking als bron van inspiratie: K. Zweigert & H  Kotz. An introduction
tocomparativelaw. 1998, pp. 15 e.v. en 34 e.v., P. De Cruz. A modern approach tocomparative
law. 1993. pp. 5 en 8 en D. Kokkini-Iatridou e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkende
onderzoek, 1988, p. 26.
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recht komt in dit hoofdstuk aan bod. Ik bepaal positie voor wat betreft de grondslag
voor aansprakelijkheid en geef een eerste aanzet voor het antwoord op de vraag
hoe de kring van derden ten opzichte van wie een beroepsbeoefenaar zorgplichten
heeft, kan worden bepaald.

In de hoofdstukken III, IV en V staan respectievelijk de accountant, de
advocaat en de notaris centraal. Ik koos vooreen inventarisatie per beroepsbeoefe-
naar in afzonderlijke hoofdstukken om recht te doen aan alles wat "eigen" is aan
de betreffende beroepsgroep. Na een overzicht van de aansprakelijkheid van de
betreffende beroepsbeoefenaar tegenover derden in het Duitse en Engelse recht,
besteed ik steeds aandacht aan zijn maatschappelijke positie. Vervolgens onderzoek

ik, uitgaande van de kerntaken van de betreffende beroepsbeoefenaren, onder welke
omstandigheden er zorgplichten tegenover derden bestaan.

In hoofdstuk VI zet ik de belangrijkste resultaten op een rij en bezie ik in
hoeverre de uitkomsten met betrekking tot zorgplichten tegenoverderden een breder

belang hebben dan slechts voor de onderzochte beroepsgroepen. Indien een
beroepsbeoefenaar zorgplichten ten opzichte van een derde heeft, is zijn
aansprakelijkheidechternog niet gegeven. Daarvoor is nodig dat deze zorgplicht
werd geschonden en dat er causaal verband bestaat tussen deze schending en de
door de derde geleden schade. Voorts kunnen er kwesties spelen die betrekking
hebben opde omvang van de aansprakelijkheid. waarmee ik doel opeigen schuld
en (doorwerking van) verweermiddelen, zoals exoneraties. Aan het slot van
hoofdstuk VI besteed ik aandacht aan vragen die aan de orde kunnen komen bij
de verdere beoordeling van de aansprakelijkheid van een beroepsbeoefenaar jegens
een derde. Het boek wordt afgesloten met een samenvatting.
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Beroepsaansprakelijkheid en derden

1        Inleiding

Het Duitse, Engelse en Nederlandse recht hebben ieder hun eigen manier van

omgaan met (beroeps)aansprakelijkheid ten opzichte van derden, steeds ingegeven
door de eigenaardigheden van elk rechtsstelsel. Voor het vervolg van dit boek is
het goed aandacht te besteden aan de dogmatische kaders van die rechtsstelsels.

Dit hoofdstuk gaat over de grondslagen voor beroepsaansprakelijkheid tegenover
derden en de leerstukken die een rol spelen bij de beoordeling daarvan. Mijn
beschrijvingen van deze grondslagen en leerstukken zullen kort zijn en toegespitst
op de onderhavige problematiek. Dit hoofdstuk dient vervolgens als dogmatisch
kader voor de hierna volgende hoofdstukken over de accountant, de advocaat en
de notaris. In die hoofdstukken heeft dit dogmatische kader geen prominente plaats,
maar ligt de nadruk op de materiele argumenten en gezichtspunten die een rol spelen
bij de beoordeling van beroepsaansprakelijkheid ten opzichte van derden.

Achtereenvolgens komen het Duitse, het Engelse en het Nederlandse recht
aan de orde. Deze stelsels hebben in ieder geval gemeen dat zij de mogelijkheid
van aansprakelijkheid van een beroepsbeoefenaar ten opzichte van een derde in

beginsel erkennen.

2          Het Duitse recht

2.1 Inleiding

De Duitsedelictuele aansprakelijkheidsbepalingen, vervat in §§ 823 en 826 BGB,
hebben in een aantal opzichten een beperkt toepassingsbereik. § 823 BGB luidt: 1

"I Wer vorsatzlich oder fahrlassig das Leben, den Korper, die Gesundheit, die Freiheit,
das Eigentum oder ein sonstiges Rechts eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem
anderen zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
II Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welchergegen ein den Schutz eines anderen
bezweckendes Gesetz verst6Bt. Ist nach dem Inhalte des Gesetzes ein VerstoB gegen dieses
auch ohne Verschulden mt;glich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens
ein."

7
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Voor wat betreft de onderhavige problematiek is van belang dat op basis van
§ 823 I BGB slechts de specifiek in deze bepaling genoemde "rechtsgoederen"
worden beschermd. Zuivere vermogensschade komt op basis van deze bepaling
niet voor vergoeding in aanmerking.'

Een enkele keer kan vergoeding van zuivere vermogensschade verkregen
worden op basis van § 823 II BGB. Daarvoor dient sprake te zijn van een
Schutzgesetz, dat wil zeggen, een geschreven norm die ertoe strekt bepaalde
personen te beschermen tegen bepaalde schade.2 § 823 II BGB kan bijvoorbeeld
toepassing vinden bij handelen van een beroepsbeoefenaarin strijd met strafrechte-
lijke bedrogsbepalingen (§ 263 StGB). Daarnaast kan vergoeding van zuivere
vermogensschade worden verkregen op basis van § 826 BGB: § 826 BGB luidt:

"Wer in einer gegen die guten Sitten verstoBenden Weise einem anderen vorsatzlich Schaden

zufugt, ist dem anderen zum Ersatze des Schadens verpflichtet."

Aansprakelijkheid op grond van deze bepaling is eigenlijk slechts aan de orde
indien er sprake is van het opzettelijk, in strijd met de goede zeden toebrengen
van schade.

Buiten de aan § 823 en 826 BGB inherente beperkingen, lijkt ook § 676 BGB tot
terughoudendheid te dwingen voor een belangrijke categorie van gevallen van

beroepsaansprakelijkheid tegenoverderden, namelijk gevallen die verband houden
met door de beroepsbeoefenaar verstrekte, doch onjuiste informatie. De Duitse
wetgever lijkt immers met § 676 BGB een barri&re op te hebben willen werpen
tegen al te snelle aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade ten gevolge
van vertrouwen op onjuiste informatie:4

"Wereinem anderen einen Rat oder eine Empfehlung erteilt, ist, unbeschadet der sich aus
einem Vertragsverhaltnis odereiner unerlaubten Handlung ergebenden Verantwortlichkeit,
zum Ersatze des aus der Befolgungdes Rates oderder Empfehlungentstehenden Schadens
nicht verpflichtet."

Een contract tussen beroepsbeoefenaar en derde gebaseerd op uitdrukkelijke
wilsovereenstemming ontbreekt immers steeds, terwijl aansprakelijkheid opbasis
van onrechtmatige daad zich slechts aandient in gevallen van in strijd met de goede

1       Zie Larenz (1994), p. 375- 376 en 392, Katz, rdn. 75, Palandt (Thomas), § 823, rdn. 31 en
Van Dam, nr. 25. Zie ook Lorenz 1994, p. 69.

2      Zie Larenz (1994), p. 433-445, KBtz, rdn. 170-172 en Van Dam, nr. 26.
3        Zie Larenz (1994), p. 446-462, KOtz, rdn. 197-200, Palandt (Thomas), § 826, rdn. 1 e.v., Von

Bar 1994, p. 102-106.
4       Zie Palandt (Thomas), § 676, rdn. 1 e.v.
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zeden, opzettelijk toebrengen van schade. § 676 BGB speelt echter in de rechtspraak
over beroepsaansprakelijkheid tegenover derden nauwelijks een rol. Wellicht laat
zich dit verklaren doordat de BGB-wetgever bij § 676 BGB "den Privatmann"
voor ogen heeft gehad en derhalve voor beroepsbeoefenaren een aansprakelijkheid
voor zuivere vermogensschade veroorzaakt door onjuiste informatie niet heeft
willen uitsluiten.5

De omstandigheid dat het Duitse recht geen algemene delictuele bepaling
kent die bescherming biedt tegen zuivere vermogensschade veroorzaakt door
onzorgvuldigheid, heeft tot gevolg gehad dat men gedwongen is geweest voor
taI van aansprakelijkheden oplossingen te zoeken in contractuele figuren, op basis
waarvan zuivere vermogensschade in ruimere mate voor vergoeding in aanmerking
komt. Van de tegen deze achtergrond opgekomen contractuele figuren als het
Vertrag mit Schutzwirkung fur Dritter, het Auskunftsvertrag en culpa in
contrahendo worden met name de eerste twee ruim toegepast in de rechtspraak
over de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren tegenover derden. Ik spreek
van contractuelefiguren omdat er geen sprake is van "echte" overeenkomsten met
alle daaraan verbonden rechten en plichten, maar van verbintenissen die slechts

- overeenkomstig de beginselen van het overeenkomstenrecht-aanspraak geven
op schadevergoeding. Naast deze (quasi)contractuele weg, heeft de rechtspraak

de vergoedbaarheid van zuivere vermogensschade verruimd door in de loop der
tijd aan de in § 826 BGB geeiste Sittenwidrigkeit en Vorsatz minder zware eisen
te stellen.

De problematiek van beroepsaansprakelijkheid tegenover derden ligt aldus
in het Duitse recht dogmatisch gezien op het grensvlak tussen contractuele en
delictuele aansprakelijkheid. In de Duitse rechtsliteratuur zijn tegen deze

achtergrond een groot aantal "modellen" ontwikkeld die er in belangrijke mate
op zijn gericht de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren tegenover derden
systematisch - contractueel, delictueel of daartussenin - te plaatsen. Een groot
aantal van deze modellen heeft betrekking op de aansprakelijkheid van beroepsbe-
oefenaren tegenover derden voor het verstrekken van onjuiste informatie: Nu ik
met dit onderzoek de materiele voorwaarden voor aansprakelijkheid van
beroepsbeoe fenaren ten opzichte van derden wil blootleggen. heb ik me niet zozeer

gericht op de dogmatische Einordnung, als wel op de omstandigheden die in het
Duitse recht bepalend worden geacht voor het aannemen van aansprakelijkheid
van beroepsbeoefenaren ten opzichte van derden. Waar in dit opzicht zinvol zal
ik aan debedoelde modellen in het vervolg van ditproefschrift aandacht besteden.

5      Zie Hirte, p. 414-415. die ook vermeldt dat er in de literatuur vrijwei consensus bestaat dat
§ 676 BGB niet in de weg staat aan aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren tegenoverderden
voor onjuiste informatie.

6       Zie voor een beschrijving van een groot aantal modellen Hirte, p, 387-411.

9



Hoofdstuk 11

In het navolgende zal een drietal "contractuele figuren" aan de orde komen, te
weten het stilischweigend geschlossener Auskunftsvertrag (paragraaf 2.2), het
Vertrag init Schutzwirkung fur Dritter (paragraaf 2.3) en - voor de onderhavige
problematiek van beduidend minder belang - culpa in contrahendo (paragraaf

2.4). Vervolgens ga ik in op de betekenis van de delictuele aansprakelijkheid van
§ 826 BGB voorberoepsaansprakelijkheid tegenoverderden (paragraaf 2.5). Mijn
beschrijving van de contractuele figuren en de delictuele aansprakelijkheid van
§ 826 BGB is toegespitst op de onderhavige problematiek. De lezer moet dan ook
geen alomvattende beschrijving van (de reikwijdte van) deze figuren en § 826 BGB
verwachten, noch uitwijdingen over de historische ontwikkeling daarvan.

2.2 "Auskunftsvertrag"

De rechtspraak loste gevallen waarin een derde schade leed ten gevolge van onjuiste
in formatie afkomstig van een beroepsbeoefenaar aanvankelijk overwegend op met
het aannemen van een stilischweigendes Auskunftsvertrag,een overeenkomst tussen
de verstrekker van informatie en de ontvanger daarvan.7 Zo nam het Reichsgericht
een dergelijke overeenkomst aan tussen een advocaat en een kredietverstrekker,
aan wie deze advocaat op verzoek van zijn client had medegedeeld dat op een
perceel grond, dat tot zekerheid van een lening zou dienen, een hypotheekrecht
rustte tot een bepaald bedrag. In werkelijkheid was dit bedrag veel hoger en de
financier ontving - uiteindelijk - niets uit de opbrengst van het perced:

De figuur van het stillschweigend geschlossener Auskunftsvertrag vindt
primair toepassing als eronmiddellijk contact is geweest tussen de informatiever-
strekker - de beroepsbeoefenaar - en de informatieontvanger - de derde -.9
Omstreden is of ook een Auskunftsvertrag aangenomen kan worden zonder dat
er direct contact is geweest tussen de beroepsbeoefenaar en de derde. Het BGH
heeft wel eens laten doorschemeren dat degene die informatie verstrekt in
uitzonderingsgevallen tegenoverjede,n, den es angeht voor de juistheid van de
verstrekte informatie dient in te staan.,0 Buiten gevallen van direct contact neemt
het BGH in de regel zijn toevlucht tot het hierna te bespreken Vertrag mit
Schutzwirkung fiir Dritte.

7       Zie over deze figuur in het algemeen Palandt (Thomas), § 676 BGB. rdn. 4-6
8       RGZ 52,365.
9       Zie Decku, p. 58-59, Von Bar, rdn. 498, Land, p. 41 en Ebke & Scheel 1991, p. 391 Vgl. ook

BGH NJW 1973, 321.
10       Ziebijv. BGHNJW 1973,321, p. 323. Uit deze uitspraak lijkt ook te volgen dat hiervan slechts

sprake zal zijn als de verstrekker van de informatie tot uitdrukking brengt dat hij tegenover
eenieder voorde informatie in wil staan. Zie ook Land, t a.p. met verdere verwijzingen en Decku,
p. 59-60. Het BGH nam nimmer daadwerkelijk een Auskunftsvertrag mit dem, den es angeht
aan. maar in de lagere rechtspraak gebeurt dit weI. Zie Ebke & Scheel 1991, t.a.p.
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Voor het aannemen van een stillschweigendes Auskunftsvertrag is volgens
vaste jurisprudentie relevant of de verstrekker van de informatie kenbaar was dat
de betreffende informatie van groot belang was voor de derde en deze laatste de
informatie - eveneens kenbaar - ten grondslag zou leggen aan een belangrijke

beslissing of handeling." Het feit dat een beroepsbeoefenaar met betrekking tot
die informatie een bijzondere deskundigheid heeft, ondersteunt het aannemen van
een dergelijke overeenkomst. Ook een eigen financieel belang van de beroepsbeoe-
fenaar bij het verstrekken van de informatie kan bijdragen aan het aannemen van
een Auskunftsvertrag:2 Met een eigen financieel belang heeft men het oog op een
verdergaand financieel belang dan enkel het belang bij het honorarium:3 Al deze
aspecten worden gezien als indicatoren 14  voor het aannemen  van  de  voor een

Auskunftsvertrag vereiste "Rechtsbindungswille" van de informatieverstrekker.
Beslissend is of:

"die Gesamtumstande unter Beracksichtigung der Verkehrsauffassung und des Ver-
kehrsbedurfnisses den RuckschluB zulassen, daB beide Teile nach dem objektiven Inhalt
ihrerErkliirungen die Auskunft zum Gegenstand vertraglicher Rechte und Pflichten gemacht

haben."15

Andere omstandigheden die geregeld bij de beoordeling van het aannemen van

een Ausktinftsvertrag een rol spelen zijn het garanderen dat gedane opgaven juist
zijn en de reikwijdte die de verstrekte informatie blijkens de gebruikte bewoordin-
gen heeft. 16

De overwegende mening in de literatuur is dat het aannemen van een
Atiskunftsvertrag op een fictie berust, nu een daadwerkelijke wil tot contracteren

11      Het BGH gebruikt in deregelde formulering"zur Grundlage wesentlicher Entschlusse machen
will" (zo bijv. BGH WM 1985, 1531 en BGH NJW 1992. 2080, p. 2082).

12     Zie uit de oudere rechtspraak bijv. BGH WM 1965. 287 en BGH WM 1985. 1531. p  1532.
en uitde recentere rechtspraak BGH NJ W 1992, 2080, p. 2082 en BGH NJ W 1998, 1244 aan-
gaande kredietinformatie verstrekt door een bank. Zie in de literatuur bijv. Von Bar. rdn. 498.
Hirte, p. 387. Decku, p. 59. Muller, p. 44, Land, p. 41. Ebke & Scheel. t.a.p., Lang 1988, p
1003 en K.J. Hopt. Nichtvertragliche HaftungauBerhalb von Schadens- und Bereicherungsaus-
gleich - Zur Theorie und Dogmatik des Berufsrechts und der Berufshaftung-, AcP  183(1983).
p. 608, p. 617-618.

13     Vgl. ook Miiller. p. 48 e.v. die erop wijst dat veelal onduidelijk is wat de betekenis is van dit
vereiste. Hij komt tot de slotsom dat de betekenis hierin is gelegen dat bij een eigen financieel
belang bij de informatie het risico groot is dat juist met het oog op dat eigen belang verkeerde
informatie wordt verstrekt. Er is in een dergelijk geval sprake van een botsing tussen de belangen
van de informatieverstrekker en de belangen van de informatieontvanger.

14 Vele schrijvers noemen deze indicatoren. Zie noot 12.
15     Zo bijv. BGH NJW 1992. 2080, p. 2082. Zie voorts de rechtspraak en literatuur genoemd in

noot 12.
16       Zie bijv. BGH WM 1986, 7 1 1. Zievoorandere relevante omstandigheden bijv. BGH NJW 1992.

2080, p. 2082.
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zowel bij de informatieverstrekker als bij de ontvanger ontbreekt. 17 De kern van
deze figuur zou veeleer zijn dat een deskundige onverplicht informatie in het
verkeerbrengt, terwijl deze weet dat een derde zich daardoor zal laten beYnvloeden

bij het nemen van een beslissing. De deskundige zou in een dergelijk geval
vrijwillig verantwoordelijkheid en daarmee aansprakelijkheid aanvaarden. 18

2.3 "Vertrag init Schutzwirkung fur Dritter (VmSfD)"

Anders dan bij de vorige figuur. waarbij een zelfstandige overeenkomst wordt
aangenomen tussen beroepsbeoefenaaren derde. is bij deze figuursprake van een
"deelname" aan een reeds bestaande overeenkomst. De derde kan bij deze figuur
een aanspraak tot vergoeding van zijn schade ontlenen aan de overeenkomst tussen

de beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever. Het VmSfI) speelt een belangrijke
rol voor de problematiek van beroepsaansprakelijkheid tegenover derden. I 9

Het VmSfD heeft zich ontwikkeld vanuit § 328 BGB. het Vertrag zugtinste,1
Dritter.de pendant van ons derdenbeding. Een V,nSfD werd aanvankelijk slechts
aangenomen om de vergoeding van letselschade mogelijk te maken van een partij
die tot de contractuele wederpartij van de aangesprokene in een Fursorge- und
Obhutsbeziehung (ook wel Wohl und Wehe-vereiste genoemd) stond. bijvoorbeeld
een familielid of een werknemer. Deze Fursorge- und Obhutsbeziehung moest
voor de schuldenaar kenbaar zijn. Voor bescherming was daarnaast vereist dat
de derde voor de schuldenaar kenbaar in aanraking zou komen met diens
contractuele prestatie (ook wel het vereiste van Leisttings,ilihe genoemd). Deze
vereisten hadden tot doel de kring van beschermde derden te begrenzen. 2()

In de loop der tijd heeft het VmsfD echter een ruimer toepassingsbereik
gekregen. In een uitspraak uit 1965 werd het VinSfD voor het eerst - zij het impliciet
-toegepast om vergoeding van dooreen derde geleden zuivere vermogensschade
mogelijk te maken.2' Het betrofeen geval waarin een advocaat zich had verbonden

17 Zie KOndgen, p. 355, Hirte. p. 387, Von Bar. rdn. 497-500, Ebke & Scheel 1991. p. 391. K.J.
Hopt. t.a.p.. p. 617. Vgl. ook Stahl, p. 49-50.

18         Zobijv. Von Bar. rdn. 500 en dezelfde 1994, p.  1 1 1 e.v. alwaar hijeen link legt met de Engelse
gedachte van voluntary assumption of responsibility (zie paragraaf 3.4). Zie hierover kritisch
Kondgen, p. 355 e.v.

19 Zie Decku, p. 60, Hirte, p. 388.
20     Zie in het algemeen over het VmSfD: Larenz ( 1987). p. 224 e.v.. Palandt (Heinrichs). § 328

BGB, rdn. 13 e.v., Gernhuber, p. 510 e.v., Habersack, p. 90 e.v., Decku, p. 60 e.v., W. Bayer.
Vertraglicher Drittschutz. JuS, 1996. p. 473 e.v. Zie ook M.W. Hesselink, De redelijkheid en
billijkheid in het Europese privaatrecht. 1999, p. 275-276.

21        Zie BGH NJW 1965. 1955. Hetging hiertevens voorheteerst om het schenden van een primaire
prestatieplicht, terwijl voordien een VmSfD slechts aangenomen werd ter zake van het schenden
van bijkomende zorgplichten. Zie Decku, p. 62-63 en Lorenz 1994, p. 69-70. Een volgende
uitspraak waarin zuivere vermogensschade van een derde werd toegewezen op basis van deze
figuur liet vervolgens overigens tot 1976 op zich wachten. Zie BGH NJW 1977, 2073.
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een ontwerp-testament op te maken om dit vervolgens door een notaris te laten

verlijden. De advocaat maakte daarmee echter dermate weinig haast, dat de erflater
overleden was voordat het testament verleden kon worden. Het BGH nam aan dat
de teleurgestelde erfgenaam de advocaat tot vergoeding van schade kon aanspreken
omdat deze werd beschermd door de overeenkomst tussen de advocaat en de
erflater.

Vervolgens werd de kring van personen die bescherming kan vinden op basis

van een VinSjD aanmerkelijk verruimd toen het BGH het Woht und Wehe-vereiste
11losliet.-- Hierdoor werd het VmSfD ruimer toepasbaar voor de onderhavige

problematiek. In het kader van het Wohlund We/ie-vereiste werd geregeld getoetst
of de belangen van de contractuele wederpartij van de aangesprokene strookten
met die van de te beschermen derden. Bij een tegenstelling in deze belangen lag
het aannemen van een VmSfD niet in de rede, omdat de wil van contractspartijen
tot bescherming van deze derden(belangen) niet kon worden verondersteld. Voor
de onderhavige problematiek vormde deze toets een probleem, omdat de belangen
van de opdrachtgever van de beroepsbeoefenaar geregeld strijdig zijn met die van
de derde.23 In het verlengde van het loslaten van het 1Vohlund We/ie-vereiste, heeft
het BGH thans ook deze beperking in sommige gevallen losgelaten.24 Een tegenstel-

ling in de belangen van de contractuele wederpartij van de aangesprokene en de
derde hoeft derhalve niet meer in de weg te staan aan het aannemen van een VinS,/D,

hetgeen metname geldt voorprofessionals. Zij kunnen soms zorgplichten hebben
tegenover meerdere partijen met uiteenlopende belangen:

"Gerade ein Offentlich bestellter Sachverstiindige kann in die Lage kommen, daB er bei
der Begutachtung Sorgfaltspflichten gegenuber mehreren Personen mit unterschiedlicher
Interessenrichtung zu beachten hat. Es kommt haufig vor, daB Auftraggeberein Gutachten
nicht nurzureigenen Belehrung bestellen, sondern um von ihm gegenoberDritten Gebrauch
zu machen. MuB der Sachverstandige mit einer solchen Verwendung des Gutachtens
rechnen, dann kann er auch dem Dritten fur die Richtigkeit des Gutachens haftbar sein.
sofern die schutzende Personengruppe objektiv abgrenzbar ist."25

22      Zie BGHZ 69, p. 82 en vervolgens BGH NJW 1984, 355, p. 356. Na het loslaten van dit vereiste

blijft de Personenrechilichem Einschlag, zoats het Wohl und Wehe-vereiste ook wel wordt
genoemd, overigens nog steeds een indicatie voor een VmSfD

23       Zo  bijv.  BGH  NJW   1973,  321,  waarin  de  afwezigheid  van een Fu rsorgepflicht en de

Gegenlatifigkeit der /nteressen nog in de weg stond aan het aannemen van een VmS/D.
24 Het opgeven van de gedachte dat een tegenstelling in belangen in de weg staat aan het aannemen

van een VmSfD kreeg vaste vorm in BGH WM 1985. 450. Nadien besliste het BGH in dezelfde
zin inonder meer BGH WM 1986, 711, BGH NJW 1987, 1758, BGH WM 1989, 375 Zie Hirte,
p. 389 en Ebke & Scheel 1991, p. 392. Kritisch Canaris 1999, p. 215.

25    Zie BGH WM 1985, 450, p. 451.
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De rol van het gezichtspunt van de tegenstrijdigheid van de belangen van de te
beschermen derden en (een van) de oorspronkelijke contractspartijen, is echter
hiermee niet geheel uitgespeeld, zoals wij nog in het vervolg van dit boek zullen
zien. 26

Met het loslaten van het Wohl und Wehe-vereiste, werd bepalend voor het
aannemen van een VmSfD of

"(...) aufgrund der objektiven Interessenlage - also ohne einen konkreten Anhaltspunkt
in ausdrucklichen Parteierklarungen oderim sonstigen Parteiverhalten - die stillschweigende
Vereinbarung einer Schutzptlicht fur Dritte anzunehmen ist."27

In de literatuur wordt wel opgemerkt dat het aannemen van een VmSfD hiermee
is losgekoppeld van de wil van de oorspronkelijke contractspartijen en in wezen
afhankelijk is geworden van objectieve factoren, die nog slechts de relatie tussen
de beroepsbeoefenaar en de derde betreffen en derhalve de relatie tussen de
opdrachtgever en de derde buiten beeld laat.'M Dit laat de mogelijkheid onverlet
een Vin.9D aan te nemen op basis van gebleken partijwil (eventueel afgeleid uit
het Woht und Wehe-criterium).

Vereist blijft dat er kenbaar of voorzienbaar29 sprake moet zijn van Leis-
tungsnahe. Slechts die derden worden beschermd, waarvan de aangesprokene kan
voorzien dat deze "BestimmungsgemaB" met zijn prestatie in aanraking zullen
komen en-opdezelfde wijze als zijn directe contractspartner-dooronvolkomen-
heden van deze prestatie schade kunnen lijden.m Gaat het om gevallen van
informatieverstrekking dan wordt het vereiste van Leistungsnlihe wei zo ingevuld
dat die derden worden beschermd voor wie de verstrekte informatie kenbaar van
belang is. Er wordt in dit verband wel gesproken van de "erkennbaren Relevanz
des Gutachens".31

Met het loslaten van het Wohlund Wehe-vereisteen hetgezichtspuntdat een
tegenstrijdigheid van belangen per definitie aan een VinSfD in de weg staat, is de
groep van te beschermen derden moeilijker bepaalbaar geworden. Teneinde te
voorkomen dat de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar te ruim wordt. stelt

26     Zie bijv. recent BGH VersR 1998,907, p. 908.
27    Zie BGH NJW 1987, 1758, p. 1759.
28 Zie Habersack, p. 93-94, W. Bayer, Vertraglicher Drittschutz. JuS, 1996. p. 476-477 en W.

Ebke, Bespreking van M. Stahl, Zur Dritthaftung von Rechtsanwalten. Steuerberatern.
Wirtschaftspriifern und Offentlich bestellten und vereidigten Sachverstandigen. 1989. in: JZ
14/1990, p. 688 e.v. Vgl. kritisch over het vasthouden door het BGH aan het (stilzwijgend)
contractueel overeengekomen zijn van de bescherming van de derde Gernhuber. p. 518. Zie
voor een weergave van een deel van de overige kritiek op het VinSfI) Hirte, p. 390

29 Zie Bayer, t.a.p., p. 478 en Ebke & Scheel 1991, p. 393.
30 Zie Palandt (Heinrichs) § 328, rdn. 16-18 en Decku. p. 9 en 12.
31      Zie BGH NJW 1987, 1758, p. 1759, BGH WM 1989,375, p. 377. Zie ook Gernhuber, p. 537,

Hirte. p. 389 en Ebke & Scheel 1991, p. 393.
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het BGH als vereiste dat slechts die derden beschermd worden die deel uitmaken
van een overzienbare en afgrensbare groep. De derde hoeft de aangesprokene in
dat kader niet als individu voor ogen te hebben gestaan; voldoende is het als de
derde deel uit maakt van een objectief of duidelijk te bepalen groep. Soms noemt

het BGH als vereiste dat de derde beschermenswaardig - schutzbedurftig - moet

zijn, hetgeen betekent dat de derde geen aanspraak op basis van een VinSfD geldend
kan maken, indien hij een aanspraak heeft op een andere betrokken partij. 32

2.4           "                                    "Culpa in contrahendo

In vergelijking met hetAuskunftsvertrag en het VmSJD speelt de grondslag culpa
in contrahendo (Verschuiden beim Vertragsch[u,13) een beduidend minder
belangrijke rol voor de problematiek van beroepsaansprakelijkheid tegenover
derden. Desalniettemin komt het een enkele keer voor dat aansprakelijkheid van
een beroepsbeoefenaar ten opzichte van een derde op culpa in contrahendo kan
worden gegrond.33

Culpa in contrahendo is een zel fstandige - doch niet uitdrukkelijk wettelijk
geregelde - figuur, die gedurende contractsonderhandelingen of een daarmee

vergelijkbaar zakelijk contact (geschaftliches Kontakt) verplicht tot zorgvuldigheid
jegens de wederpartij in die verhouding.34 Aansprakelijkheid op basis van deze

figuur is gebaseerd op het schenden van de bijna-contractuele vertrouwensband
die dan tussen partijen kan bestaan. Ook deze figuur heeft zich ontwikkeld tegen

de achtergrond van de beperkte mogelijkheden in deze situaties op basis van
onrechtmatige daad een aanspraak geldend te maken. 35

Een toepassing van deze figuur op de problematiek van beroepsaansprakelijk-
heid tegenover derden kan met name aan de orde zijn als een beroepsbeoefenaar

zijn opdrachtgever bijstaat in contractsonderhandelingen met een derde. Als
hoofdregel is aansprakelijkheid op basis van culpa incontrahendo slechts aan de
orde tussen contracterende partijen. Contracterende partijen dienen tegenover hun
wederpartij in te staan voorde vertegenwoordigerof hulppersoon waarvan zij zich
bij die onderhandelingen bedienen. De opdrachtgever is aldus aansprakelijk voor
de uitlatingen van de beroepsbeoefenaargedurende de contractsonderhandelingen.

36

32     Zie BGH NJW 1987, 1758, p. 1760, Palandt (Heinrichs) § 328 BGB, rdn. 16, Gernhuber, p.
525 en Decku, p. 127.

33   Zie voor een pleidooi voor een ruimer gebruik van deze grondslag voor wat betreft de
aansprakelijkheid van "Experte" tegenover derden Canaris 1999, p. 220 e.v.

34      Zie over deze figuur in het algemeen Palandt (Heinrichs), § 276 BGB, rdn. 65 e.v.
35 Zie Palandt (Heinrichs), § 276, rdn. 67.
36      Zie BGH NJW 1991, 32, p. 33 en Palandt (Heinrichs), § 276, rdn. 92-93. Uiteraard blijft de

mogelijkheid bestaan de vertegenwoordiger of hulppersoon op basis van onrechtmatige daad
aan te spreken.
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In sommige gevallen kan echter de beroepsbeoefenaar zelf- naast de opdrachtgever
- aansprakelijk zijn voor uitlatingen gedurende onderhandelingen, evenzeer op
basis van culpa in contrahendo. Dit is met name het geval als hij in beso,idere

MaBe perstinliches Vertratten ten aanzien van de betrouwbaarheid van de door
hem verstrekte informatie heeft gewekt en daardoor de onderhandelingen heeft
beYnvloed. Dit besonderes Persij,iliches Vertrauen moet uitstijgen boven het
nornlate Verhanditingsvertratten dat tussen partijen gedurende onderhandelingen
bestaat. Het feit dat de beroepsbeoefenaar een bijzondere deskundigheid heeft,
is daarvoor onvoldoende.37 Zo kan een advocaat op deze grondslag aansprakelijk
zijn ten opzichte van de wederpartij van zijn client indien hij gedurende contractson-
derhandelingen aangeeft persoonlijk in te staan voor de juistheid van aan die
wederpartij verstrekte cijfers. 38

2.5 4 826 BGB

Van vrij groot belang voor de onderhavige problematiek is § 826 BGB. op basis
waarvan door een derde geleden zuivere vermogensschade voor vergoeding in
aanmerking kan komen. Ik gaf hiervoor al aan dat de bepaling naar de letter
Sitte,iwidrigkeiten Vorsatz eist. maardat het toepassingsbereik van deze bepaling
is verruimd door het oprekken van deze vereisten. Dit oprekken moet tegen dezelfde
achtergrond worden gezien als het opkomen van de hiervoor beschreven
contractuele figuren, namelijk hetomzeilen van de beperkingen die inherent zijn
aan het Duitse onrechtmatige-daadsrecht.39 Thans is een van de belangrijkste
toepassingsgebieden van § 826 BGB de Fehlinformationen, waarbij met name
gedacht moet worden aan foutieve rapportages van beroepsbeoefenaren en
dienstverleners. 40

Bij Fehlinformationenis van Sittenwidrigkeitreeds sprake in geval van lichtvaardig
en roekeloos (leichtfertiges und gewissenloses) handelen, bij de beoordeling
waarvan van belang kan zijn of de informatie uit hoofde van het uitoefenen van
een beroep werd verstrekt.4' Sitten„·idrigkeit benadert aldus gevallen van (hoogst)
onzorgvuldig handelen.41 Stelt een accountant bijvoorbeeld een balans op waarin
hij verklaart "die Ordnungsgemb:Bigkeit der Buchfuhrung" vastgesteld te hebben.

37 Zie Palandt(Heinrichs), § 276 BGB, rdn. 93. Zie in de rechtspraak bijv. BGH NJW 1989, 293
en BGH NJW 1991, 32

38    BGH NJW 1989, 293, p. 294.
39     Zie C. von Bar, Gemeineuropilisches Deliktsrecht 11, 1999. rdn. 44 en dezelfde 1994, p. 103
40 Zie Larenz  ( 1994),  p.  460.
41     Zie Lang 1988, p. 1003 en Ebke & Scheel 1991, p. 390.
42 Zie Palandt (Thomas), § 826 BGB, rdn. 26, Von Bar 1994, p. 104 en Decku, p. 16 en 56. Vgl.

ook Larenz (1994), p. 454-455. Zie in de rechtspraak bijv. BGH WM 1958. 877, 878.
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terwijl hij weet dat de boekhouding zware gebreken vertoont, dan handelt hij
Sittenwidrig. 43

Voor Vorsatz ten aanzien van het toebrengen van schade volstaat kansopzet.44

Van opzet kan daarom reeds sprake zijn als de verstrekker van informatie rekening
hield met of zich bewust was van de mogelijkheid dat deze informatie tot schade
bij een derde zou kunnen leiden en dit risico op de koop toenam.45 Daarvan is in
het hiervoor gegeven voorbeeld sprake als de accountant er rekening mee hield
dat de balans bij kredietonderhandelingen gebruikt zou kunnen worden en voor
de financier zou kunnen leiden tot een voor hem nadelige transactie. Aldus kan
de lichtvaardig opgestelde balans en de daarin vervatte verklaring leiden tot
aansprakelijkheid ten opzichte van de financier op basis van § 826 BGB.46Het

antwoord op de vraag of de beroepsbeoefenaar opzet had tot het toebrengen van
schade kan voorts nauw samenhangen met - en soms zelfs afgeleid worden uit
- het oordeel omtrent de Sittenwidrigkeit van de handeling. De (kans)opzet een
derde schade toe te brengen, vloeit dan reeds voort uit de aard en omvang van de
lichtvaardigheid van het gedrag van de beroepsbeoefenaar.

47

3          Het Engelse recht

3.1 Inle iding

Kenmerkend voor het Engelse contractenrecht is dat tussen partijen gemaakte
afspraken niet afdwingbaar zijn als tegenover de beloofde prestatie van de 66n

geen tegenprestatie van de ander staat. Dit is de doctrine ofconsideration:* Voor
het bestaan van een overeenkomst moet steeds sprake zijn van quidproquo. Biedt
het Nederlandse recht in iedergeval in theorie nog de mogelijkheid om metbehulp
van het leerstuk van uitleg of een soepele omgang met de vereisten voor totstandko-

ming van overeenkomsten een derde een contractuele claim op een beroepsbeoe-
fenaar toe te staan en staat het Duitse recht dit noodgedwongen op ruime schaal

toe, in het Engelse recht is hiervan geen sprake, nu consideration aan de zijde van
de derde (vrijwel) steeds ontbreekt.

Daarnaast kent het Engelse recht de doctrine of privity die inhoudt dat een
overeenkomst in beginsel geen rechten kan doen toekomen noch verplichtingen

43    BGH NJW 1987, 1758.
44 Zie Palandt (Thomas), § 826 BGB, rdn.  10 en Larenz (1994), p. 447 en 454.
45 Zie Palandt (Thomas) § 826 BGB, rdn. 26 en Decku, p. 56. Zie in de rechtspraak bijv. BGH

WM 1958,877. p. 879.

46    BGH NJW 1987. 1758, p. 1759.
47 Zie Larenz ( 1994), p. 448, Ebke & Scheel 1991. p. 390 en Decku, p. 57.
48 Zie Treitel, p. 63 e.v. Vgl. ook Markesinis & Deakin, p. 13 e.v.
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kan opleggen aan anderen dan de partijen bij die overeenkomst.49 Dit beginsel
van relativiteit van de overeenkomst wordt strikt gehanteerd. Ook met de onlangs
inwerking getreden Contracts ( Rights ofthird Parties) Act 1999 zijndemogelijkhe-
den voor derden een beroep te doen op een (bepaling uit) een overeenkomst
nauwelijks verruimd. Op basis van deze Act kan een derde aanspraak maken op
een contractuele bepaling (1) indien de overeenkomst de derde daartoe uitdrukkelijk
het recht geeft of (2) indien een contractueel beding de strekking heeft een derde
een "benefit" te doen toekomen. Voor wat betreft de onderhavige problematiek
geldt dat het gestelde onder (1) zich nimmer voordoet. Het gestelde onder (2) wordt
(vooralsnog) zo restrictief uitgelegd dat ook deze bepaling geen betekenis heeft
voor de onderhavige problematiek.50

Tegen de achtergrond van het vereiste van consideration is een derde voor

schadevergoeding steeds aangewezen op een delictuele actie,5' met name op de
tort ofnegligence.-2 Alhoewel het beginsel dat afspraken slechts partijen binden
en anderen tot nadeel noch voordeel kunnen strekken niet vreemd is aan het
Nederlandse recht. wordt in het Engelse recht vaker dan in het Nederlandse een
beroep gedaan op de doctrine  ofprivity. Betoogd wordt dan dat (door een derde)
niet doormiddel van een delictuele actie schadevergoeding kan worden verkregen
op grond van het schenden van een zorgvuldigheidsplicht die nauw samenhangt
met (de uitvoering van) een overeenkomst. 53

Voor een aanspraak op basis van tort of negligence is vereist dat er sprake
is van een breach  of a duty  of cares4  die in causaal verband staat met de schade.
De discussie omtrent de kring van derden die een beroepsbeoefenaar kunnen
aanspreken. speelt zich af rond de vraag of er ten op:ichte van de derde een duty

49      Zie over privin· in het algemeen Treitel. p. 534 e.v.
50        De Act volgt de voorstellen van Law Commission 242, Privity of contract: contracts for the benefit

of third parties, 1996. De lz:,i' Com miss icin heeft niet beoogd de zogenaamde "testamentsgevallen"
(vgl. V.5.3.4.4) onder de werking van haar voorstel te brengen. De beoogde erfgenaam kan,
aldus de Law Commission, geen aanspraak maken op de (stilzwijgende) verplichting
zorgvuldigheid te betrachten bij het opstellen van het testament, nu dit beding niet de strekking
heeft de beoogde erfgenamen deze benefit te geven (zie p. 81-82 van het rapport). In dezelfde
zin Winfield & Jolowicz. p. 130.

51 Het (theoretsich) scherpe onderscheid tussen contract en delict staat in de literatuur wei onder
druk. Zie Markesinis & Deakin, p. 13-16.

52 De tort of deceit ziet op aansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie en zou
ook toepassing kunnen vinden op de onderzochte gevallen, ware het niet dat vereist is dat de
verstrekker van de informatie moest weten dat deze onjuist was of dat op de koop toe moet hebben
genomen - carelessness is in dit verband onvoldoende - en daarnaast moet hebben beoogd dat
de ontvanger af zou gaan op de informatie. Vgl. Markesinis & Deakin. p. 462 e.v. Hierdoor
speelt deze tort voor de onderhavige materie geen rol van betekenis.

53 Vgl. Markesinis & Deakin, p.70 en 102 en Lord Goff in Whik v. Jones [ 1995] 2 WLR. 187.
p. 205.

54     Zie over de vereisten voor de t<irt <,f negligence Markesinis & Deakin. p. 69-78 en Winfield
& Jolowicz, p. 90 e.v.
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ofcare bestond. Om wat beter vat te krijgen op de manier waarop het Engelse recht

de onderhavige problematiek benadert, is het goed een deel van de ontwikkeling
van de tort of negligence kort te schetsen.55 Ik richt me daarbij vooral op de

vergoedbaarheid van pure economic loss, vrijwel de enige relevante schadesoort
voor de onderhavige problematiek. In het algemeen kan worden gesteld dat in het
Engelse recht (nog steeds) terughoudendheid bestaat pure economic loss op
buitencontractuele basis te vergoeden, vanwege de vrees de " floodgates" te openen
en geconfronteerd te worden met aansprakelijkheid die qua omvang en aantallen
benadeelden onvoorspelbaar is.56 Uitzonderingen worden wel aangenomen, maar
vormen restrictieve categorieen.

57

3.2 Het "neighbour principle"

Pas in de dertiger jaren werd in het Engelse recht met de uitspraak Donoghtte v.
Stevenson   [ 1 932] A.C. 562 delictuele aansprakelijkheid voor letselschade (of
zaakschade) ten gevolge onzorgvuldig handelen algemeen aanvaard.58 Voor onze

problematiek is van groter belang dat v66r deze uitspraak de privity-doctrine in
de weg stond aan acties op delictuele basis jegens een partij die onzorgvuldig was
geweest bij de uitvoering van een overeenkomst.59 Met betrekking tot de vraag
wanneerereen duty ofcare bestaat werd in Donoghtte v. Stevensonhetneighbour

principle geformuleerd, een beginsel dat aan de wieg staat van het moderne Engelse
delictuele aansprakelijkheidsrecht:

"(...)the rulethatyou are to love yourneighbourbecomes in law, you must notinjureyour
neighbour: and the lawyer's question, who then is my neighbour? receives a restricted reply.
You must take reasonable care to avoid acts oromissions which you can reasonably foresee
would be likely toinjure yourneighbour. Who, then, in law is my neighbour? The answer
seems to be - persons who are so closely and directly affected by my act that I ought

55      Voor een uitgebreidere beschrijving kan verwezen worden naar Markesinis & Deakin, p. 69
en met name p. 88 e.v., Winfield & Jolowicz, p. 94 e.v. en Jackson & Powell, rdn. 1-22 e.v.
Zie voor een beschrijving in het Nederlands, zij het vanuit een andere invalshoek: Van Erp,
p. 107 e.v.

56 Zie Markesinis & Deakin, p. 72 en 85, Winfield & Jolowicz, p.  132-133 en Stapleton  1991,
p. 253 e.v. Vgl. Lord Goff in White v. Jones I 1995] 2 WLR 187. p. 196-197.

57 Zie Markesinis & Deakin, p. 88,89 en 122. Kritisch: Stapleton 1991. p. 249 e.v.
58      In deze uitspraak werd de vraag of de fabrikant van "ginger beer" een zorgplicht had jegens

Donoghue. die ziekwas geworden door de confrontatie met een in staat van ontbinding verkerende
slak in het drankje waarvan zij had gedronken, bevestigend beantwoord. Aangenomen werd
datdefabrikanteen duty ofcare had ten opzichte van Donoghue als consument van hetdrankje.
Zie voorts Markesinis & Deakin, p. 70-71.

59      Zie het rapport van Law Commission 242, p. 6 en 12.
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reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am directing my
mind to the acts or omissions which are called in question. .,60

Voor het bestaan van een duty of care was derhalve bepalend het (voorzienbaar)
toebrengen van schade aan personen, waarvan de laedens redelijkerwijs kan weten

dat zij door zijn fouten geraakt zouden worden. Het Duitse begrip Leistungs,ilihe
6I

ziet naar mijn indruk op hetzelfde concept. Het neighbour principle klinkt vaak
door in rechtspraak over de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren tegenover
derden.

3.3         -Voluntary assumption of responsibility"

Algemeen aanvaard is inmiddels dat letsel- en zaakschade voor vergoeding in
aanmerking komen, ongeacht de vraag of de schade het gevolg is van negligence
of van het niet nakomen van een contractuele verplichting.62 Moeilijker ligt dit
voor zuivere vermogensschade. De vergoedbaarheid van pure economic loss zou
tot het domein van het contractenrecht behoren.63 De vergoedbaarheid van pure
economic loss als gevolg van negligence is dan ook niet algemeen aanvaard; men
vreest, zoals gezegd, bij een omarming van de algemene vergoedbaarheid van deze

schadesoorteenflood aan aansprakelijkheid. Slechts op sommige terreinen komt
zuivere vermogensschade voor vergoeding in aanmerking. Een van die terreinen
is dat van de negligent misstatements en meer in het algemeen in gevallen van
negligence iii the performance of a service. 64

Het begin van de lijn van rechtspraak over de vergoedbaarheid van zuivere
vermogensschade op delictuele basis. markeert tevens het begin van de discussie
over beroepsaansprakelijkheid ten opzichte van derden in het Engelse recht. Dit
begin wordt gevormd doorhet dissenting judgement van Lord Denning in Candler
v. Crane, Christmas & Co. [ 1951 ] 1 All ER 426. In deze uitspraak ging het om
de vraag of accountants, die onzorgvuldig waren geweest bij de controle van de
jaarrekening van een onderneming, een duty ofcare hadden ten opzichte van iemand
die in vertrouwen op de juistheid van die jaarrekening tot een investering was
overgegaan en deze verloren had zien gaan. Accountants hadden de jaarrekening
zelf aan de investeerder ter hand gesteld en deze met de betreffende investeerder
besproken. Geoordeeld werd dat "no relevant duty was owed to the investor".
Anders echter Lord Denning:

60 Lord Atkin, t.a.p., p. 580.
61 Zie paragraaf 2.3,
62     Zie het rapport van Law Commission 242, p. 13.
63 Zie Markesinis & Deakin, p. 9-10 en 90.
64     Markesinis & Deakin, p. 89 en 122.
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"Let me now be constructive and suggest the circumstances in which I say that a duty to
use care in a statement does exist apart from a contract in that behalf. First what persons
areundersuch aduty? Myansweristhose persons suchasaccountants, surveyors, valuers

and analysts, whose professions and occupations it is to examine books, accounts and other
things, and to make reports on which people - otherthan theirclients - rely in theordinary
course of business. (...) Secondly to whom do these professional people owe this duty?
I will take accountants but the same reasoning applies to the others. They owe the duty,

of course, to their employer or client; and also I think to any third person to whom they
themselves show the accounts, or to whom they know their employer is going to show
the accounts, so as to induce him to invest money or take some other action on them. But
I don't think the duty can be extended still further so as to include strangers of whom they
have heard nothing and to whom their employers without their knowledge might choose

to show theiraccounts. (...)the testof proximity in thesecasesis: didthe accountants know
that the accounts were required for submission to the plaintiff and use by him. (...). „65

De "dissenting opinion" van Lord Denning is een voorbode gebleken voor de
uitspraak Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller and Partners Ltd. I1963] 2 All ER
575, waarin deze opinio,1 als juist werd aangemerkt.

Hedley Byrne isvan groot belang voor de vergoedbaarheid van pure economic
loss op basis van een buitencontractuele actie. 6 De zaak betreft een negligent
misstatentent van een bank. Heller and Partners had over haar client Easipower
via het interbancaire verkeer kredietinformatie verstrekt aan Hedley Byrne, die
in vertrouwen daarop met Easipower contracteerde. Uiteindelijk bleek verhaal

op Easipower in weerwil van de verstrekte kredietinformatie niet mogelijk. Een
duty ofcare werd slechts van de hand gewezen omdat de bank de kredietinformatie

"without responsibility" had gegeven. Bij gebreke van een dergelijk voorbehoud
zou een duty of care echter wel in de rede liggen, en wel in

"those relationships where it is plain that the party seeking information or advice was
trusting the other to exercise such a degree of care as the circumstances required, where
it was reasonable for him to do that and where the other gave the information or advice
when he knew or ought to have known that the inquirer was relying on him. •,67

Nu er tussen partijen voorafgaand aan het verstrekken van de kredietinformatie

geen contact was geweest, had aansprakelijkheid afgeleid kunnen worden uit:

65    T.a.p., p. 433 e.v.
66     Zie K.M. Stanton, Professional Negligence in Tort: the search for a theory, in: Wrongs and

remedies in the Twenty-First Century (P. Birks, ed.). 1996, p. 69 en Stapleton 1991, p. 261.
67    Lord Reid, t.a.p., p. 583. Hij vocgt daaraan toe: "1 say "ought tot have known" because in

questions of negligence we now apply the objective standard of whatthe reasonable man would
have done."
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"(...) the single act, i.e. the giving of the reference, and only if the doing of that act implied
a voluntary undertaking to assume responsibility. „68

Aldus heeft het concept van voluntary assumption of responsibility in samenhang
met reasonable reliance zijn intrede gedaan. In de rechtspraak aangaande
beroepsaansprakelijkheid nadien, spelen beide concepten geregeld een rol.69 In

de rechtspraak en literatuur wordt het concept van 'voluntary assumption of
responsibility bekritiseerd. Zo wordt er wel op gewezen dat het weinig verhelderend
is, omdat het geen inzicht verschaft in de redenen waarom er (rechtens) sprake
is van aanvaarding van aansprakelijkheid.7' In de hierna te bespreken uitspraak
Caparo Industries plc. v. Dickman Il990] 1 All ER 568 werd bijvoorbeeld
overwogen dat

"[Voluntary assumption of responsibility] is a convenient phrase but it is clear that it was
not intended to be a test for the existence of the duty for. on analysis, it means no more
than that the act of the defendant in making the statement or tendering the advice was
voluntary and that the law attributes to it an assumption of responsibility i f the statement
or advice is inaccurate and is acted on. It tells us nothing about the circumstances from
which such an attribution arises. „71

Hedley Byrne betrof een situatie waarin een dienst werd verleend door een
professionalen de verhouding tussen partijen voorts veel gelijkenis vertoonde met
een contractuele relatie (akin to a contract), die eigenlijk uitsluitend niet
aangenomen kon worden vanwege het ontbreken van consideration:-1 In een

dergelijk geval is sprake van een "relationship equivalent to contract". Een dergelijk
nauwe, bijzondere betrekking (die in wezen het bestaan van een duty of care
rechtvaardigt) wordt in het Engelse recht aangeduid met de term "special
relationship" of "relationship of neighbourhood or proximity".73 Het vereiste van
een relationship of proximity wordt gezien als het belangrijkste mechanisme om
aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade ten gevolge van (vertrouwen

68 Lord Devlin, t.a.p., p. 611.
69     Markesinis & Deakin, p. 91. In dezelfde zin J.L. Powell. Professional and Client: The Duty

of Care en K.M. Stanton, Professional Negligence in Tort: the search for a theory, beiden in:
Wrongs and remedies in the Twenty-First Century (P. Birks. ed.),1996 resp. p. 58 en p. 70 e.v.

70 Zie Markesinis & Deakin, p. 91 en Hepple 1997, p. 88-89.
71 Lord Oliver, t.a.p., p. 589. Vgl. ook Markesinis & Deakin. p.  15, die spreken van a vague notion.
72      Zie de speach van Lord Devlin. t.a.p., p. 608. Hij licht toe: "A promise given without consider-

ation toperform a service cannotbe enforced as acontract: but if the service is in fact performed
and done negligently, the promisee can recover in an action in tort"

73 Zie nader over dit concept Winfield & Jolowicz, p. 99-101  en  108-111. Zie ook Lord Oliver
in Caparo. t.a.p..p. 585: "Proximity is, no doubt. aconvenient expression so long as it is realised
that it is no more than a label which embraces not a definable concept. but merely a description
of circumstances from which, pragmatically, the courts conclude that a duty of care exists."
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op) onjuiste informatie te begrenzen en het risico defloodgates te openen het hoofd
te bieden. 74

De uitspraak Medley Byrne is van groot belang voor de onderhavige
problematiek. Een groot aantal gevallen van aansprakelijkheid van beroepsbeoefe-
naren tegenover derden betreft ditzelfde gevaltype: een derde lijdt zuivere

vermogensschade omdat hij afgaat op informatie of een advies afkomstig van een
beroepsbeoefenaar. De werking van Hedley Byrne gaat daarnaast inmiddels verder

dan het terrein van de negligent misstatements.

3.4
- Foreseeability - relationship of proximity -fair, just and reasonable

"

Sir\dsHedley Byrne heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan overde vereisten voor
het bestaan van een duty of care. De Engelse jurisprudentie geeft enerzijds
uitspraken te zien die tenderen naar een ruimere aansprakelijkheid en anderzijds

uitspraken die weer gas terug lijken te nemen. Een deel van deze beweging speek
zich af rond de vraag of er een tweeledige75 of een drieledige test voor het bestaan

van een duty Of care moet worden gehanteerd.76 Met de hierna te behandelen

uitspraak Caparo lijkt aan deze onduidelijkheid een eind gekomen. Het enkele

hanteren van een voorzienbaarheidseis (1) voor het bestaan van een duty of care
wordt als onvoldoende gezien om aansprakelijkheid binnen redelijke grenzen te
houden.77 Daarom is het vereiste van a relationship of proximity (2)een noodzake-

lijke aanvulling. Tenslotte is vereist dat het aannemen van aansprakelijkheid in
het betreffende geval "fair, just and reasonable" (3) is. Dit laatste vereiste fungeert
soms als ontsnappingsmogelijkheid en kan allerlei "policy reasons" om
aansprakelijkheid van de hand te wijzen in zich bergen. Erkend wordt dat de
vereisten "facets of the same thing" zijn en niet steeds te scheiden zijn.78 Deze

three stage-test speelt met het hiervoor aan de orde gestelde concept van assumption

74 Vgl. Jackson & Powell, rdn. 1-25 en 8-36 en Markesinis & Deakin, p. 92.

75         De zogenaamde"two-stage test" van Lord Wilberforce, zoals blijkend uitAnns v Menon London
Borough Council I1978] A.C. 728, p. 751. Op basis van deze test werd een prima facie duty
ofcare aangenomen in geval van proximity. Proximity werd geacht aanwezig te zijn als "in the
reasonable contemplation of the former, carelessness on his part may be likely to cause damage
to the latter".Was er sprake van een prima facie duty  of care dan werd als tweede stap bezien
of er redenen waren desondanks het bestaan van een duty of care van de hand te wijzen.

76     Zie voor een beschrijving Van Erp, p. 107 e.v; Decku, p. 37 e,v, en Van Dam, p. 61 e.v. De
in die periode gewezen uitspraken draaien om de vraag of "the law should develop novel

categories of negligence incrementally and by analogy with established categories" of "by a
massive extension of a prima facie duty of care restrained only by indefinable considerations
which ought to negative or reduce or limit the scope of the duty or the class of persons to whom
it is owed". In Caparo werd het pleit in het voordeel van de eerste benadering beslecht.

77 Zie onder meer Lord Oliver in Caparo, t.a.p., p. 585.
78      Zie bijv. Lord Oliver in Caparo, t.a.p., p. 585, Winfield & Jolowicz, p 99-101 en W. Lorenz

& B. Markesinis, Solicitors' liability towards Third Parties: Back into the troubled waters of
the contract/tort divide, MLR 1993, p. 559. Vgl. ook noot 73.
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of responsibility,een belangrijke rol in de beoordeling van de aansprakelijkheid
van beroepsbeoefenaren tegenover derden.

In Caparo, waarin het ging om vertrouwen op de gecontroleerde jaarrekening
in het kader van een overname, werd bovendien een nadere invullinggegeven aan
het proximity vereiste. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gevallen als aan de orde
in Candler v. Crane en Hedley Byrne ging het in Caparo om vertrouwen op een
stuk dat door publicatie in het verkeer wordt gebracht en waarvan het in Zijn
algemeenheidte voorzien is, datdaarop zou kunnen worden vertrouwd doorallerlei
partijen en voor allerlei doeleinden, terwijl er geen bijzondere, specifieke reden
hoeft te zijn dit vertrouwen te verwachten. Zou degene die deze informatie in het
verkeer heeft gebracht tot zorgplichten worden gehouden ten opzichte van eenieder
die daarop af zou kunnen gaan, dan zou de informatieverstrekker worden
blootgesteld aan:

"(...) liability in an indeterminate amount for an indeterminate time to an indeterminate
class."79

Teneinde een dergelijke al te ruime aansprakelijkheid te voorkomen werd in Caparo
aangenomen dat pas aan het proximity-vereiste is voldaan. indien er bijzondere
redenen zijn om aan te nemen dat de desbetreffende derde op de infurmatie zal
vertrouwen:

"(...) there was no relationship of proximity between the maker of the statement and any
person relying on it, unless the maker o f the statement knew that his statement would be
communicated to the person relying on it, either as an individual or as a member of an
identifiable class, specifically in connection with aparticulartransaction ora transaction
o f a particularkind and that the plainti ff wouldbe very likelyto rely on it for the purpose

,•80of deciding whether or not to enter into that transaction of that kind.

79 Lord Bridge. t.a.p.. p. 576 citeert hier Cardozo in Ultramares Corp. v. Touche ( 1931 ) 255 NY
170, p. 179. Vgl. Markesinis & Deakin. p. 95.

80 Lord Bridge. t.a.p., p. 576. Overigens is deze benadering niet nieuw. zij is reeds in verschillende
eerdere uitspraken terug te vinden. Zie bijv. Scott Group Lid. v. Mc Farlane and others f 1978]
1 NZLR 553. In dezelfde tijd zijn de uitspraken Smith v. Eric S. Bush \ 1990] 1 A.C. 831 en
Harris v. Wyre Forest DC I 1990] 1 A.C. 831 gewezen. In beide zaken werd aansprakelijkheid
aangenomen van een taxateur die de waarde van een woning vaststelde ten behoeve van de bank.
ten opzichte van de koper van de woning. De taxateur "should have known" dat het onwaarschijn-lijk was dateen kopereen eigen taxatie zou laten verrichten en diende derhalve op basis hiervan
te verwachten datde koperop het taxatierapport zou vertrouwen. Dezebeslissingen contrasteren
nogal met de strikte eisen die in Caparc, worden gesteld. Van belang is waarschijnlijk dat de
bank de kosten van de taxateur doorberekent aan de koper van de woning en de hoge mate van
waarschijnlijkheid dat een privt-persoon (die slechts zelden een dergelijk grote aankoop als
de koop van een huis doet) op de taxatie af zal gaan in het kader van zijn aankoopbeslissing.
Zie hierover Markesinis & Deakin. p. 97-99 en Stapleton 1991, p. 277 e.v.
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Voor de veel voorkomende categorie van gevallen waarin er door derden wordt
vertrouwd op informatie afkomstig van een beroepsbeoefenaar, is deze (strenge)81

invulling van hetproximity-begrip veelal bepalend voor de vraag wanneer er ten
opzichte van de derde een duty of care bestaat.

3.5 "Negligence in the performance of a service
"

Naast gevallen die gebracht kunnen worden onder de categorie van de negligent
misstatements, is voor de onderhavige problematiek relevant dat meer in het
algemeen bij onzorgvuldigheden bij dienstverlening pure economic loss op
buitencontractuele basis nog weI eens voor vergoeding in aanmerking komt,82 dus

zonder dat er onjuiste informatie in het geding is. Het eerste teken was hier Ross

v. Caunters I1979] 3 All ER 580. een geval waarin aansprakelijkheid van een
solicitorten opzichte van een beoogde erfgenaam werd aangenomen in verband
met een dooronzorgvuldigheid van de solicitor ongeldig gebleken testament. Na

een periode van onzekerheid of Ross v. Caunters "good law" was, is deze uitspraak

bevestigd in White v. Jones I1995]  2  WLR   187.83  een  uitspraak  over  een

vergelijkbaar geval. Ik vermeldde hiervoor dat de werking van Hedley Byrne
inmiddels ruimer is dan slechts het terrein van de negligent misstatements:4 White

v. Jones is zo'n zaak die werd teruggevoerd op het beginsel van assumption of
responsibility.  Ross v. Caunters en White v. Joneszijnindit opzicht welbijzonder
omdat hetelement van reasonable reliance dat nauw verbonden is met het concept
van assumption of responsibility ontbreekt:  De beoogde erfgenamen weten immers
veelal niet van het testament, zodat niet gezegd kan worden dat zij hebben

vertrouwd op de zorgvuldigheid van de advocaat. Voorhetoverige hebben derden
slechts sporadisch een aanspraak op een beroepsbeoefenaar vanwege onzorgvuldig-
heid bij zijn dienstverlening:6 Een aantal van deze gevallen zal in het vervolg van
dit boek aan de orde komen.

81 Zie Stapleton 1991, p. 261.
82 Vgl. Markesinis & Deakin, p. 101 en Hepple 1997, p. 70.
83 Zie hierover B.S. Markesinis. Five days in the House of Lords: some comparative reflections

on White v. Jones ( 1995) 3 Torts Law Journal 169.
84 Een ander geval waarin het concept van assumption Ofresponsibilin· uit Hedley Byrne toepassing

vond is Henderson v. Merret Syndicates Ltd. \ 1995] 2 A.C. 145 inzake Lloyd's "names
85 Zie Winfield & Jolowicz. p. 126.
86 Zie Markesinis & Deakin. p. 102-104.
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4           Het Nederlandse recht

In het Duitse en Engelse recht heeft beroepsaansprakelijkheid tegenover derden
inmiddels geleid tot een uitgebreide jurisprudentie en - in ieder geval voor het
Duitse recht - tot een grote hoeveelheid literatuur. In Nederland bestaat een
groeiende aandacht voorberoepsaansprakelijkheid tegenoverderden. Deze heeft
met name - maar niet alleen-geleid tot een aantal publicaties over de aansprake-
lijkheid van de accountant tegenover derden.87 Ook in de jurisprudentie vinden
we steeds vaker gevallen van beroepsaansprakelijkheid tegenover derden terug,
waarvan als aansprekend voorbeeld de arresten Curatoren THB-Notarissen kunnen
worden genoemd.811 De Nederlandse rechter lijkt weinig principiele bezwaren te
hebben tegen een dergelijke aansprakelijkheid.

In deze paragraaf krijgt allereerst de grondslag van beroepsaansprakelijkheid
tegenover derden aandacht (paragraaf 4.1). Daarnaast besteed ik - inleidend op
hetgeen volgt in de hoofdstukken III. IV en V - vanuit systematisch oogpunt
aandacht aan de vraag hoe de kring van derden dient te worden bepaald ten opzichte
van wie een beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de overeenkomst met zijn
opdrachtgever zorgplichten heeft (paragraaf 4.2).

4.1 Grondslag voor aansprakelijkheid

4.1.1 Inleiding

In paragraaf 2 bleek dat vanwege hetbeperkte toepassingsbereik van de delictuele
aansprakelijkheidsbepalingen in hetDuitserecht tal vancontractuele figuren zijn
opgekomen, die toegepast worden op de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren
tegenover derden. In paragraaf 3 zagen we dat in het Engelse recht aanspraken
van derden uitsluitend gebaseerd kunnen worden op onrechtmatige daad, nu daar
strikt de hand wordt gehouden aan het vereiste van consideration. Voor wat betreft
het Nederlandse recht ligt het voor de hand de aansprakelijkheid van een
beroepsbeoefenaar tegenover een derde te baseren op art. 6:162 BW.89 Deze
bepaling heeft immers niet de beperkingen van de Duitse gemeenrechtelijke
onrechtmatige-daadsbepalingen. Maar ons overeenkomstenrecht is evenmin zo

87      Zie bijv. Beckman 1991. p. 17 e.v.,Bertrams 1991, p. 198 e.v., Jansen en Vander Lely 1998,
p. 42 e.v. en over de notaris E.J.H. Schrage. Overeenkomst of onrechtmatige daad, De aan-
sprakelijkheid van de notaris tegenover lieden met testamentaire bevoordelingsverwachtingen,
WPNR 6333 (1998), p. 681 e.v. en WPNR 6334( 1998). p. 697 e.v.

88       HR 23 december 1994. NJ 1996, 627-628 (Curatoren THB -Notarissen 1-II) . HR 15 september
1995, NJ 1996, 629 (Curatoren THB-Notarissen III) en HR 19 juni 1998, NJ 1999, 288
(Curatoren THB-Notarissen IV).

89 Vgl. Cahen, p. 11-12 en Du Perron (1999), p. 252 e.v.
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scherp afgebakend als in het Engelse recht. Onze vereisten voor het totstandkomen
van een overeenkomst of het toetreden tot een overeenkomst laten een zekere
ruimte,90 zodat het wellicht mogelijk is de aansprakelijkheid van een beroepsbe-
oefenaar tegenover een derde in voorkomende gevallen op een overeenkomst te
baseren. Er zijn daarbij twee mogelijkheden. Enerzijds is denkbaar dat er een
rechtstreekse contractuele band wordt aangenomen tussen de beroepsbeoefenaar
en de derde (waarmee de derde in feite tot partij wordt), zoals in het Duitse recht

gebeurt bij het Auskunftsvertrag. Anderzijds is voorstelbaar dat de derde wordt
toegestaan contractuele aanspraken geldend te maken, die zijn ontleend aan de
overeenkomst tussen deberoepsbeoefenaaren diens opdrachtgever,91 zoals in het

Duitse recht aan de orde is bij het VmSfD. 92

4.1.2 Overeenkomst (in plaats van onrechtmatige daad)?

Het aannemen van een rechtstreekse overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar
en de derde zou bijvoorbeeld aan de orde kunnen zijn in die categorie van gevallen
waarin de beroepsbeoefenaar rechtstreeks informatie verstrekt aan de derde. Een

aansprekend voorbeeld is het geval beoordeeld in HR 10 december 1993, NJ 1994,
667 (Rabobank Ermelo/Van Ittersum), waarin het ging om het verstrekken van
kredietinformatie door een bank aan een derde, te weten een potentiele wederpartij
van een cliente van de bank. Aansprakelijkheid werd in het betreffende geval
afgewikkeld via de delictuele band, maar er zou ook tot een overeenkomst tussen
de bank en de derde geconcludeerd kunnen worden:3 De "derde" heeft immers

blijk gegeven van de wens een bepaalde prestatie- kredietinformatie - te ontvangen
met het oog op een mogelijke relatie met de cliente van de bank (die uiteindelijk
ook de bank tot voordeel strekt).94 Uit het defacto verstrekken van de kredietinfor-
matie kan de instemming van de bank tot het verstrekken van de informatie worden

90         Immers resp. afhankelijk van hetgeen over en weer is verklaarden van hetgeen partijen uit elkaars
verklaringen hebben mogen begrijpen en uitleg. Vgl. recent over de vraag of er tussen partijen
al dan niet een overeenkomst tot stand is gekomen HR 29 mei 1998, NJ 1999,98 (Mooijman/
Netjes).

91         Ditbetreft in zekere zin het spiegelbeeld van de doorwerking van een (exoneratie)beding tegenover
derden, waarover laatstelijk HR 21 januari 2000, NJ 2000,553 (ODS/Cura ao Port Services).

92      Zie over het Auskunftsvertrag paragraaf 2.2 en over het VmS/D paragraaf 2.3.
93        In het Engelse recht wordt van gevallen als deze gezegd dat er buffor the lack ofconsideration

sprake is van een contractuele band tussen de bank en degene aan wie de kredietinformatie werd
verstrekt. Zie Jackson & Powell, rdn. 1-25 en Hepple 1997, p. 88.

94     Het was voor de bank derhalve duidelijk dat de derde belang hechtte aan deze informatie en
daarnaarzou handelen. Vgl. bijv het Duitserecht waareen belangrijkelement voorhet aannemen
van een Auskunftvertrag is dat de verstrekte informatie kenbaar voor groot belang is voor de
derde en deze de informatie ten grondslaggaat leggen aan een belangrijke beslissing. Zie paragraaf
2.2. De informatie werdderhalve niet verstrekt in een vrijblijvende context, maar in het zakelijk
verkeer. Ontbreekt dit element dan ligt het niet voor de hand om aan te nemen dat de
informatieverstrekker zich heeft willen binden.
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afgeleid. Dat bij het verstrekken van de kredietinformatie de nodige zorgvuldigheid
dient te worden betracht, in die zin dat de verstrekte informatie juist en volledig
is, is in deze benadering een logisch gevolg van de ontstane (contractuele)
gebondenheid.

Van het hierboven behandelde geval waarin een overeenkomst kan worden
aangenomen tussen de beroepsbeoefenaar - of in het genoemde arrest: de bank
- en de derde, moet worden onderscheiden de situatie dat de derde een beroep
zou kunnen doen op de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en diens
opdrachtgever. Een dergelijk geval is bij mijn weten in de Nederlandse rechtspraak
niet aan de orde gekomen. Wel is, meer in het algemeen, aanvaard dat een derde
onder omstandigheden een verweermiddel tegen zich moet laten gelden dat is
ontleend aan een overeenkomst waarbij hij geen partij is.9, Op dezelfde wijze lijkt
het niet uitgesloten dat een derde onder omstandigheden een beroep kan doen op
een verplichting die ligt besloten in een overeenkomst waarbij hij geen partij is.
Doorwerking van verweermiddelen - doorgaans exoneratiebedingen - komt met
name aan de orde indien de derde een partij de vrije hand heeft gegeven (mede)
met het oog op zijn belangen te contracteren.96 Bij de aansprakelijkheid van
beroepsbeoefenaren is geregeld het - in zekere zin: spiegelbeeldige - geval aan
de orde dat de beroepsbeoefenaar diens wederpartij "de vrije hand geeft" het
resultaat van zijn inspanningen aan een derde terbeschikking te stellen opdat deze
aan de hand daarvan zijn belangen kan waarnemen; of, sterker nog: dat de
inspanningen van de beroepsbeoefenaar juist daarop zijn gericht. Hierbij valt te
denken aan de dooreen advocaat af te geven thirdparly legal opinion of een door
een accountantten behoeve van een potentielefinancierop te stellen jaarrekening.
In dergelijkegevallen zou het toelaatbaarkunnen worden geachtdatdederdezich
beroept op de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en de opdrachtgever
en in deze zin een contractuele aanspraak geldend kan maken. 97

Het beginsel van de relativiteit van de overeenkomst (in strikte zin) - het
beginsel dat overeenkomsten slechts partijen binden - wordt in dit laatste geval
geweld aangedaan. Slechts de beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever sloten
immers deze overeenkomsten de relatieve werking van deze overeenkomst brengt
mee dat in beginsel slechts zij daaraan rechten kunnen ontlenen. Daarbij moet echter
in het oog worden gehouden dat ingeval wij de derde in bovenomschreven

95      Zie bijv. HR 7 maart 1969, NJ  1969, 249 (Gegaste uien), HR 12 januari 1979. NJ  1979.362
(Securicor) en HR 21 januari 2000, NJ 2000.553 (ODS/Curagao Port Services).

96     Zie met name HR 7 maart 1969. NJ 1969, 249 (Gegaste uien).
97 Vgl. Smits 1996, p. 94. Vgl. ook Markensinis & Deakin. p. 15, alwaar- tegen de achtergrond

van de mogelijkheid verweermiddelen tegen te werpen - in de "testamentsgevallen" wordt gepleit
zoor een contractual approach. in het Duitse recht zou in dergelijke gevallen een vmSF
aangenomen kunnen worden. Zieovereen Steiterberater die een jaarrekening opstelt ten behoeve
van een potentiele financier bijv. BGH NJW 1997, 1235.
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voorbeelden geen contractuele. maar weI een op delict gebaseerde aanspraak op

de beroepsbeoefenaar verlenen, het beginsel van de relatieve werking van de
overeenkomst (maar dan in ruime zin) in wezen evenzeer geweld wordt aangedaan.
Ookdan verbreedt de-aanvankelijk slechts-contractuele verantwoordelijkheid
van de beroepsbeoefenaar zich tot een derde. 98

4.1.3 Onrechtmatige daad heeft de voorkeur

Uit het voorgaande vloeit voort dat denkbaar is dat derden in ruimere mate dan
thans wordt aangenomen op contract gebaseerde aanspraken geldend maken. Toch

komt het mij voor dat de weg van de onrechtmatige daad hier in zijn algemeenheid
de voorkeur verdient boven die van de overeenkomst.

Allereerst moet geconstateerd worden dat, zeker voor wat betreft beroepsaan-

sprakelijkheid, nauwelijks principiele verschillen tussen de beide wegen bestaan. 99

Enerzijds dient een beroepsbeoefenaar zowel binnen als buiten overeenkomst te
voldoen aan de norm van de redelijk bekwaam en redelijk handelende vakgenoot
in vergelijkbare omstandigheden.'00 Anderzijds zijn met de invoering van de
eenvormige titel schadevergoeding de verschillen tussen wanprestatie en

onrechtmatige daad - hoewel in sommige opzichten nog aanwezig - verder terugge-
bracht.m' Symptomatisch voor het vervagende onderscheid tussen wanprestatie

en onrechtmatige daad, is de onverschilligheid van de rechter voor de door de

opdrachtgever gekozen weg een beroepsbeoefenaar aan te spreken. Zowel de
contractuele als de delictuele weg blijkt tot de mogelijkheden te behoren en dit
punt krijgt nauwelijks principiele aandacht."2 De weg van de onrechtmatige daad
leidt met andere woorden over het algemeen tot dezelfde resultaten als die van
de overeenkomst.

Voorts heeft het aannemen van contractuele aanspraken geen verklarende
kracht. Dezelfde argumenten die spreken voor het aannemen van een contractuele

98       Vgl. Du Perron (1999), p. 271, alwaar hij spreekt van "de reflexwerking van het contractuele

relativiteitsbeginsel". Zie hieroverkritisch J.B.M. Vranken in zijn bespreking van C.E. Du Perron,
Overeenkomst en derden, 1999, in WPNR (2000) 6425, p. 862.

99 Vgl. Asser-Vranken, no. 124, alwaar hij stelt: "Leerstukken zijn in en over elkaar geschoven.
Onrechtmatige daad en contract hebben hun betekenis als dichotomische grondcategorieen van
het verbintenissenrecht verloren.

100 Losbladige onrechtmatige daad, VI.1. Beroeps- en dienstenaansprakelijkheid, algemeen. 1999
(Huijgen). aant. 7, Michiels van Kessenich-Hoogendam, p. 24-26. Vranken 1989, p. 126 en
dezelfde, Naar een meer geintegreerd aansprakelijkheidsrecht bij wanprestatie en onrechtmatige

daad, in: Onderneming en nieuw burgerlijk recht. 1991, p. 325. Jansen & Van der Lely 1998,
p. 46 en in de rechtspraak bijv. HR 2 april 1982, NJ 1983.367.

101   Vgl. Du Perron (1999), p. 255.
102 Zie losbladige onrechtmatige daad, t.a.p., aant. 4. Vgl. ook J.B.M. Vranken in zijn noot onder

HR 29 mei 1998. NJ 1999,98 onder 9. Zie voorts R.P.J.L. Tjittes, De werking van exoneratiebe-

dingen, in: Advocatendossier, p. 47.
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aanspraak, kunnen tot de slotsom leiden dat er sprake is van een jegens de derde
in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm.1'3 Zo is het in het in de vorige subparagraaf
behandelde voorbeeld van de door een bank verstrekte kredietinformatie zowel
voor het aannemen van een overeenkomst'04 als voor het aannemen van eenjegens
de derde bestaande zorgvuldigheidsplicht bepalend dat de verstrekte informatie
door die derde kenbaar ten grondslag gelegd zou worden aan de beslissing al dan
niet met de client van de bank te contracteren:05 In een dergelijke situatie heeft
het aannemen van een overeenkomst weinig meerwaarde. 1()6

Het feit dat nietondenkbaaris dat heteen derde soms toegestaan zou kunnen
worden contractuele aanspraken geldend te maken, benadrukt dat de onderhavige
problematiek zich op het kruisingsvlak van contract en delict bevindt. Van Erp
stelde zich voordat in deze gevallen "tussen contracten delict" het "rechtsbetrek-
kingenmodel" een nuttige functie zou kunnen vervullen. Een rechtsbetrekking
omschreef hij alseen dynamischejuridische relatie waaruit gehoudenheden kunnen
voortvloeien.'07 De charme van de gedachte van de rechtsbetrekking zie ik daarin
gelegen dat de term rechtsbetrekking (terecht) ruimte laat voor andere vormen
van intensiteit van de verhouding tussen partijen dan slechts de overeenkomst.
Deze verhouding zou aldus Van Erp nietmeergekwalificeerd behoeven te worden
als contractueel of delictueel. Volstaan zou kunnen worden met het stellen van
een rechtsbetrekking om vervolgens aan de hand van een aantal afwegingsfactoren
al dan niet tot aansprakelijkheid te concluderen."8 Ook deze benadering brengt

103   Vgl. Du Perron (1996). p. 58. Dit past in de ontwikkeling van een naar elkaar toe groeiend
aansprakelijkheidsrecht bij wanprestatie en onrechtmatige daad. Zie hierover J.B.M. Vranken,
Naar een meer geintegreerd aansprakelijkheidsrecht bij wanprestatie en onrechtmatige daad,
in: Onderneming en nieuw burgerlijk recht, 1991. p. 323 e.v.

104 Zie paragraaf 4.1.2.
105     Vgl. de overwegingen in HR 10 december 1993, NJ 1994.667, zoals weergegeven in paragraaf

4.2.

106 Dit behoeft enige nuancering. Er is weI meerwaarde gelegen in het aannemen van contractuele
aanspraken indien daardoor inhoudelijk nadere aanknopingspunten bestaan voor de inhoud en
omvang van de tussen de beroepsbeoefenaar en de derde bestaande rechten en verplichtingen.
Hiervan zou sprake kunnen zijn indien een derde toegestaan zou worden contractuele aanspraken
gebaseerd op de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever geldend
te maken (vgl. de laatste twee in paragraaf 4.1.2 behandelde voorbeelden), nu denkbaar is dat
zij bijv. een exoneratiebeding overeengekomen zijn. Ingeval de derde toegestaan zou worden
contractuele aanspraken ontleend aan de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en de
opdrachtgevergeldend te maken, dan lijkt dithet voordeel te bieden datdedoordeberoepsbeoefe-
naar en de opdrachtgever (met het oog op de derde) gemaakte bedingen gemakkelijker
"doorwerken" in de rechtsverhouding tussen de beroepsbeoefenaar en de derde. Dit voordeel
is echter slechts schijn. De moeilijke vragen die thans spelen bij de vraag of dergelijke
exoneratiebedingen doorwerken dienen dan beantwoord te worden bij de vraag of het geoorloofd
is dat aansluiting wordt gezocht bij de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en de
opdrachtgever. Vgi. ook Du Perron ( 1996). p. 59.

107   Van Erp, met name hfdst. 4, p. 275 e.v.
108   Van Erp. p. 318.
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ons niet veel verder, omdat nog steeds de vraag blijft welke omstandigheden
109

bepalend zijn voorhet aannemen van aansprakelijkheid "uit" rechtsbetrekking.
Niet alleen heeft het aannemen van een overeenkomst - ofeen rechtsbetrek-

king - nauwelijks meerwaarde, vaak is het aannemen van een overeenkomst

gewrongen omdat niet of nauwelijks een element van instemming kan worden
onderkend. Is in het genoemde voorbeeld van de door een bank verstrekte

kredietinformatie nog wel instemming te construeren, dit ligt anders in bijvoorbeeld
het geval dat de notaris een fout maakt bij het verlijden van een testament, waardoor
de beoogde erfgenaam met lege handen blijft. Naar mate men de overeenkomst
verder oprekt en daaronder gevallen vat waarin er van instemming eigenlijk geen
sprake is, verliest de kwalificatie van een rechtsverhouding tot een overeenkomst
haar betekenis. 110

Op grond van het bovenstaande geef ik de voorkeur aan het baseren van de

aanspraak van de derde op onrechtmatige daad."' We aanvaarden dan niet de fictie
dat er werd ingestemd met een contractuele band met de derde, maar slechts de
realiteit dat overeenkomsten ook anderen dan partijen bij die overeenkomsten raken.
Daarbij behoeven we niet uit het oog te verliezen dat beroepsaansprakelijkheid
tegenover derden in sommige gevallen een aansprakelijkheid is die samenhangt
met de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever. De

samenhang met die overeenkomst kan soms zo sterk zijn, dat het gerechtvaardigd
is invloed uit te laten gaan van die overeenkomst op de beoordeling van de
aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaartegenoverde derde.'12 Daarvoorbestaat
binnen het leerstuk van de onrechtmatige daad voldoende ruimte.

4.2 Naar het bepalen van de kring van derden ten opzichte van wie

zorgplichten kunnen bestaan

Het hiervoor besproken Duitse en Engelse recht overziend, blijkt dat de begrenzing
van de kring van derden ten opzichte van wie een beroepsbeoefenaar zorgplichten
kan hebben, vooreen belangrijk deel wordt gezocht in de noties van voorzienbaar-
heidvan schadedie toegebracht zou kunnen worden in geval van onzorgvuldigheid
of - anders gezegd - van kenbaarheid van het (derden)belang dat in het geding
is bij de (contractuele) prestatie van de beroepsbeoefenaar. In het Duitse recht speelt
immers in het kader van het VmSUD hetbe"Leisti ahe" een belangrijke

109   Vgl. Du Perron (1996), p. 85-87.
110   Vgl. Du Perron (1999), p. 270.
1 I 1 In dezelfde zin Smits 1996. p. 95.

112    Vgl. E. Dirix. Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 1984, p. 195.
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rol. 113 Een zorgplicht ten opzichte van een derde kan in de rede liggen indien deze
derde bestimmungsgemafi in aanraking zal komen met de prestatie van de
beroepsbeoefenaar. Toegespitst op gevallen waarin het gaat om het verstrekken
van (onjuiste) informatie is de erkennbare Relevanzvan dk informatie voor de
derde bepalend: 14 Een soortgelijke maatstaf wordt aangelegd in het kader van
het aannemen van een Auskunftsvertrag, waarvoor van belang is of voor de
beroepsbeoefenaarkenbaar was dat de informatie van groot belang is voor de derde
en door deze ten grondslag zal worden gelegd aan een belangrijke beslissing. 115

Voor wat betreft het Engelse recht bleek hiervoor dat voor het bestaan van een
duty of care

_ naast voorzienbaarheid van schade -a relationship of neighbourhood

or proximity is vereist: 16 Voor gevallen waarin het gaat om vertrouwen op door
een beroepsbeoefenaar verstrekte informatie is daarvan sprake als deze wist dat
deze informatie in handen van een specifieke derde zou geraken, die daarvan in
het kader van een bepaalde transactie gebruik zou maken. 117

Mijns inziens dient de begrenzing van de kring van derden ten opzichte van
wie een beroepsbeoefenaar zorgplichten kan hebben voor het Nederlandse recht
eveneens in de noties van voorzienbaarheid van schade en kenbaarheid van het
in het geding zijnde (derden)belang te worden gezocht. Voorzienbaarheid en
kenbaarheid vormen in het Nederlandse recht een wezenlijk element vanliM

nagenoeg elk vereiste voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Zo werd
in HR 30 september 1994, NJ 1996. 196"' geoordeeld dat de vraag of er sprake
is van handelen in strijd met ongeschreven zorgvuldigheidsnormen- in abstracto
- daarvan afhangt:

"of de dader anders heeft gehandeld dan hij had moeten doen teneinde geen schade toe
te brengen aan een bepaald belang van een ander dat hij had behoren te ontzien, waartoe
dan ook mede is vereist dat hij het belang kende of had behoren te kennen. Dergelijke
normen strekken aldus uitsluitend ter bescherming van belangen van anderen waarop de
dader bedacht moest zijn.

113 Dit begrip heeft als begrenzingscriterium in het Nederlandse recht reeds haar intrede gedaan.
Zie Vranken 1997, p. 717.

114 Zie paragraaf 2.3.
115 Zie paragraaf 2.2.
116 Zie paragraaf 3.2 en 3.4.
117   Zie met name Caparo Industries plc. v. Dickman \ 19901 1 All ER 568. Vgl. echter ook het

neighbour principle datooktot uitdrukking brengt dat rekening dient te worden gehouden met
de belangen vandie personen waarvan voorzienbaar is dat ze dooreen foutgeraakt zullen worden.
Zie paragraaf 3.2.

118   Vgl. Lankhorst, p 228-229, waar hij erop wijst dat kenbaarheid grotendeels samenvalt met
voorzienbaarheid: datgene wat kenbaar is. is voorzienbaar en omgekeerd.

119 In dezelfde zin HR 27 januari 1984, NJ 1984,536.
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In de laatste zinsnede geeft de Hoge Raad blijk van de nauwe samenhang tussen
het vereiste van relativiteiten de zorgvuldigheidsnorm. 12<  In het kader van de vraag
of er jege,is een ander een zorgvuldigheidsnorm bestaat is derhalve voor de
kenbaarheid van diens belang een belangrijke plaats weggelegd:21 Ook inhet kader
van de toerekening op grond van schuld, voor zover deze toets nog een rol speelt
als de zorgvuldigheidsnorm in het geding is, is de vraag of de schade voorzienbaar
was - en (dus) het geschonden belang kenbaar was - in hoge mate bepalend. 122

Tenslotte is de voorzienbaarheid nog steeds een factor van belang in de thans
geldende leer van de toerekening naar redelijkheid in het kader van het causaal
verband.123

Van de cruciale rol van kenbaarheid van het belang dat in het geding is bij
het verstrekken van i,iformatie aan een derde heeft de Hoge Raad onder meer blijk
gegeven in het reeds eerder aangehaalde HR 10 december  1993, NJ  1994, 667.
De vraag of een bank aansprakelijk is voor het verstrekken van onvolledige
kredietinformatie aan een derde werd in dit arrest afhankelijk gesteld van:

"(...)met het oog op welk - aan de bank bekend - althans redelijkerwijs kenbaar- belang
de derde de informatie verlangt, alsmede of en in hoeverre de bank kan en behoort te
begrijpen welke haar ter beschikking staande informatie voor de derde, in het licht van

"diens evenbedoeld belang, van betekenis is.

Het ligt in de rede dat aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie
in die gevallen waarin een derde niet expliciet om die informatie verzoekt, maar
de betreffende beroepsbeoefenaar weet of behoort te weten dat die informatie in
handen van die derde komt, a fortiori afhankelijk is van kenbaarheid van het belang
van die derde bij die informatie. 124

Voor de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren jegens derden is
voorzienbaarheid van schade of kenbaarheid van het betrokken (derden) belang
mijns inziens vrijwel steeds een voorwaarde voor aansprakelijkheid. 125 Anders

dan bij het overtreden van verkeers- of veiligheidsnormen, die primair strekken
tot het voorkomen van letselschade, gaat het hier om de zuivere vermogensbelangen

120      De Hoge Raad stelt uitdrukkelijk datereen nauweband bestaat tussen het vereiste van relativiteit
en onrechtmatigheid: "Schendt hij een belang van een ander waarop hij niet bedacht behoefde
te zijn, dan is derhalve niet voldaan aan het relativiteitsvereiste. zodat het mogelijk is te zeggen
dat de dader niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens die ander; men kan dan evenwel even
goed. zo niet beter. zeggen dat de dader (in zoverre) niet onrechtmatig heeft gehandeld"

121 Zie Lankhorst, p. 228-231.
122     Zie A. Wolfsbergen, Onrechtmatige daad,  1946, p.  139-144.
123 Zie Asser-Hartkamp I, no. 435 en de losbladige Schadevergoeding, aant. 31 bij art. 98 (1998).
124 Vgl. Smits 1996, p. 91 e.v.
125    Zie Du Perron (1999), p. 289. Vgl. Asser-Hartkamp I, no. 435, Bolt in: Spier & Bolt, p. 145

en 152-153. Jansen & Van der Lely 1998. p. 47 en de losbladige Schadevergoeding, aant. 31.1
bijart. 98(1998).
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van  derden, 126 waarmee rekening moet worden gehouden  in het kader  van  de

uitvoering van een overeenkomst met een opdrachtgever. Niet alleen zijn deze
vermogensbelangen weinig bepaald omdat - anders dan bij de schending van
verkeers- en veiligheidsnormen - een fysiek causaal verband ontbreekt, maar
daarnaast ontbreekt- anders dan bij door de opdrachtgever geleden schade -ook
de link van een contract. Voorzienbaarheid van schade is tegen deze achtergrond
de noodzakelijke verbinding tussen laedens en gelaedeerde (ofgelaedeerd belang).

Met de constatering dat aan voorzienbaarheid van de schade of kenbaarheid
van het betrokken belang een belangrijke plaats toekomt is echter nog niet veel
gezegd. Waar het om gaat is wanneer daarvan sprake is. Problematisch is immers
dat op een abstract niveau veel voorzienbaar is. Zo is het voor een accountant die
een tussenbalans samenstelt niet ondenkbaar dat deze door de opdrachtgevende
onderneming wordt aangewend in het kader van het verkrijgen van een (aanvullen-
de) financiering. Aannemelijk is voorts dat het feit dat we hier van doen hebben
met een beroepsbeoefenaar met een specifieke deskundigheideen (verruimende)
invloed heeft op de vraag of een bepaald gevolg voorzienbaar was.  27

De ruime, abstracte voorzienbaarheid of kenbaarheid van het in het geding
zijnde belang, dientdan ook nadergeconcretiseeerd, beperkt te worden. Om recht
te doen aan de beslotenheid van de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar

en diensopdrachtgever, kan het -behoudensbijzondere omstandigheden-slechts
van de beroepsbeoefenaar worden gevergd rekening te houden met belangen die
hij in concrete kon voorzien en niet zozeer zijn ontleend aan algemene of

beroepsspecifieke ervaringsregels. Het concretiseren van de algemeenheid van
voorzienbaarheiden kenbaarheid, lijktook de achtergrond van in de buitenlandse
stelsels gehanteerde begrippen als Leistungsnahe in Duitsland'28 en proximity in
Engeland:29 Ook in het Nederlandse recht wordt gesteld dat de enkele voorzienbaar-
heid onvoldoende is om zich het belang van een derde aan te moeten trekken en

130wordt - ternadere beperking - het begrip"betrokkenheid" naar voren geschoven.
Met deze "betrokkenheid" wordt maar bedoeld dan de enkele verbondenheidvan
het belang van de derde bij de overeenkomst. Erg richtinggevend is echter ook

126      In het Nederlandse recht bestaan geen principiele redenen deze schadesoort niet voor vergoeding
in aanmerking te laten komen, hetgeen niet wegneemt dat personen- en zaakschade veelal op
een ruimerebeschermingkan rekenen. Zie J Spier, Een nieuwedageraad voorhet aansprakelijk-
heidsrecht?, 1999. p. 15, Du Perron (1999), no, 289 en J M. Barendrecht. Pure economic loss
in the Netherlands, in: Netherlands Reports to the 15th Int. Congres of Comparative Law, 1998,
p. 115

127    Vgl. BGH NJW 1987, 1758, p. 1759, waar de Bert:fserfahrung cert rol speelt bij de vraag of
de Steuerberater er rekening mee moest houden of een door hem opgestelde tussenbalans in
handen van de derde zou komen.

128 Zie Palandt (Heinrichs), § 328, rdn. 16.
129   Vgl. Lord Oliver in Caparo Industries plc. v. Dickman I 19901 1 All ER 568, p. 585.
130   Zie Du Perron (1999), p. 272-274.
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dit begrip niet.13' Uiteindelijk gaat het mijns inziens om een concrete vorm van

voorzienbaarheid, die haar grond vindt in aan de beroepsbeoefenaar en de
gelaedeerde derde in kwestie gerelateerde omstandigheden van het geval:32 Het
isdan wellichtnog slechtseen kwestie van woorden of "enkele" voorzienbaarheid
voldoende is voor aansprakelijkheid.

In het vervolg van dit boek tracht ik voor de drie verschillende beroepsbeoefenaren
te schetsen onder welke omstandigheden bij het uitvoeren van de overeenkomst
tussen de beroepsbeoefenaaren diens opdrachtgever zorgplichten tegenover derden

bestaan. Bij het bepalen van deze omstandigheden, zal een zeer belangrijke plaats
toekomen aan de voorzienbaarheid van schade en de kenbaarheid van het betrokken

(derden)belang. Maar ook andere factoren kunnen - in plaats daarvan of in
aanvulling daarop - een rol spelen. Een van deze factoren is hiervoor reeds aan
de orde geweest: de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en diens  4
opdrachtgever. In de Duitse figuur van het VinSfI) zien we het belang van de   I
overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever onderkend.
Lankhorst heeft er in het Nederlandse recht op gewezen dat contractuele normen
kunnen strekken tot bescherming van de belangen van een ander - een derde -
dan de contractuele wederpartij.133 De grondslag van de vordering van die derde
is, zijns inziens, zonder meer onrechtmatigedaad. Maar, zo waarschuwt hij, men:

"moet zich hoeden voor de redenering, dat de rol van de relativiteitsleer bij contract door
de mogelijkheid van een buiten-contractuele actieeenoverbodige zou zijn, want de vraag
naar de strekking van de overtreden norm blijft.' ,134

Daarnaast is de hoedanigheid van beroepsbeoefenaar een factor van belang en
zal het doel en de strekking van specifieke beroepsactiviteiten een rol spelen bij
de vraag of een beroepsbeoefenaareen zorgplicht tegenovereen derde heeft. Ook

131 Zoook Du Perron(1999), p. 272.
132   Vgl. Lord Oliver in Caparo Industries plc. v. Dickinan I 1990] 1 All ER 568, p. 585. Bezien

vanuit het perspectief van de beroepsbeoefenaar zou dan gezegd kunnen worden dat de kans
op hetontstaan van schade - een van de"kelderluikcriteria" uit HR 5 november 1965. NJ 1966.
136 - bij een dergelijke concrete  vorm van voorzienbaarheid groot genoeg  is  om een
zorgvuldigheidsnorm aan te nemen.

133     Zie G.H. Lankhorst. De relativiteit van de overeenkomst. in: Als een goed huisvader, opstellen
aangeboden aan J.H. Nieuwenhuis, 1992, p. 87 e.v. Lankhorsts betoog handelt over de plaats
van het relativiteitsbeginsel in het contractenrecht. Lankhorst stelt dat ook de (verschillende)
belangen van de contractspartij die worden voorgedragen naar aanleiding van het overtreden
van een contractuele norm een relativiteitstoets behoeven. Hij formuleert als voorlopige regel
van contractuele relativiteit dat "naast het vereiste van een aanmerkelijke kansverhoging op het
type ingetreden schade, een bijzondere band van het geschonden belang met het betreffende
contract aanwezig moet zijn, wil het bescherming genieten door de overtreden contractsnorm"
(t.a.p. p. 92).

134 Zie Lankhorst. t.a.p., p. 94.
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deze elementen vinden we terug in de buitenlandse stelsels. 135 Een en ander zal
in de navolgende hoofdstukken een uitwerking krijgen.

Bij het bepalen van deze omstandigheden dient gelaveerd te worden tussen
de beslotenheid van de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en diens

opdrachtgever en de - bij bepaalde beroepsactiviteiten - bestaande dreiging van
(beweerdelijk onverzekerbare) aansprakelijkheid ten opzichte van een ruime kring
van derden. In de onderzochte buitenlandse stelsels bestaat een duidelijke vrees
voor een flood aan claims.136 Dit punt heeft ook in de Nederlandse literatuur de
aandacht:37 Tot dusver heeft de Nederlandse rechtspraak zich evenwel niet
(expliciet) gevoelig getoond voor dit argument. 138 Zo heeft de Hoge Raad in
gevallen van leiding- en kabelschades - ook traditioneel "flood-terrein" - geen
gewichtaan dit argument gehecht. 139 De vrees vooreenflood aanclaimskan mijns
inziens slechts daar waar de grenzen van verzekerbaarheid in zicht zijn, een rol
spelen voor de vraag of er ten opzichte van een bepaalde derde aansprakelijkheid
bestaat. Het afwijzen van een zorgplicht kan niet worden gerechtvaardigd met de
stelling dat reeds anderen (hoge)claimshebben ingediend of nog zullen indienen.
Daar waar nodig zal in het vervolg aan dit punt aandacht worden besteed.

135 Zo wijst het feit dat een beroepsbeoefenaar "besanderes Sachkundig" is. in de richting van een
Auskunftsvertrag. Zie paragraaf 2.2. Met name ook in de Duitse literatuur wordt verklarende
kracht toegckend aan de hoedanigheid van beroepsbeoefenaar. Zie bijv. K.J. Hopt, Nichtvertrag-
liche Haftung au[ierhalb von Schadens- und bereicherungsausgleich - Zur Theorie und Dogmatik
des Berufsrechts und der Berufshaftung - AcP 183 (1983), p. 608 e.v. Zie voor het Engelse
recht bijv. de overwegingen van Lord Denning in Candler v. Crane Christmas & Co. Il951]
1 All ER 426, weergegeven in paragraaf 3.3.

136 Inhet Engelse recht is deze het duidelijkst aanwezig. De terughoudendheid zuivere vermogens-
schade te vergoeden moet vanuitdeze vrees worden verklaard (Markesinis & Deakin, p. 88-89),
terwijl het stellen van de eis van proximin· en de strenge criteria uit Capari ook tegen deze

achtergrond moet worden gezien (zie paragraaf 3.4). Ook in het Duitse recht echter leeft deze
vrees. Zo moet de aansprakelijkheidsbeperking voor accountants (zie hierna paragraaf III.3.2)
in deze sleutel worden geplaatst en ook de jurisprudentie maakt er- sporadisch - melding van.
Zie bijv. BGH NJW 1973. 32 1. p. 323 met betrekking tot het Auskunftsvertrag en het VmSfD.

137      Zie J. Spier en O.A. Haazen, in: The limits of expanding liability, p. 6-17 en Du Perron ( 1999).
p. 125-127. Ook in zijn Tilburgse afscheidsrede schetst Spier een apocalyptisch scenario: het
moet zeker niet worden uitgesloten dat we aan de vooravond staan van een hausse aan claims.
J. Spier, Een nieuwe dageraad voor het aansprakelijkheidsrecht?, 1999. Vgl. voorts R.J.P.
Kottenhagen, Over bris de cables, Kabelbruchfalle en cable cases, BR 1992/9, p. 668 e.v.

138   Vgl. Du Perron. t.a.p.
139   Zie HR 1 juli 1977, NJ 1978,84 (Van Hees/Esbeek).
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De accountant

1           Inleiding

De accountant loopt geregeld het risico door anderen dan zijn opdrachtgever
aansprakelijk te worden gesteld. Met name (goedkeurende) accountantsverklarin-

gen, maar ook andere van de accountant afkomstige stukken, kunnen gemakkelijk
in handen geraken van een ruime kring van derden. Deze derden stellen nogal eens
dat ze (mede) op basis van de door de accountant gecontroleerde of opgestelde
stukken met een onderneming in zee zijn gegaan of besloten hebben tot beleggingen
of een overname.

Alhoewel de accountant werkzaamheden van velerlei aard verricht, is de
wettelijk opgedragen  taak tot controle  van de jaarrekening zijn kerntaak.'  De
accountant onderzoekt in dit kader of de jaarrekening het door art. 2:362 BW
vereiste inzicht geeft. De jaarrekening dient volgens deze bepaling een zodanig
inzicht te geven dat een verantwoord beeld kan worden gevormd van het vermogen
en het resultaat. alsmede voor zover de aard van de jaarrekening dat toelaat, van
de solvabiliteit en liquiditeit van de gecontroleerde rechtspersoon.2 Naar aanleiding

van de controle van de jaarrekening geeft de accountant een accountantsverklaring
af die ziet op de getrouwheid van de jaarrekening.3 Ingevolge de wet wordt de

1 Zie art. 2:393 BW. De jaarrekening kan onderzocht worden door een registeraccountant (RA )
of een accountant-administratieconsulent(AA). De registeraccountant moet bij zijnberoepsuitoe-
fening rekening houden met de bepalingenen (beroeps)regels van de Wet opde Registeraccoun-
tants en de Gedrags- en Beroepsregels Registeraccountants (GBR). Voor de accountant-administra-
tieconsulent zijn de Wet op de Accountants-administratieconsulenten en de Gedrags- en beroeps-

regels Accountants-administratieconsulenten van belang (GBAA). De GBR en GBAA zijn
grotendeels gelijkluidend, in het navolgende zal steeds worden verwezen naar de bepalingen
van de GBR.

2 Daarnaast dient de accountant te controleren of de jaarrekening aan de bij of krachtens de wet

gestelde voorschriften voldoet. of het jaarverslag overeenkomstig titel 9 van boek 2 BW is
opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is en of de overige gegevens zijn toegevoegd (vgl.
art. 2:393 lid 3 BW).

3             Een accountantsverklaring kan goedkeurend of afkeurend zijn en een beperking of oordeelonthou-

ding inhouden. Bij een goedkeurende verklaring geeft de jaarrekening het doorde wet vereiste
inzicht, terwijl dit bij de afkeurende verklaring juist niet het geval is. Een verklaring met beperking
houdt in dat de accountant zich niet kan verenigen met de waardering van een bepaalde post,
die van materieel belang is, maarduidelijk is toegelicht. Een verklaring van oordeelsonthouding
wordt afgegeven in geval er na controle voor de accountant niet controleerbare onzekerheden
zijn blijven bestaan, terwijl voorts onduidelijk is hoe die onzekerheden het totale beeld van de

jaarrekening beinvloeden. Zie NIVRA 1997, p. 20 e.v. Vgl. Asser-Maeijer 2-III, no. 426.
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accountantsverklaring met de jaarrekening openbaar gemaakt.4 Naast de controle
van de jaarrekening draagt de wet de accountant ook nog een aantal andere andere
taken op. Ook deze werkzaamheden kunnen leiden tot een verklaring, bijvoorbeeld
omtrent het omzetten van een BV of een andere rechtspersoon in een NV:

Naast de wettelijk opgedragen taken verricht de accountant allerlei andere
werkzaamheden.6 Hij krijgt onder meeropdrachten tot beoordelen van financiele
verantwoordingen. Een beoordelingsopdracht is een onderzoek met minder
diepgang dan de controle van de jaarrekening; het oordeel dat de accountant naar
aanleiding van een beoordelingsopdracht uitspreekt in zijn beoordelingsverklaring7
is daarom minder vergaand. Daarnaast krijgt hij opdrachten tot het samenstellen
van financiele verantwoordingen. Naar aanleiding van een dergelijke opdracht
geeft de accountant een samenstellingsverklaring af.8 Enige zekerheid omtrent
de samengestelde verantwoording wordt daarin niet verstrekt. Om geen onduidelijk-
heid te laten bestaan omtrent de vraag of de jaarrekening gecontroleerd is, wordt
steeds het woord beoordeli,igsverklaring of samenstellingsverklari,ig vermeld,
of wordt melding gemaakt van het feit dat er geen sprake is geweest van accoun-
tantscontroleen er dus geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening
wordt verstrekt.9

Naast controle-, samenstellings- en beoordelingsopdrachten kan het verzorgen
van administraties en allerlei opdrachten met bijzondere doelstellingen" tot de
werkzaamheden van de accountant worden gerekend. Men kan dan denken aan
een controle van beperkte omvang," het beoordelen van de kredietwaardigheid

4      Zie art. 2:394 lid 4 BW. De accountantsverklaring behoort tot de "overige gegevens" van art.
2:394 lid 4 BW. Naastde accountantsverklaring brengtde accountant van zijn onderzoek verslag
uit aan de raad van commissarissenen het bestuur. Zie art. 3:393 lid4 BW. Ditaccountantsverslag
wordt niet openbaar gemaakt.

5       Zie resp. art. 2:72 lid ! onder b BW en art. 2:72 lid 2 onder b BW. Ook kan gedacht worden
aan het afgeven van een verklaring van inbreng (artt. 2:94 a lid 2 en 2:94 c lid 3 met equivalenten
voor de BV in de art. 2:204 a lid 2 en 2:204 c lid 3), een verklaring over de ruilverhouding van
de aandelen bij fusie van een NV of BV Cart. 2:328 BW) en de recent in de wet opgenomen
splitsingsverklaring (art. 2:334aa BW).

6         Zie voor een overzicht de MvT bij de Wet op de Registeraccountants. TK 5519 (1959). nr. 3.
p. 12-13 en E.P. Jansen. Enkele aspecten van beroepsaansprakelijkheid van de accountant en
belastingadviseur, in: Beroepsaansprakelijkheid, Recht op een scheve schaats, p. 81.e.v.

7       De goedkeurende beoordelingsverklaring houdt in dat de accountant bij zijn onderzoek niets
is gebleken waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de jaarrekening niet is opgesteld in
overeenstemming met de algemeen geldende grondslagen voor financiele verslaglegging.Vgl.
NIVRA, 1997, p. 31. Zie voorts J. van Hees, Specifiek overeengekomen werkzaamheden, De
Accountant 1997/9, p. 565 e.v,

8     Zie art 17 lid 1 GBR- 1994.
9      Zie art 6 GBR-1994
10        Ook wei "specifiek overeengekomen werkzaamheden" genaamd.  Zie J.  van Hees.  t.a.p.
11       Zie buv. Rb. Zwolle 2 december 1992. NJ 1995,56 waarin controle van de financiele gegevens

in een subsidieaanvraag aan de orde was. Naar aanleiding van de controle diende een accoun-
tantsverklaring te worden opgesteld.
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van een onderneming, het bepalen van schade-omvang, de waardebepaling van
goodwill of aandelen en het verrichten van due diligence-onderzoeken.11 Zoals
bij vele beroepsbeoefenaren bestaat ook bij accountants een groot deel van de
praktijk uit het geven van adviezen, die onder meer op fiscaal en bedrijfseconomisch
terrein kunnen liggen.

In Duitsland en Engeland verrichten accountants vergelijkbare werkzaam-
heden, 13 met dien verstande dat in Engeland de accountant ook nog een administra-
tivefunction heeft, die onder andere het beheren van trusts en het afwikkelen van
faillissementen inhoudt. Voor wat betreft de controle van de jaarrekening en de
taak die de accountant daarbij vervult, zijn Duitsland, Engeland en Nederland goed
vergelijkbaar omdat het hiereen terrein betreft waarop de Europese wetgever actief
is geweest. Met het oog op de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt
is met een aantal richtlijnen - onder meer- getracht dejaarrekeningen van onderne-

mingen in de verschillende lidstaten eenvormig te maken. Zo zou een eerlijke
mededinging worden bevorderd en zouden handelsbelemmeringen die schuil gaan
in ondoorzichtigheid van (dejaarrekening van) buitenlandse ondernemingen worden

weggenomen.

2          Plan van behandeling

In dit hoofdstuk staat de vraag naar de zorgplichten van accountants tegenover
derden centraal. Ik merkte reeds op dat door de accountant opgestelde of
gecontroleerde stukken gemakkelijk in handen van derden kunnen geraken, die
op basis daarvan - veelal financiele - beslissingen nemen. Bij derden die schade
zouden kunnen ondervinden door vertrouwen op door de accountant opgestelde
stukken of verstrekte of gecontroleerde informatie kan men onder meer denken
aan aandeelhouders, beleggers, kredietverstrekkers, leveranciers en werknemers.
Met name tegen deze achtergrond dreigt een ruime aansprakelijkheid voor de
accountant, zowel voor wat betreft de kring van personen die hem zouden kunnen

aanspreken als voor wat betreft de totale omvang van een mogelijk verschuldigde
schadevergoeding. Ook is denkbaardat de accountant zijn opdrachtgever bijstaat
in een onderhandelingssituatieen in deze context uitlatingen doet die de wederpartij
mee laat wegen bij zijn beslissingen. De vraag die ik in dit hoofdstuk tracht te
beantwoorden is of en zo ja, onder welke voorwaarden, de accountant bij zijn
werkzaamheden zorgplichten heeft ten opzichte van deze derden. Bij de

12     Zie over accountant en due diligence onderzoek, Slagter in: Slagter & Wessels, p. 9 e.v.
13   Zie voor een beschrijving van de werkzaamheden van de accountant in Duitsland § 2

Wirtschaftsproferordnung (WPO), Hirte, p 58, Land, p. 23-24, Ebke (1983), p. 1. Zie voor
Engeland Jackson & Powell, rdn. 8-01.
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beantwoording van deze vraag zal ik onderscheid maken tussen de verschillende
werkzaamheden die de accountant verricht. Ik ga daarbij niet in op de vraag of
deaccountantin vaktechnisch opzichttekortisgeschoten. Ikgaervan uitdat voor
het beantwoorden van deze vraag het feit dat aansprakelijkheid ten opzichte van
een derde ter beoordeling voorligt, veelal geen rol speelt. 14

In het navolgende volgen allereerst de opvattingen in de Duitse en Engelse
jurisprudentie en literatuurdienaangaande (§ 3 en 4). Ik tracht een globaal inzicht
te geven in de huidige reikwijdte van de aansprakelijkheid van de accountant ten
opzichte van derden in die rechtsstelsels. toegespitst op de argumenten en gezichts-
punten die een rol spelen bij het aanvaarden of afwijzen van aansprakelijkheid
ten opzichte van bepaalde derden. Vervolgens komt het Nederlandse recht aan
de orde (§ 5).

3         Zorgplichten van de accountant ten opzichte van derden in het
Duitse recht

3.1 Inleiding

In het Duitse recht bestaat een duidelijk onderscheid tussen de wettelijk voorge-
schreven controle van de jaarrekening" en andere werkzaamheden.16 Voor wat
betreft de eerstgenoemde werkzaamheden bestaat een bijzondere aansprakelijk-
heidsbepaling. neergelegd in § 323 Handelsgesetzbuch (HGB). Voor andere
werkzaamheden dan Pflichtpriiftingen bestaat een dergelijke bepaling niet. De
aansprakelijkheid van een Wirtschaftspriderjegensderden voor deze werkzaam-
heden moet beoordeeld worden aan de hand van het gemene recht. Aansprake-
lijkheid kan bestaan op basis van de grondslagen en figuren besproken in het tweede
hoofdstuk.

De verplichte controle van dejaarrekening dient de accountant ge,visse,ihaft,
unparteiischen in eigener Verantwortung uitte voeren:7 Met betrekking tot derden
is met name ook de eis van onafhankelijkheid van belang.'* Deze eisen gelden
niet slechts voor de verplichte controle van de jaarrekening. maar lijken ook

14 Zoook Boertien, p. 181 en Nijnens, p. 134.
15       De bepalingen over de verplichte controle van de jaarrekening zijn te vinden in het Handelsge-

setzbuch (HGB) § 316 e.v.
16 Zie Hirte. p. 57.
17     Zie § 323 I HGB en § 43 Wirtschaftspruferordnung (WPO).
18       Zie Land, p. 34. De accountant dient onafhankelijk te zijn zowel op vaktechnisch als financieel

terrein, hetgeen ten grondslag ligt aan het verbod in dienst te zijn van de opdrachtgever. Zie
ook § 43 WPO.
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daarbuiten een rol te spelen.'9 Geheel duidelijk is dit echter niet, want in de
literatuur wordt weI de vraag gesteld of de accountant ook bij advieswerkzaamheden
tot strikte neutraliteit gehouden is of dat hij bij deze werkzaamheden een meer

partijdige positie in mag nemen. Het antwoord op deze vraag wordt dan wel
afhankelijk gesteld van de wijze waarop de accountant zich naar buiten toe
presenteert.

2()

3.2 "Pflichtpriiftingen"

Alhoewel in de Duitse literatuur het belang van derden bij de controle van de
jaarrekening wordt onderkend,21 heeft de Duitse wetgever ervoor gekozen de

aansprakelijkheid van de accountant voor fouten bij de verplichte controle van
de jaarrekening te beperken tot aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgevende
onderneming. De betreffende bepaling is § 323 I HGB:

"(...) Wer vorsiitzlich oder fahrllissig seine Ptlichten verletzt, ist der Kapitallgeselschaft
und, wenn ein verbundenes Unternehmen geschiidigt worden ist, auch diesem zum Ersatz
des daraus entstehenden Schadens verpflichtet (...). "

Het Duitse recht kent deze bepaling al sinds de invoering van de verplichte controle
11

van de jaarrekening door de accountant in 1931.-- De aansprakelijkheid op grond
van fahrlassigkeit is beperkt tot een bedrag van DM 2.000.000 per controle-
opdracht.23 De accountant is op basis van deze bepaling slechts aansprakelijk jegens
de vennootschap en mogelijk jegens een daarmee verbonden onderneming.24

19   Zie Stahl. p. 30, die spreekt van Geboten der Neutralitat und der objektiven Interessen-
wahmehmung, Land, p. 33-34, Baumbach-Hopt, § 323 HGB, rdn. 1. Ze ook § 43 WPO waarin
tot uitdrukking is gebracht dat de accountant onpartijdigheid in acht te nemen heeft. met de
toevoeging dat dit in het bijzonder geldt bij controleopdrachten en het afgeven van verklaringen
(Gutachten).

20      Zie Land, p. 51-52. Vgl. BGH WM 1986, 711 waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat bij
de beoordeling van aansprakelijkheid een rol kan spelen of de accountant zun zegel op de stukken
heeft aangebracht -dit zegel moet hij toevoegen bij Pflichtpriifungen-en als accountant heeft
ondertekend.

21     Zie Ebke (1983). p. 11 e.v.
22       § 262g HGB  1931, met kleine wijzigingen § 141 Aktiengesetz (AktG) en §  168 AktG  1965

en sinds het Bilanzrichtliniengesetz § 323 HGB 1985. De invoering van de begrenzing van de
schadevergoedingsplicht van de accountant geschiedde tegen de achtergrond van een dreiging
van verzekeraars het aansprakelijkheidsrisico niet meer te verzekeren. Zie Ebke (1983), p. 4 1.

23    § 323 11 HBG
24        Vgl. Ebke (1983), p. 36: het moetgaan omeen onderneming waarmee een concern wordt gevorind

of een onderneming die de gecontroleerde onderneming beheerst of daarvan juist afhankelijk
is, inzoverre als deze onderneming door de fout van de accountant vermogensschade heeft geleden.
Zie hierover ook BGH VersR 1998.907, p  908.
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Aangenomen wordt dat § 323 BGB de aansprakelijkheid van de accountant voor
fouten bij de verplichte controle van de jaarrekening niet uitputtend regelt. Derden
kunnen de accountant volgens de heersende mening in ieder geval aanspreken
op delictuele basis.25 Met name § 826 BGB komt in dat verband als grondslag in
aanmerking.26 In het vorige hoofdstuk zagen we reeds dat de Sittenwidrigkeit en
Vorsatz die in het kader van dit artikel worden vereist wel zodanig worden ingevuld
dat lichtvaardigheid, het risico op de koop toe nemend dat een derde schade wordt
toegebracht, reeds voldoende is om aansprakelijkheid op basis van dit artikel aan
te nemen. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de accountant hem bekende

gebreken in een jaarrekening achteloos naast zich neerlegt of bewust afziet van
de controle van een bepaalde post terwijl hij weet dat er tegen deze post
zwaarwegende bezwaren bestaan. 27

Daartegenover zouden, gezien het bepaalde in §323 I HGB. volgens de
heersende mening in de literatuur geen aanspraken van derden op contractuele
of quasi-contractuele grondslag toegelaten kunnen worden.18 In de lagere
rechtspraak werd desondanks sporadisch aangenomen dat het beschermingsbereik
van een Prufungsvertrag tot derden kan worden uitgebreid, bijvoorbeeld in een
situatie waarin de accountant in verband met zijn adviesrelatie metde betreffende
derden - de aandeelhouders van de vennootschap wier jaarrekening werd ge-
controleerd - wist dat deze op basis van de jaarrekening garanties zouden
verstrekken aan een koper van hun aandelen.-" Vrij recent heeft het BGH zich over

25 Zie Heymann-Emmerich. HGB, Band 3, § 323. rdn. 7, Baumbach-Hopt. § 323 rdn. 7 e.v., Hirte,
p. 64. Ebke (1983) p. 37-38. dezelfde (1996). p. 19 en K.J. Hopt. Die Haftung des Wirt-
schaftsprofers,  Rechtsprobleme  zu  §  323  HGB  (§  168  AktG  a.F.)  und zur Prospekt-  und
Auskunftshaftung. in: Festschrift fiir Pleyer. 1986, p. 353. Vgl. Von Bar 1994, p. 100.

26 Ook aansprakelijkheid op basis § 823 11 is denkbaar. maar is eigenlijk slechts aan de orde in
geval van overtreding van strafrechtelijke normen. Zie Ebke (1996), p.  19. Zie paragraaf II.2.1

27 Zie Hirte. p. 64-65 met verdere verwijzingen. Vgl. ook Ebke (1996), p. 19.
28      In de literatuur wordt enerzijds geredeneerd dat de Duitse wetgever de bepaling in 1985 had

kunnen herzien naar aanleiding van de vijfde richtlijn die voorzag in aansprakelijkheid van de
accountant ten opzichte van derden. Nu dit niet is gebeurd, kan de kennelijke wil van de wetgever
niet door "richterliche Rechtsfortbildung unterlaufen werden". In deze zin bijv. R. Quick, Die
Haftung des handelsrechtlichen AbschluBprufers, BB 1992. p. 1681 en Hirte. p. 62. Vgl. ook
Ebke (1983), p. 36 en dezelfde ( 1996), p. 23 met verdere verwijzingen. Ook wordt wei gesteld
dat de aansprakelijkheid jegens de "verbonden" onderneming waarin § 323 HGB voorziet, een
aansprakelijkheid jegens derden is, zodat hieruit moet worden afgeleid dat aansprakelijkheid
jegens andere derden (kennelijk) niet mogelijk is. Zo bijv. Von Bar 1994, p. 99 en dezelfde
in: The Limitsof Expanding Liability, p. 119. Otto & Mittag 1996. p. 331 achten aansprakelijk-
heid op basis van de quasi-contractuele figuren mogelijk indien aan de gebruikelijke vereisten
is voldaan (zie hiervoor hoofdstuk II). Zij stellen dat de parlementaire geschiedenis niets vermeldt
over aanspraketijkheid jegens derden, zodat aannemelijkis dat de wetgever over aansprakelijkheid
jegens derden uberhaupt niet heeft nagedacht. In dezelfde zin B. Kropff in: E. GeBIer e.a..
Aktiengesetz III, § 168 AktG, rdn. 32. Vgl. ook LG Monchengladbach NJW-RR 1991,415.

29 OLG Stuttgart WPK-Mitt.  1995, 222, Zie over deze uitspraak kritisch Ebke (1996), p. 25 en
M. Siebert, Vertragliche Erweiterung der Haftung des gesetzlichen AbschluBprufers, WPK-Mitt
4/1996, p. 235.
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deze kwestie uitgelaten.30 In het beoordeelde geval deelden accountants in de loop
van een controle-opdracht aan hun opdrachtgever en aan de potentiele koper van
de aandelen in de vennootschap mee dat de op dat moment voorliggende
jaarrekening door hen goedgekeurd zou worden. De koop werd daarop gesloten,
maar door nadien aan het licht gekomen onregelmatigheden in de boekhouding
werd uiteindelijk slechts een verklaring met beperking afgegeven. Het BGH stelde

voorop dat een andere dan de in § 323 HGB genoemde derde geen aansprakelijk-
heid op deze bepaling kan baseren. Daarbij wees het uitdrukkelijk op het
aansprakelijkheidsbeperkende karakter van § 323 HGB voor gevallen waarin er
geen sprake is van opzet. Aansprakelijkheid tegenover aandeelhouders of
schuldeisers van de vennootschap zou hiermee in strijd zijn. Bovendien zou er
aldus minder verhaal resteren voor de vordering van de vennootschap zelf op de
accountants.

Maar daarmee was de kous niet af. Weliswaar kon aansprakelijkheid niet
worden gebaseerd op § 323 HGB, maar dit betekende niet:

"daB damiteine vertragliche Haftung des AbschluBprufers gegentiberDritten nach MaBgabe
der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsbitze zur Dritthaftung Sachkundiger von
vornherein ausgeschlossen wiire."

Het BGH oordeelde dat accountants voor een met de controle-opdracht samenhan-

gende mededelingals de onderhavige. aansprakelijk kunnen zijn ten opzichte van
de koper op basis van een 1/mSfD. Zo lang maar voor de accountant duidelijk is
dat in het kader van de controle-opdracht een bijzondere prestatie van hem wordt
verlangd, waarvan tegenover een derde. die vertrouwt op zijn deskundigheid.

gebruik zal worden gemaakt. is aansprakelijkheid ten opzichte van die derde niet
ondenkbaar:' Het BGH wees er daarbij op dat § 323 HGB niet in de weg staat

aan aansprakelijkheid voor mededelingen in verband met de controle. § 323 HGB
blijft echter op de achtergrond wel een rol spelen:

"Allerdings erfordert die in § 323 HGB zum Ausdruck kommende gesetzgeberische
Intention. das Haftungsrisiko des AbschluBprufers angemessen zu begrenzen, auch im
Rahmen der vertraglichen Dritthaftung des AbschluBprafers Beachtung. Die Einbeziehung
einer unbekannten Vielzahl von Glaubigern, Gesellschaftern oder Anteilserwerbern in
den Schutzbereich des Prufauftrags wurde dieser Tendenz zuwiderlaufen. DaB der
AbschluBprufer bereit ist, ein so weitgehendes Haftungsrisiko zu ubernehmen, kann
regelmaBig nicht angenommen werden. Anders liegt es indessen, wenn die Vertragsteile
bei Auftragserteilung, gegenfalls auch zu einem spiiteren Zeitpunkt, ubereinstimmend davon

ausgehen, daB die Prtifung auch im Interesse eines bestimmten Dritten durchgefithrt werde

30 BGH VersR 1998,907.
31     Zie ook C. von Bar. Gemeineuropaisches Deliktsrecht II, 1999, rdn. 44.
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und das Ergebnis diesem Dritten als Entscheidungsgrundlage dienen soil. Jedenfalls in
solchen Fallen liegt in der Ubernahme des Auftrags die schllissige Erklarung des Prufers,
auch im Interesse des Dritten gewissenhaft und unparteiisch prufen zu wollen. Es gibt keinen
Grund, bei einer derartigen Fallgestaltung dem Dritten Anspruche gegen den sein
Pritfungspilichten verletzenden Prilfer zu versagen (...) ".

Het BGH oordeelt aansprakelijkheid van de accountant tegenover(andere) derden
voor de verplichte controle van de jaarrekening derhalve mogelijk, maar meent
dat § 323 HGB tot terughoudendheid dwingt bij het aannemen van die aanspraken.

3.3 Andere werkzaamheden dan  " Pflichtpriiftingen
"

Ten aanzien van de aansprakelijkheid van accountants voor fouten bij andere
werkzaamheden dan de verplichte controle van de jaarrekening, bestaan geen
bijzondere aansprakelijkheidsbepalingen. Aansprakelijkheid van de accountant
voor deze werkzaamheden wordt beoordeeld aan de hand van het gemene recht.
Duidelijk is in iedergeval dat op dit terrein op veel ruimere schaal aansprakelijkheid
jegens derden wordt aangenomen dan bij de verplichte controle van de jaarreke-
ning.32 De aansprakelijkheid van de accountant wordt in de rechtspraak en literatuur
in hoofdzaak gegrond op een Auskunftsvertrag, een VmSjD33 en § 826 BGB.34
In hoofdstuk II besprak ik de vereisten hiervoor.

In de Duitse literatuur wordtde rechtspraak zonderuitzondering gegroepeerd
al naargelang de aansprakelijkheidsgrondslag. Nu dit weinig verhelderend is voor
het Nederlandse recht en mij bovendien de keuze van het BGH voor de ene dan
wel de andere grondslag niet steeds principieel voorkomt, heb ik gezocht naareen
andere indeling. In het navolgende bespreek ik, toegespitst op de beroepsuitoefening
van de accountant, de belangrijkste omstandigheden die een rol spelen in het kader
van de hiervoor genoemde vereisten. Rechtspraak over de aansprakelijkheid van

32     Zie Ebke (1996), p. 40.
33     In de rechtspraak wordt overigens ook een VmSfD aangenomen in gevallen waarin er sprake

is van advisering en het gevraagde advies mede geacht wordt te zien op de belangen van een
derde, veelal een familielid van de opdrachtgever. Het aannemen van een VmSfI) lijkt in een
dergelijk geval terug te voeren op het Wohl und Wehe-criterium. Zie bijv. OLG Miinchen NJW-RR
1991,1127, p. 1128 (Steuerberater), waarin, tegen de achtergrond van een overdracht van
aandelen van vaderop zoon, een verzoek van de vader tot"Hinweise, fallsaus steuerlicher Sicht
beim AbschluB der Vertrage etwas zu beachten ist" werd gezien als een "konkludente Willens-
erklb:rung" van de vader tot bescherming van de zoon. Dat de belastingadviseur ook voor de
belangen van de zoon had te waken, had hij ook geaccepteerd door in zijn advies ook op de
fiscalegevolgen voor de zoonin te gaan. Vgl. Ebke (1996), p. 41. Zie vooreen vergelijkbaar
geval BGH WM 1985,1274, p. 1275 (Steuerberater). Ingeval een contractspartij het Woh! und
Wehe van een derde is toevertrouwd, dan spreekt die objektive interessentage van de
contractspartijen reeds voor een VmSjD. Zo bijv. BGH WM 1986, 711.

34 Ook aansprakelijkheid op basis van culpa in contrahendo komt een enkele keer voor. Zie noot
56.
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de Wirtschaftspriifer tegenover derden is schaars.35 In navolging van de Duitse

rechtspraak en literatuur bespreek ik daarom in het navolgende ook rechtspraak
over de Steuerberaterendevereidigte Buchpriifer,die voorzover zij verklaringen
afgeven vergelijkbaar zijn met de accountant. 36

3.3.1 Kenbaar doel van de rapportage; kenbare beoogde (derde-)gebruiker

Als voor een accountant duidelijk is dat zijn rapportage in het kader van een
bepaalde transactie, bijvoorbeeld het verlenen van een krediet. ter beschikking
zal worden gesteld aan een derde. is dit van grote betekenis op de beoordeling
van de aansprakelijkheid van de accountant ten opzichte van die derde. Bescher-

ming van de derde kan dan zowel geschieden op basis van een Auskunftsvertrag
als een VmSfD. Indien deze omstandigheid zich voordoet, is gegeven dat voor de
beroepsbeoefenaar kenbaar is dat de rapportage door een derde ten grondslag zal
worden gelegd aan een belangrijke beslissing, hetgeen zowel van belang is voor
de vraag of een Auskunftsvertrag tot stand is gekomen als voor de beantwoording
van de vraag of er sprake is van Leistungsnahe, vereist voor het aannemen van
een VmSD.37

Illustratief is het geval waarin een Wirtschaftspriifer een voorlopige
jaarrekening toestuurde aan een bank in het kader van het verkrijgen van een
bouwkrediet door zijn opdrachtgever. De jaarrekening maakte ten onrechte geen
melding van bepaalde lasten drukkend op een aantal percelen grond, die als
onderpand voor de bank zouden dienen.38 Het BGH noemt de mogelijkheid dat
een Ausku,iftsvertrag tot stand is gekomen, want:

"Werals Fachmann Auskun ft tiberdie Bonitateines (zukunftigen) Geschaftspartners des
Auskunftsempfangers erteilt und weiB, daB fur den Empfanger die Auskunft Grundlage
fur weitreichende geschaftliche MaBnahmen ist. derhandelt in der Regelin dem BewuBtsein,
eine verbindliche, mdglicherweise Haftungsfolgen aus!8sende Willenserklarung und nicht
nur eine unverbindliche Wissenserklarung ab zu geben.

,•19

35 Vgl. Hirte. p. 58.die hiervoor als verklaring geeft dat accountants in essentie bil 6dn verzekeraar
zijn verzekerd. waardoor veel zaken buiten rechte afgedaan zouden worden.

36 De Duitse Stetterberater is niet vergelijkbaar is met onze belastingadviseur. maar veeleer met

een accountant nu hij regelmatig verklaringen afgeeft omtrentdegetrouwheid vaneen rapportage
of verantwoording. Zie Stahl, p. 32-33.

37 Zie paragraaf 11.2.2 resp. 11.2.3.
38    Zie BGH WM 1986. 711.
39       Terughoudender BGH NJ W  1 973. 32 1, waarin de opdrachtgever van de Wirtschaftspriifer de

door deze opgestelde balans doorleidde naar een kredietverstrekker. Het BGH wees aansprakelijk-
heid op grond van een sril/sch,t'eigendes A uskunftsvertrag van de hand. Dit terwijl de accountant
wist dat zijn balans voor "banken" bestemd was en de onderneming in de loop der jaren steeds
met een zeventiental kredietverstrekkers zaken deed. Een van deze kredietverstrekkers sprak
de accountant uiteindelijk ook aan. Het BGH oordeelde dat uit de balans geen aanbod sprak
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Maar ook kan er in deze situatie sprake zijn van een VmSfD, nu er in wezen sprake
is van een contractueel beoogd gebruik van de rapportage tegenover de bank.

Indien een Stetterberater op verzoek van zijn opdrachtgever, een partij die
overweegt zijn aandelen te verkopen, er toe overgaat twee exemplaren van een
tussenbalans toe te zenden aan de (potentiele) koper van de aandelen, dan is
duidelijk dat deze balans niet voorgebruik doorde opdrachtgeveris bestemd, maar
veeleer als Entscheidungsgrundlage vooreen derde.4' Daarvoor is nietbeslissend
dat de beroepsbeoefenaar de balans zelf toestuurt aan de derde. Ook als de
opdrachtgever debalans ter beschikking stelt aan dederde, heeft de Steuerberater
zorgplichten tegenover die derde indien de balans kenbaar bedoeld is als
Entscheidungsgrundlage fiir wirtschaftliche  Dispositionen. 4I

In een dergelijk geval staat een tegenstelling in belangen tussen de opdrachtge-
ver en de derde -lange tijd prohibitief voor het aannemen van een VmSfD - niet

aan een 1/,nSfD in de weg. Dan geldt:

"Werbei einer Person, derubereinebesondere, vom Staat anerkannte Sachkunde verfiigt,
ein Gutachten odereine gutachtliche AuBerung, bestelit, um davon gegenubereinem Dritten
Gebrauch zu machen, ist in der Regel daran interessiert, daB die Ausarbeitung die
entsprechende Beweiskraft besitzt. Das ist jedoch nur dann gewlihrleistet, wenn der
Verfasser sie objektiv nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und auch dem Dritten
gegenuber dafur einsteht."41

Beroepsbeoefenaren die beschikken overeen bepaalde door de overheid erkende
deskundigheid, zoals een accountant, kunnen volgens het BGH bij het opstellen
van een rapportage zorgplichten hebben tegenover meerdere partijen met
tegenstrijdige belangen.

43

Toch duikt de tegenstelling tussen de belangen van de opdrachtgever en de
beroepsbeoefenaar en de - te beschermen - derde nog geregeld in de rechtspraak

Jegens latere ontvangers In te staan voor die balans. waarbij van belang was dat de accountant
van deze latere ontvangers geen tegenprestatie ontving. die hij zou kunnen benutten omditextra
risicote verzekeren. Het BGH wijstindezeuitspraak voorts op die Gefahr von uniibersehbaren.
aus der interessenmapigen Wertung nicht mehr :,1 rechtfertigenden Haftungsrisiken. \Ig\ over

deze uitspraak Von Bar 1994, p. 123.
40       Zie BGH NJ W 1987,  1758, p.  1759, waar overigens niet de aansprakelijkheid jegens de koper

maar diens financier aan de orde was. Zie over deze uitspraak paragraaf 3.3 2. Zie ook BGH
WM 1989,375, p. 377.

41        Zobijv, BGH NJW 1997, 1235, waarin de Steuerberaterde door hem samengestelde jaarrekening
voorzien had van het navolgende Bescheinigungsvermerk: "Vorstehender JahresabschluB wurde
von mir aufgrund der Buch fuhrung der Firma(...) unter Beachtung der handelsrechtlichen und
steuerlichen Vorschriften erstellt. Ich habe mich von der OrdnungsmaBigkeit der zugrundelie-
genden Buchfilhrung iiberzeugt."

42    Zie BGH NJW 1987, 1758. p. 1758.
43      Zie BGH WM 1989, 375. p. 376. Vgl. A. Lang, Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes

zur Dritthaftung der Wirtschaftspriifer und anderer Sachverstlindiger, WM 1988, p. 1006.
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op. Dit lijkt met name het geval te zijn als de door de beroepsbeoefenaar opgestelde
rapportage niet bedoeld is om aan een derde te worden voorgelegd teneinde deze
zo tot contracteren te bewegen. Ik noem in dit verband een beslissing van het BGH
uit   1987.44   Een   curator   sprak een Steuerberater namens de gezamenlijke
schuldeisers aan, stellende dat de Steuerberater een onjuiste balans had samen-
gesteld. Zou de balans de juiste stand van zaken hebben weergegeven, dan zou
de vennootschap eerder failliet zijn gegaan en zouden de gezamenlijke schuldeisers
een geringere schade geleden hebben. Het verwijt van de schuldeisers komt in
wezen neer op het in stand houden van een schijn van kredietwaardigheid. Het
BGH wees een VmSfD ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van de hand,
overwegende:

66Der StB nimmt keine neutrale Stellung zwischen seinem Auftraggeber und dessen

Glitubigern ein, sondern er steht auf der Seite seines Auftraggebers und hat aufgrund des
mit diesem geschlossenen Vertrages dessen Interessen im Rahmen des gesetzlich Zulassigen
wahrzunehmen. Ihn allgemein (auch) den gegenlaufigen Interessen der Glbubiger seines

'9

Auftraggebers zu verpflichten, liegt nicht im Sinne des Auftraggebers.

Of deze uitspraak ook betekenis heeft voor de Wirtschaftspriifer vraag ik mij af,
nu het hier - voor zover ik kan zien - een Steuerberater in dienst van de
opdrachtgever betrof en de Steuerberater geen verklaring afgaf omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening. In een dergelijk geval treedt de Stellerberater
eenvoudigweg op als belangenbehartiger van zijn opdrachtgever. Voor een
Wirtschaftspri,Yer ligt dit echternietzoduidelijk. In de literatuur wordt wel gesteld
dat de positie van een Wirtschaftspriifer overeenkomt met die van een Steuerbera-

45ter. a\s de Wirtschaftspriifer zich niet als zodanig presenteert.

3.3.2 Objectief af te grenzen groep van derden

Is duidelijk dat een rapportage Entscheidlingsgrundlage voor een derde zal zijn,
dan doemt de vraag op hoe ruim de kring van beschermde derden is. Duidelijk
is dat de specifieke derde waarvoor de rapportage is bedoeld, wordt beschermd,
maar het BGH blijkt de grens ruimer te trekken. In het hiervoor besproken geval
waarin een Steuerberaterop verzoek van zijn opdrachtgever er toe over ging twee
exemplaren van een tussenbalans toe te zenden aan de (potentiele) koper van de
aandelen, nam uiteindelijk de financier van de koper beslissingen op basis van
deze tussenbalans.46 Het BGH toetste het gedrag van de Steuerberater mede aan

44 BGH GmbHR 1987, 463.
45     Zie Land, p. 51-52.
46    BGH NJW 1987, 1758. p. 1759.
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§ 826 BGB. In het kader van het voor deze bepaling geldende opzetvereiste, diende
onderzocht te worden of de Steuerberaterer rekening mee hield dat zijn tussenba-
lans zou worden gebruikt in het kader van een kredietverstrekking.47 Het BGH
overwoog dat algemene ervaringsregels in de afweging dienen te worden betrokken.
Zo moet een Steuerberaterop grond van zijn Berufse,fahrung weten dat transacties
van een bepaalde omvang in de regel niet met eigen vermogen worden
gefinancierd.48 Daarom moet hij rekening houden met het zoeken van financiering
door de koper, hetgeen slechts anders is als er aanwijzingen bestaan dat de
transactie uit eigen middelen wordt gefinancierd. Ook is van belang dat banken
in het kader van een financiering een jaarrekening eisen die is voorzien van een
(accountants)verklaring,49 maar dat ook wel genoegen wordt genomen met een
balans samengesteld door een Steuerberater of  Steuerbevolimtichtigte. De
Steuerberater\'tad tegen deze achtergrond kunnen weten dat zijn balans door de
financier gebruikt zou kunnen worden. Aansprakelijkheid tegenover de kredietver-
strekker werd mogelijk geacht op basis van § 826 BGB.

In de geschetste situatie kon volgens het BGH tevens sprake zijn van een
Vin.9D, nu de tussenbalans vielmehrals Entscheidungsgrundlageftireinen Dritten
entwederden Kliuferodereinen Kreditgeberbedoe\dwas. Aan het aannemen van
een 1/,nSfD staat niet in de weg dat de naam, noch het aantal te beschermen

personen bekend is. Maar:

"Das bedeutet allerdings nicht, daBder Kreisderunterdie Schutzpflicht fallenden Personen
uferlos ausgeweitet werden durfte; es ist vielmehrerforderlich, daB die Schutzpflicht au f
eine uberschaubare. klar abgrenzbare Personengruppe beschrankt wird."50

47 Zie paragraaf 11.2.5. Dat er sprake was van de - voor de toepassing van § 826 BGB evenzeer
vereiste - le k hferrige (ider gewissenloser Verlet:,tng von Berufspflichten vioeide daaruit voort
dat de tussenbalans een winst te zien gaf. terwijl er in werkelijkheid sprake was van een
aanzienlijk verlies en de Stetierberater lot zijn verdediging aanvoerde dat hij nog niet zo lang
voor deze opdrachigever werkzaam was en dat de boekhouding een regelrechte puinhoop was,
waardoor de tussenbalans minder betrouwbaar was dan gebruikelijk. Daarbij was mede van
belang dat hij op de tussenbalans de aantekening maakte dat hij: "die sinngemaBe Einhaltung
deraktienrechtlichen Vorschriften (...) sowie die Einhaltung der Grundsatze ordnungsgemaBiger
Buchfiihrung priifte". Voorts vennelddehij: "Icherstattediesen Berichtaufgrund der vorgelegten
Biicher und Unterlagen sowie der mir erteilten Auskunfte und gegebenen Nachweise nach bestem
Wissen und Gewissen". Vgl. ook BGH WM 1958. 877.

48       Zie Ebke & Scheel  1991, p.  390. Zie hierover ook K.J. Hopt, Dritthaftung fur Testate, NJ W
1987,1745, p. 1746.

49     § 18 Gesetz iiber das Kreditwesen (KWG) eist dit voor kredieten boven een bepaald bedrag.
Otto & Mittag 1996. p. 330 noemen dit voor de accountant een feit van algemene bekendheid.
Deze bepaling is volgens vaste rechtspraak overigens geen Schutzgesetz in de zin van § 823
Abs. Il BGB. Zie BGH NJW 1973, 321.

50      Zie BGH NJW 1987, 1758, p. 1760. Von Bar 1994, p. 105 stelt dat de overweging dat de naam
van de te beschermen persoon de beroepsbeoefenaar niet bekend hoeft te zijn, slechts betrekking
heeft op gevallen van opzet in de zin van § 826 BGB. De betreffende overwegingen van het
BGH hebben echter algemeen betrekking op het VmSfD.
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Daarvan is, zo stelt het BGH, in een geval als het onderhavige sprake nu de
bescherming van de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en diens

opdrachtgever zich hier slechts uitstrekt tot de koper en een eventuele financier.
In lijn hiermee nam het BGH in een geval waarin een Steuerberaterduidelijk was
datzijn balans beslissingsgrondslag zou zijn vooreen financier, maaruiteindelijk
een andere financier, tevens borg, beslissingen nam op basis van de balans, een

V,nSfD ten behoeve van deze andere financier en borg aan:

66In einem solchen Fall ist der als Kreditgeber (...) vorgesehene Dritte regelmiiBig (...) in
den Schutzbereich des Vertrages einbezogen anzusehen.Kommen mehrere Personen als
Darlehens- bzw. Kreditgeber in betracht, so besteht kein rechtliches Hindernis, die
vertragliche Schutzpflicht auch au f diese Personen auszudehnen, vorausgesetzt, daB auch
sie nach der Vorstellung der Vertragsparteien ihre Entscheidung an der erstellten Bilanz
ausrichten. „51

Het BGH hanteert aldus een vrij ruime kring van derden. Is eenmaal kenbaar dat
de balans of rapportage niet slechts voor de opdrachtgever bestemd is dan kan

aansprakelijkheid bestaan tegenover de achter de koper staande financier of naast
een financier staande andere financierof borg. Het criterium van de "overzienbare,
duidelijk afgrensbare groep van personen" is overigens in de literatuur niet
onomstreden. Hopt heeft voorgesteld slechts die derde te beschermen. die betrokken
is bij een "eerste transactie", waarbij het door de beroepsbeoefenaar opgestelde
stuk een rol speelt. Hij zoekt hiervoor aansluiting bij gevallen van aankoop van
grond op basis van een onjuist deskundigenrapport. Hij stelt dat in deze gevallen
ook slechts de eerste verkrijger wordt beschermd, doch opvolgende verkrijgers
niet.51 Het begrip "eerste transactie" vat hij daarbij ruim op, nu hij daaronder

bijvoorbeeldkoop dn financiering lijktte verstaan. Aldussluithij slechtsgevallen
van herfinanciering doorde financier van een aanspraak opdeberoepsbeoefenaar
Uit.

3.3.3 Strekking rapportage blijkens bewoordingen

Het BGH heeft meerdere malen de strekking van de betreffende rapportage onder

meer blijkend uit de bewoordingen van belang geacht. Als vertrouwen door een

51     Zie BGH WM 1993,897.
52        K.J. Hopt, Dritthaftung fur Testate, NJ W 1987, 1745. p, 1746. Zie hierover kritisch, doch mijns

inziens niet fundamenteel Ebke & Scheel  1991, p. 393. Zij vatten het begrip "eerste derde" in
die zin op dat slechts de derde die het stuk als eerste in handen krijgt - en derhalve niet de eerste
transactie - is beschermd. Zij menen tegen deze achtergrond dat aansprakelijkheid zo van

toevalligheden -hotter hand stellen van het stuk aan de een dan wei aan de ander - afhankelijk
is. Vgl. ook Von Bar 1994, p. 124-125.
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derde moet worden verwacht, bijvoorbeeld omdat de accountant de rapportage
zelf tegen de achtergrond van een bepaalde transactie aan een derde toezendt of
omdat anderszins duidelijk is dat de rapportage Entscheidingsgrundiage vooreen

derde zal zijn, dan kan de strekking van een rapportage toch aan bescherming van
de derde in de weg staan.

Het BGH wijst er in dit verband onder meer op dat Steuerberater - en
hetzelfde zal gelden voor Wirtschaftsprufer - vele verschillende verklaringen
afgeven en dat in de kring waarin deze verklaringen een rol spelen. nauwgezet
aandacht wordt besteed aan de daarin gebruikte bewoordingen, nu daaruit voor
deopdrachtgeveren voorderden deaard enomvang van de verrichtte werkzaamhe-
den blijkt. Daarbij dient zijn aansprakelijkheid tegenover derden dan ook aan te
sluiten:

"Die Haftung des Steuerberaters gegenuber dem Dritten reicht nur so weit, wie er nach
dem Wortlaut seines Testats die Verantwortung fur die Richtigkeit einer testierten
Aufstellung ubernommen hat. „53

Blijkt uit de gebruikte bewoordingen dat er slechts een beperkt onderzoek heeft
plaatsgevonden, dan mag de derde er niet van uitgaan dat de accountant wil instaan
voor de juistheid van gedane opgaven. Als de accountant bijvoorbeeld vermeldt
dat bepaalde waarden in een jaarrekening door de vennootschap werden
medegedeeld en hij deze waarden niet controleerde, dan kan het zo zijn dat het
kenbaar gaat om vrijwel niet door de accountant gecontroleerde opgaven.54 Is de
informatieve waarde van de jaarrekening aldus beperkt, dan kan daarin naar
objectieve maatstaven bijvoorbeeld geen aanbod tot het sluiten van een Aus-
kinftsvertrag worden gezien. In het kader van de informatieve waarde van een
rapportage heeft het BGH er wel op gewezen dat het feit dat bij bepaalde delen
van de verstrekte informatie wordt vermeld dat er geen controle heeft plaatsgevon-
den tot gevolg kan hebben dat andere delen, waarvoor een dergelijke toevoeging
achterwege is gebleven, wei vertrouwenwekkend zijn. In dit verband acht BGH
tevens van belangof deaccountantalszodanig is opgetreden, hetgeen kan blijken
uit het feit dat hij zichzelf als zodanig aanduidt of zijn stuk voorziet van zijn
accountantszegel.

55

53    Zie BGH WM 1989, 375, p. 377.
54      Zie BGH WM 1986,711, p. 712. Vgl. ook OLGDusseldorf 15.11.1990. kenbaaruit: WPK-Mitt

1991,65, waarin het door accountants uitgebrachte rapport tot uitdrukking bracht dat rekening
werd gehouden met het gebruik door 66n bepaalde investeerder. waardoor het OLG a contrario
aansprakelijkheid op basis van een 1/ms/Dtegenovereen andere investeerder van de hand wees.
De accountants hadden er aldus blijk van gegeven verantwoordelijkheid tegenover die ene
investeerder te willen aanvaarden, terwijl zij wisten dat er ook sprake kon zijn van andere
investeerders.

55    Zie BGH WM 1986.711, p, 712.
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3.3.4 Persoonlijk wekken van vertrouwen

Soms staat de accountant zijn opdrachtgever bij in onderhandelingen. Als de
accountant bij die gelegenheid bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van zijn
opdrachtgever aan een derde verzekert, stellende bij uitstek op de hoogte te zijn
van de financiele toestand van de betreffende onderneming, dan ondersteunt dit
het aannemen van een Auskinftsvertrag tussen de accountant en de derde. 56

Hetzelfde geldt als de derde uit uitlatingen van de accountant heeft mogen opmaken
dat deze de opgaven van zijn opdrachtgever ten behoeve van een samen te stellen
balans zal controleren. 57

Een dergelijke op gewekt vertrouwen gebaseerde aansprakelijkheid kan ook
aan de orde zijn als een - onjuiste - verklaring van een accountant wordt
opgenomen in een prospectus. De accountant wordt in de regel niet gezien als
degene die het prospectus in het verkeer heeft gebracht.58 Zijn aansprakelijkheid
is verbonden aan het in het prospectus kenbaar optreden als deskundige (als
Garant), hetgeen bijvoorbeeld ook voor een advocaat kan gelden indien een
verklaring van zijn hand in het prospectus wordt opgenomen en aldus vertrouwen
wordt gewekt. Aansprakelijkheid kan bestaan ten opzichte van een ieder die op
het prospectus vertrouwt. 59

Zoals het wekken van vertrouwen door geruststellende mededelingen het
aannemen van een Auskunftsvertragkan ondersteunen, zo zijn erook omstandighe-
den waaronder, ondanks het feit dat voor de beroepsbeoefenaar kenbaar is dat

bepaalde informatie voor de derde van groot belang is en ten grondslag zal worden

gelegd aan een belangrijke beslissing, geen Auskunftsvertrag kan worden

aangenomen. Dit is het geval als de beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld een
accountant, voor de derde kenbaaraan de zijde van de opdrachtgever staaten slechts

als ver[lingerter Arm, als onzelfstandige hulppersoon van zijn opdrachtgever
uitlatingen doet.60 Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de beroepsbeoefenaar
en de derde reeds vaker contact hebben gehad en de beroepsbeoefenaar bij die

56       Zie BGH NJ W 1962, 1500 (Steuerberater). Ook is aansprakelijkheid op basis van Verschtilden
bei VertragschluB (culpa in contrahendo) denkbaar indien hij door zijn eigen uitlatingen
"besonderes personliches Vertrauen" heeft gewekt. Zie paragraaf Il.2.4.

57     Zie BGH WM 1965. 287 (vereidigter Buchprilfer).
58 Zie Baumbach-Hopt, Anh. § 1772. rdn. 63. K.J. Hopt. Die Haftung des Wirtschaftspriifers,

Rechtsprobleme zu § 323 HGB (§ 168 AktG a.F.) und zur Prospekt- und Auskunftshaftung,
in: Festschri ft furPIeyer, 1986, p. 354. Zie voorts overprospectusaansprakelijkheid in het Duitse

recht Blom, p. 43-56 met verdere verwilzingen.
59      Zie K.J. Hopt, t.a.p., p. 355-356. Palandt(Heinrichs), § 276, rdn. 23 en Blom. p. 45. Uitsluitend

een verwijzing naar de verklaring van de accountant is onvoldoende voor aansprakelijkheid.
Zie bijv. BGH WM 1986.905, p 906.

60       Zie BGH WM 1985, 1531, p  1532  Zie ook Ebke & Scheel 1991, p. 39 en Otto & Mittag 1996,
p. 329. In een dergelijke situatie is er bij uitstek geen sprake van een door de beroepsbeoefenaar
gewekt "personliches Vertrauen"
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eerdere contacten steeds partijdig en niet zelfstandig optrad voor zijn opdrachtgever.
Bij de derde kan in een dergelijk geval geen vertrouwen in de juistheid van de
verstrekte informatie ontstaan omdat dan geen aanspraak wordt gemaakt op:

"(...) einer eigenstandigen besonderen Expertenstellung aufgrund seiner Position als
[Steuerbevollmachtigte] und des diesem Beruf zukommenden Ansehens (...)"

De derde kan in een dergelijk geval slechts terecht bij zijn eigenlijke wederpartij.
Voor een aanspraak daarenboven op de accountant ontbreekt het de derde, aldus
het BGH, aan ei,tem sch,itz\viirdigen Bedurf,zis.

4          Zorgplichten van de accountant ten opzichte van derden in het
Engelse recht

4.1 Inteiding

In het Engelse recht bestaan, anders dan in het Duitse recht. geen bijzondere
bepalingen die deaansprakelijkheid van de accountant tegenoverderden regelen.
Startpunt van het huidige denken over aansprakelijkheid van accountants tegenover
derden is de uitspraak Caparo Industries plc. v. Dickman \\990] 1 All ER 568.61
In hoofdstuk II vermeldde ik reeds dat het House of Lords in deze uitspraak de
drieledige test voor het bestaan van een duty  ofcare naar voren heeft geschoven.
Voorzienbaarheid van schade alleen isonvoldoende; daarnaast ispro.rimity vereist
en dient het bestaan van de duty fair, just and reasonable te zijn.

Totdeze uitspraak gaf de jurisprudentie een uitbreiding te zien van de groep

van personen ten opzichte van de wie de accountant een duty of care heeft en
mitsdien aansprakelijk kan zijn.62 Deze rechtspraak had met name, maar niet
uitsluitend, betrekkingopde verplichte controle van de jaarrekening. Caparo heeft

vervolgens strikte grenzen getrokken. In het Engelse recht wordt de aansprakelijk-
heid van de accountant jegens derden voor verplichte controle van de jaarrekening
niet anders benaderd dan zijn aansprakelijkheid jegens derden voorallerlei andere
finaticial statements. Voor beide situaties is Caparo thans uitgangspunt. In het

61     Zie ook paragraaf 11.3.3.
62 Zie Jackson & Powell, rdn. 8-33. Zo werd in J. E. B Fasteners Ltd v. Marks Bloom & Co. [ 19811

3 All ER 289. een zaak in eerste instantie, op basis van voorzienbaarheid aangenomen dat de
controlerende accountants een duo' of care hadden ten opzichte van een overnemer van de

gecontroleerde onderneming: "the accountants knew at the time the accounts were prepared
that the company needed outside financial support and ought reasonably have foreseen that a
take-over bid was a possible means of obtaining finance and that a person effecting a take-over
bid might rely on those accounts". Deze (uitsluitend) op voorzienbaarheid gebaseerde benadering
werd verworpen in Caparo.
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navolgende bespreek ik allereerst de aansprakelijkheid van accountants tegenover
derden voor de verplichte controle van de jaarrekening (paragraaf4.2); vervolgens
kom ik toe aan de aansprakelijkheid van de accountant jegens derden voor

rapportages in het algemeen (paragraaf 4.3).

4.2 De verplichte controle van de jaarrekening

In Caparo61 was een overname van Fidelity Plc. door Caparo aan de orde. Caparo
kocht aanvankelijk slechts een deel van de aandelen om daarna ook de overgebleven
aandelen in eigendom te verwerven. Fidelity bleek een kat in de zak en Caparo
sprak de accountants aan stellende dat zij voor wat betreft de nadere aankoop van

aandelen was afgegaan op de gecontroleerde jaarrekening, die ten onrechte winst
te zien gaf, terwijl er in werkelijkheid sprake was van een aanzienlijk verlies.

Caparo stelde zich op het standpunt dat accountants bij het controleren van de
jaarrekening64 een ditty ofcare hadden ten opzichte van haar, enerzijds als (externe)

potentitle investeerder en anderzijds als bestaande aandeelhouder die tot nieuwe

investeringen overgaat.Ter onderbouwing van het bestaan van die duty of care
voerde Caparo aan dat accountants wisten dat enige tijd voorafgaand aan haar eerste

aankoop van aandelen was aangekondigd dat de winst tegen zou vallen, dat de
waarde van de aandelen daarop gedaald was en dat Fidelity behoefte had aan
vreemd vermogen. Accountants hadden daarom redelijkerwijs dienen te voorzien
dat Fidelity gevoelig was voor een overname, in het kader waarvan investeerders
als Caparo zouden kunnen afgaan op de jaarrekening en schade zouden kunnen
lijden indien deze geen juist beeld te zien gaf.

1:let House ofLords wees de aanspraak van Caparo, zowel in haar hoedanig-

heid van extern investeerder als in haar hoedanigheid van aandeelhouder-
investeerder van de hand. Een individuele aandeelhouder neemt in de ogen van
het House of Lords geen andere positie in dan "a member of the public at large".
Met het oog op Caparo' s claim als aandeelhouder-investeerder formuleerde Lord
Oliver het doel van de controle van de jaarrekening aldus:

63 Zie vooreen eerdere beslissing die in het licht van Caparo waarschijnlijk hetzelfde zou worden
beslist de Nieuw-Zeelandse zaak Dimond Manufacturing Co. Ltd. v. Hamilton I 1969] NZLR
609, waarin werd geoordeeld dat er een duo' of care ten opzichte van een overnemende
vennootschap bestond voor de gecontroleerde, doch onjuiste. jaarrekening, nu de accountant
de gecontroleerde jaarrekening aan de overnemende partij ter hand had gesteld en aldus impliciet
de juistheid van de jaarrekening had gegarandeerd. Zie overigens ookhetdissentingjudgement
van Lord Denning in Candler v. Crane, Christmas & Co. [ 1951 ] 1 All ER 426. dat in paragraaf
II.3.3 aan de orde kwam

64        De verplichting tot het aanstellen van een accountant door ondernemingen staat sinds  1879 in

de Companies Act. Gedurende de daaropvolgende eeuw is het aantal artikelen dat de controle
van de jaarrekening regelt stevig uitgebreid, de laatste jaren onderinvloed van de Europese regel-

gever. De relevante bepalingen zijn nu opgenomen inde Companies Act 1985 en 1989. Zie voor
een korte beschrijving Jackson & Powell, rdn.8-06 e.v.
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"It is the auditor's function to ensure, so far as possible. that the financial information as
to the company's affairs prepared by the directors accurately reflects the company's position
in order, first. to protect the company itself from the consequences of undetected errors.
or, possibly. wrongdoing. and, second, to provide shareholders with reliable intelligence
for the purpose of enabling them to scrutinise the conduct of the company's affairs and
to exercise their collective powers to reward or control or remove those to whom that
conduct has been conf'ided. „65

De bepalingen over de controle van de jaarrekening zoals opgenomen in de
Companies Act 1985 dienen, aldus Lord Oliver, niet het brederecommercieledoel
van het geYnformeerd nemen van beslissingen omtrent de aan- of verkoop van
aandelen door de (bestaande) aandeelhouders met het oog op een mogelijke
individuele winst.66 Deze beperkte opvatting van het doel van de controle van de
jaarrekening wordt in de literatuur artificieel genoemd, niet strokend met de
commerciele realiteit.67 Erkend wordt dat het onmiskenbaar zo is dat de controle
van de jaarrekening er toe dient het voor de aandeelhouders als geheel mogelijk
te maken controle uit te oefenen over het bestuur van de onderneming. Daarnaast
echter zou de gecontroleerde jaarrekening tevens er toe dienen derden een
gezaghebbende mening omtrent de vermogenspositie van de onderneming te
verschaffen. Voor de verplichte publicatie van de jaarrekening wordt geen ander
doel gezien dan juist het verschaffen van inzicht in de betreffende onderneming
aan derden. 6X

De beperkte opvatting van het doel van de controle van de jaarrekening
betekent niet dat accountants nimmer aansprakelijk zijn voor de gecontroleerde
jaarrekening. Voor aansprakelijkheid moet echter voldaan zijn aan stringente eisen.
Een accountant, zo wordt geredeneerd, kan voorzien dat allerlei derden voor allerlei
doeleinden gebruik kunnen maken van de gecontroleerde jaarrekening. Zonder
een specifieke aanleiding op basis waarvan vertrouwen op de jaarrekening moet
worden verwacht, zou ereen ongelimiteerde aansprakelijkheidjegens al deze derden

65    T.a.p.. p. 583.
66       Instemmend T.Weir, Statutory auditor not liable to purchaserof shares, CLJ 119901. p. 212-213.

Vgl. omtrent het doel van accountantscontrole daarnaast West Wiltshire District Council v
Gar/and [1993] 3 WLR 626 waarin een gemeente een aantal van haar ambtenaren aansprak
vanwege onbevoegde uitgaven en deze ambtenaren de accountant in "vrijwaring" opriepen. In
deze uitspraak werd beslist dat het doen uitvoeren van de accountantscontrole. waartoe een
gemeente op basis van de relevante administratieve bepalingen is gehouden, niet strekt tot
bescherming van de ambtenaren van die gemeente.

67    Markesinis & Deakin, p. 96. M. Percival, After Caparo, Liability in business transactions
revisited, (1991) 54 MLR. p. 742.

68        Zie A. Cornthwaite. Accountants and Accountability: Caparo and recent developments in auditor'
sliability, [ 1992] 12 ICCLR, p. 418. Vgl. S. Chua, The auditor's liability in negligence in respect
of the audit report, PN 1993, p. 115-116.

54



De accountant

dreigen.69 Er is daarom slechts aan het - naast voorzienbaarheid noodzakelijke
- vereiste van proximity voldaan, indien er in de feiten een specifieke aanleiding
ligt besloten op basis waarvan vertrouwen verwacht dient te worden. Terzake

overwoog het House of Lords:

"Where a statement put into more or less general circulation might foreseeably be relied
on by strangers for any one of a variety of different purposes which the maker of the
statement had no specific (cursivering van mij; EA) reason to anticipate, there was no
relationship of proximity between the maker of the statement and the person relying on
it unless it was shown that the maker knew that his statement would be communicated
to the person relying on it, either as an individual or as a member of an identifiable class,
specifically in connection with aparticulartransaction oratransactionof a particularkind
and that the plainti ff would be very likely to rely on it for the purpose of deciding whether
or not to enter into that transaction of that kind.„70

Elementen die de vooreen duty ofcare vereisteproxi,nity in het leven roepen zijn

- zo blijkt uit het weergegeven citaat- dat de accountant weet of behoort te weten71

(1) dat zijn rapport aan een derde - ofwel als individu ofwel als lid van een te
identificeren groep van personen - ter beschikking zal worden gesteld (2) en dat
deze derde zeer waarschijnlijk op het rapport zal vertrouwen bij het nemen van
een beslissing met het oog op (3) een specifieke transactie of een transactie van
een bepaalde soort. In de Engelse literatuur wordt naar aanleiding van deze
"Caparo-criteria" opgemerkt:

"If the statement is made to a large class of recipients, or for a number of purposes, only
one of which is related to the transaction, which subsequently goes wrong. a tort claim

will not be likely.' •72

Het Engelse recht legt er derhalve veel nadruk op dat de groep van personen die
op de rapportage kunnen vertrouwen klein en duidelijk afgrensbaar moet zijn -
hetzelfde geldt voor het Duitse recht73 - en dat het specifieke doel (de transactie)

waarvoor op de rapportage wordt vertrouwd voor de accountant kenbaar moet zijn.
Omstandigheden als datde jaarrekening wordt gepubliceerd en derhalve ter

beschikking komt van het publiek, dat de aandeelhouders van een onderneming

69 Vgl. Winfield & Jolowicz. p. 109, waar wordt gesteld dat het afwijzen van aansprakelijkheid
in Caparo op basis van het ontbreken van proximity de werkelijke reden voor het afwijzen van
de claim verhult, namelijk de onverzekerbaarheid daarvan.

70    T.a.p.. p. 568-569.
71         Zie Hedley Byrne &  Co.  Ltd. v. Heller and Partners Ltd.  119631  2 All ER 575, besproken in

paragraaf 11.3.3.
72    Markesinis & Deakin, p. 91-92,
73 Zie paragraaf 3.3.1 en 3.3.2.
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de beschikking krijgen over de jaarstukken en dat het niet ongebruikelijk is dat
ook deonderneming zelf de jaarrekening voorallerlei doeleinden terbeschikking
stelt aan derden, die niet zelden beoogde zakenrelaties zullen zijn, draagt wel bij
aan de voorzienbaarheid van het gebruik van de jaarrekening door derden, maar
zijnonvoldoendeom totproximityen daarmee tot een duty ofcarete concluderen.

74

Ook de door Caparo aangevoerde wetenschap bij accountants dat Fidelity gevoelig
was voor een overname, is onvoldoende basis om proximity aan te nemen. 75

4.3 Aansprakelijkheid voor "financial statements"

Deoverwegingen uit Caparo16, zoals hiervoor weergegeven, hebben een bredere
gelding dan slechts degecontroleerde jaarrekening en kunnen van toepassing zijn
op een breed scala van rapportages afkomstig van beroepsbeoefenaren. Zij zijn
ook van toepassing op firiancial  statements van accountants, die zijn opgenomen
in een prospectus. Voor mededelingen opgenomen in een prospectus bestaat slechts
aansprakelijkheid ten opzichte van de specifieke kring van personen tot wie het
prospectus zich richt en voor het specifieke doel waarvoor het prospectus werd
uitgebracht.77

In de na Caparo gewezen jurisprudentie is de lijn die daarin werd uitgezet
verder vervolgd. Illustratief is James Mc Naughton Papers Group Ltd. v. Hicks
Anderson & Co [ 1991 ]  1  All ER. CA 134. Daarin had de accountant inderhaast
concept-jaarstukken opgesteld tegen de achtergrond van een mogelijke overname
van de opdrachtgevende vennootschap. Deze stukken werden door de opdrachtge-
vende onderneming terbeschikking gesteld aan overnemerMc Naughton. Nadien
was de accountant betrokken bij een bespreking waarin hij desgevraagd bevestigde
dat de onderneming "was breaking even or doing marginally worse". Na de

74     Zie Lord Oliver, t.a.p.. p. 584 en Lord Jauncy. t.a.p.. p. 607.
75      In de Nieuw-Zeelandse zaak Scott Group v. Mo Farla,ie [1978] 1 NZLR 553 waren Cooke J.

en Woodhouse J. van mening dat wetenschap van "a plain risk of a takeover and the virtual
certainty that in such an event the accounts would be relied on" voldoende aanleiding was een
duty ofcare aan te nemen van de controlerend accountants ten opzichte van de overnemende
partij. De aanspraak van de overnemende partij werd overigens op andere gronden afgewezen
Deze benadering werd in Caparo uitdrukkelijk verworpen (Lord Bridge, t.a.p.. p. 578-579).

76       Zie voor een eerdere uitspraak die in het licht van Caparo waarschijnlijk helzelfde zou worden
beslist de Canadese zaak Haig v. Bamford C 1976) 72 DLR (3d) 66, waarin een duly (,f care
voor een onjuiste financial sm/ement ten opzichte van een investeerder werd aangenomen. nu
de accountant voor het opstellen van de financial statement was verteld dat deze nodig was ten
behoeve van hetzoeken van een investeerder vooreen bepaald bedrag en definanancial statement
met toestemming van de accountant aan de investeerder werd verstrekt. Een duty  of care  lag
in de rede omdat hel financial statement aldus bedoeld was ter beinvloeding van "a specific
class of persons" en voor " a specific class of transactions"

77      Jackson & Powell, rdn. 8-70. De accountant kan voorts aansprakelijk zijn op basis van artikel
150 van de Financial Services Act 1986, waarover Jackson & Powell, rdn. 8-72 met verdere
verwijzingen. Zie voor prospectusaansprakelijkheid in het Engelse recht Blom, p. 36-42.
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overname sprak Mc Naughton de accountant aan vanwege de onjuistheid van de
concept jaarstukken en het misleidende karakter van zijn uitlating bij gelegenheid
van de bespreking. De centrale vraag was - uiteraard - of de accountant een duty
of care ten opzichte van de overnemende partij had.

Neill J. analyseerde - tegen de achtergrond van Hedley Byrneen Caparo
- in algemene zin welke omstandigheden daarvoor bepalend zijn.78 Als eerste is
(1) "the purpose for which the statement was made" van belang. Is de rapportage
bedoeld om aan een derde ter beschikking te stellen, dan zal deze derde door een
duty of care worden beschermd. Veelal zal echter het primaire doel van de
rapportage het informeren van de opdrachtgever zijn. In een dergelijk geval dient
(2) "the purpose for which the statement was communicated" bezien te worden.
In dit kader dient onder meer bekeken te worden of de rapportage "ter informatie"
werd verstrekt of als basis voor een of andere beslissing. Daarnaast dient (3) de
verhouding tussen partijen bezien te worden. In dat kader speelt een rol of het in

de lijn der verwachtingen ligt dat de derde zich tot de beroepsbeoefenaar en diens

opdrachtgever wendt voor advies ofraad of dat de derde een onafhankelijke positie
inneemt en in staat is zelfstandig een beslissing te nemen. Voorts is (4) "the size
of any class to which the advisee belongs" relevant. Bij een enkele derde of een
derde die deel uitmaakt van een kleine groep zou het soms eenvoudiger zijn uit
de omstandigheden een duty Ofcare ten opzichte van deze derde af te leiden, dan
in het geval de derde deel uitmaakt van een grote groep van personen. Dit zou met
name het geval zijn indien de rapportage in eerste instantie is bedoeld voor een

persoon buiten deze groep. De duty of care is ingevolge Caparo beperkt tot een

derde (of een derde behorend tot een bepaalde groep) waarvan de beroepsbeoefe-
naar wist dat deze voor een bepaalde transactie of type transactie zou afgaan op

zijn rapportage. Het belangrijkste is echter (5) "the state of knowledge" van de
beroepsbeoefenaar. Daarbij gaat het om datgene wat de beroepsbeoefenaar wist
of behoorde te weten van de hiervoor genoemde omstandigheden. Van belang is
tevens of de beroepsbeoefenaar wist dat de derde zonder zelf advies in te winnen,
op de rapportage af zou gaan. Tot slot is (6) "reliance" door de derde van belang.
In dit verband dient getoetst te worden of de derde is afgegaan op de rapportage

en zo ja, of en in welke mate de derde daartoe gerechtigd was. Relevant in dit
verband wordt met name geacht of de derde zelf advies had dienen in te winnen,
hetgeen (in het Engelse recht) met name voor de hand ligt in een zakelijke
onderhandelingssituatie. Naar deze omstandigheden wordt wel kortweg verwezen
als purpose, knowledge and reliance. 79

78 T.a.p.,p 144-145.
79       Op basis van deze toets werd in Law Society v. KPMG Peat Manvick and others [2000]  1 All

ER Ch.D 515, een aanspraak van de Law Society op KPMG toegewezen. KPMG stelde voor
een advocatenkantoor een (jaarlijkse) rapportage op. De Law S ,ciety beheerteen fonds waaruit

57



Hoofdstuk III

Deze criteria toepassend, bestond er geen duty of care ten opzichte van de
overnemende partij. Beslissend werd geacht dat de concept-stukken werden
opgesteld in opdracht en ten behoeve van de over te nemen onderneming, dat het
kenbaarging om concept-jaarstukken, die in ieder geval toonden dat de financiele
positie van de over te nemen vennootschap niet al te florissant was en dat de
potentiele overnemer de stukken niet mocht beschouwen als een definitieve
jaarrekening, terwijl de accountant niet behoefde te voorzien dat deze de stukken
wel als definitief zou beschouwen. Voorts was van belang dat de accountant geen
verdergaande deelname aan de onderhandelingen had gehad dan de bespreking
waarin hij had gesteld dat de onderneming "was breaking even or doing marginally
worse" en deze mededeling zo algemeen was dat de accountant niet behoefde te
verwachten dat de overnemende partij hier zondernader onderzoek op afzou gaan.
Tot slot werd relevant geacht dat de transactie plaatsvond tussen ervaren
zakenlieden en te verwachten was dat de overnemende partij toegang had tot en
gebruik zou maken van zijn eigen accountancy adviseurs. 80

In Morgan Crucible Co. plc. v. Hill Samuel Bank Ltd. and others Il991]1
All ER CA 148 stond het oogmerk tot beinvloeding centraal. Is dit gegeven, dan
lijkteen dt,ty ofcare ai snel in de rede te liggen. Aan de orde was een overnamebod
van Morgan Crucible, zulks nadat de over te nemen vennootschap een gunstige
winstprognose had gepubliceerd met daarbij gevoegd een statement van een

accountant dat de prognose "had been properly compiled". Deze zaak werd niet
ten gronde beoordeeld, maar het Court of appeal sloot niet uit dat er een
relationship ofproximity bestond tussen de overnemende partij en deaccountant.
Alsgedurende overname-onderhandelingen, terwijl zich reeds in de hoedanigheid
van Morgan Crucible een geYdentificeerde overnamekandidaat had aangediend,
uitlatingen worden gedaan waarop de overnemende partij geacht wordt te
vertrouwen, dan ligt een duty ofcare in de rede. Nl

Galoo Ltd. and others v. Bright Grahame Murray and another \1 995] 1 All
ER CA 16illustreert dat de duty ofcare zich ook echt beperkt tot de transactie in
verband waarmee vertrouwen moest worden verwacht. Conform de beginselen
neergelegd in Caparo werd een duty ofcarevan accountants aangenomen jegens
Hillsdown vooreen aankoop van aandelen Gamine omdat de accountants wisten

clienten van advocatenkantoren compensatie krijgen bij onregelmatigheden. Het, op basis van
de Solicitors Act 1974 verplichte, accountantsrapport strekt ertoe het de Law Scicie 0 mogelijk
te maken vroegtijdig onregelmatigheden te ontdekken en daarop actie te ondernemen en aldus
de belangen van het fonds te bewaken. Geoordeeld werd dat er een relationship of proximity
tussen accountants en de Lizw Society bestond, nu accountants bekend waren met het doel van
de accountantsrapportage en derhalve duidelijk was dat de Law Society voor dat doel op de

rapportage zou vertrouwen,
80    Neill L.J., t.a.p.. p. 145-146.
81     T.a.p.,p. 162-165.
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van de aankoop van de aandelen en op de hoogte waren van het feit dat de gecontro-
leerde jaarrekening van Gamine gebruikt zou worden om de waarde van de aandelen

te bepalen. Bovendien hadden accountants zelf dejaarrekening metgoedkeurende
verklaring aan Hillsdown toegestuurd. De accountants hadden echter geen duty

of care met betrekking tot een latere aankoop van aandelen en het verstrekken
van een lening omdat de accountants niet wisten dat met het oog op die beslissingen
op de gecontroleerde jaarrekening werd vertrouwd.

5          Zorgplichten van de accountant ten opzichte van derden in het
Nederlandse recht

5.1 Inleiding

Het Nederlandse recht kent geen bijzondere bepalingen die de civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de accountant regelen. De aansprakelijkheid tegenoverderden
dient te worden gegrond op onrechtmatige daad.82 De vraag of de accountant

zorgplichten heeft tegenoverderden. kan naar ik meen niet los worden gezien van
de positie die de accountant in het maatschappelijk verkeer inneemt. Deze positie
komt hierna allereerst aan de orde (paragraaf 5.2). Na deze algemene beschouwing
neem ik de vraag onder de loep of de accountant zorgplichten heeft tegenover

derden bij de verplichte controle van de jaarrekening (paragraaf 5.3). Ik besteed
in dat kader aandacht aan de twee functies van de controle van de jaarrekening

(paragraaf 5.3.1 en paragraaf 5.3.2). Vervolgens betrek ik deze functies op de
zorgplichten van de accountant ten opzichte van derden (paragraaf 5.3.3 e.v.). In
de daarop volgende paragraafbespreek ik de vraag of en inhoeverre de accountant
bij andere wettelijk opgedragen taken zorgplichten ten opzichte van derden heeft
(paragraaf 5.4) om tot slot van dit hoofdstuk die vraag voor andere dan wettelijk
opgedragen werkzaamheden aan de orde te stellen (paragraaf 5.5).

5.2 De positie van de accountant in het maatschappelijk verkeer

De aansprakelijkheid van de accountant tegenover derden hangt naar ik meen nauw
samen met de positie die de accountant inneemt in het maatschappelijk verkeer.
Die positie bepaalt welk vertrouwen de accountant omtrent zijn werkzaamheden

bij derden wekt. Die positie wordt in belangrijke mate gekleurd door zijn taak van
het controleren van de jaarrekening en de functie die hij daarbij vervult. De
accountant heeft voor wat betreft de controle van de jaarrekening een monopoliepo-

82 Vgl. paragraaf II.4.
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sitie, hetgeen het belang van de controle van de jaarrekening voor de positie van
de accountant in het maatschappelijk verkeer wellicht verklaart. 83

De controle van de jaarrekening wordt van oudsher niet alleen van belang
geacht voorde opdrachtgevende onderneming, maar tevens voor"het maatschappe-
lijk verkeer", nu ook dit belang zou hebben bij de uitkomst van de controlewerk-
zaamheden.K4 Van de controle van de jaarrekening wordt tegen deze achtergrond
gezegd dat zij tevens is bedoeld om "betekenis te hebben" tegenover derden.

Tegenwoordig wordt dit zo uitgedrukt dat de controle van de jaarrekening, net
als de andere in de wet aan de accountant opgedragen taken, een "externe" of
"publieke" functie heeft.*5

De gedrags- en beroepsregels voor accountants (GBR) geven inzicht in de
eisen die bij de controle van de jaarrekening aan de accountant worden gesteld.

86

De accountant dient onafhankelijk te zijn van zijn opdrachtgeveren - meer in het
algemeen-de verantwoordingsplichtige.*7 Deeis van de "deugdelijke grondslag"
brengt mee dat de accountantslechts mededelingen mag doen omtrent de uitkomst
van zijn arbeid voorzover zijn deskundigheid en de door hem verrichte werkzaamhe-
den daarvoor voldoendegrondslag vormen.KK Tot slotisdeeis van "onpartijdigheid
in het oordeel" van groot belang.K' Deze laatste eis moet verzekeren dat de uitkomst
van de arbeid van de accountant niet wordt ingegeven door de belangen van de
opdrachtgever. Deze eisen passen bij een taak die sterk op derden betrokken is.

Uit de GBR volgt dat de eis van de deugdelijke grondslag en de eis van
onpartijdigheid in het oordeel een ruimere werking hebben dan slechts de controle

83     Vgl. MvT bij de Wetop de registeraccountants, TK (1959) 5519. nr. 3, p. 13.
84 Reeds indetwintigerjaren werd de accountant door Limperggetypeerd als "controlerendorgaan"

of "vertrouwensman" van "het maatschappelijk verkeer". Zie Th. Limperg jr.. De functie van
de accountant en de leer van het gewekte vertrouwen, in: Vij f en twintig jaren MAB, 1950. p.
143. Sedertdien wordt de controle en de functie die de accountant daarbij vervult, geregeld in
verband gebracht met "het maatschappelijk verkeer". Zo bijv. Boertien, p. 2,131. 137-138 en
de NIVRA-uitgave Elementaire kennisaccounlants' controle, 1992, p. 52. Vgl. Beckman 1991,
p. 42 en de aldaargenoemde literatuurverwijzingen. Vgl. over de betekenis van-het maatschappe-
lijk verkeer" W.J. Hooft, Maatschappelijk verkeren, in: Accoord, 1976, p. 233.

85     Zie ook E.P. Jansen, Enkele aspecten van beroepsaansprakelijkheid van de accountant en de
belastingadviseur. in: Beroepsaansprakelijkheid, Recht op een scheve schaats. p. 82 ,losbladige
Onrechtmatige Daad, VI.2, Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren (Huijgen)
1999, aant. 21 en Nota naar aanleiding van het verslag, TK ( 1995-1996) 23706 (voorstel voor
een wettelijke regeling van het notarisambt), nr. 6, p. 4 waar wordt gewezen op de publieke
functie van de accountant bij de controle van de jaarrekening.

86       De GBR beogen ook"het maatschappelijk verkeer" duidelijkheid te geven omtrent hetgeen van
een accountant mag worden verwacht. Zie Frielink & Schilder. p. 19.21 en 23.

87     Art. 24 GBR-1994.
88    Art. 11 GBR-1994.
89       Art. 9 lid  1  GBR- 1994. Dat de accountant zijn werkzaamheden onpartijdig en objectief moet

verrichten. wordt ook elders in Europa zo gevoeld. Zie A. de Kimpe, Taak, statuut en aan-
sprakelijkheid van externe auditors binnen de Europese Unie, A&B 1996/6, p. 5.
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van de jaarrekening" De accountant dient deze eisen steeds in acht te nemen,

ongeacht de aard van de werkzaamheden die hij verricht. De eis van onpartijdigheid
in het oordeel zou met zich meebrengen dat de accountant zijn ogen niet mag sluiten
voor "gerechtvaardigde argumenten of standpunten van de tegenpartij":' Een en
ander betekent mijns inziens dat van de accountant ook als hij meer opdrachtgever-
gebonden werkzaamheden verricht. zoals bijvoorbeeld advisering, toch een zekere

objectiviteit mag worden verwacht.

Tegen de hiervoor omschreven achtergrond kan gesteld worden dat de
accountant in het maatschappelijk verkeer de positie heeft van onpartijdig en
objectief deskundige, die slechts mededelingen doet- verklaringen afgeeft - indien
en voorzover deze teruggaan op door hemzelf verricht onderzoek. Dit is de wijze
waarop de accountant naar buiten treedt en waarop het vertrouwen dat de accountant
bij derden wekt is terug te voeren.

5.3 Controle van de jaarrekening

De taak van controle van de jaarrekening - en daarmee eigenlijk het huidige
accountantsberoep - is ontstaan tegen de achtergrond van de groei van onderne-

mingen en de daarmee gepaard gaande scheiding tussen het verschaffen van kapitaal
en het beheer van de met dat kapitaal gedreven ondernemingen. Dit had tot gevolg
dat zowel binnen als buiten de onderneming behoefte ontstond aan een onafhan-

kelijk en deskundig oordeel omtrent de betrouwbaarheid van de financiele gegevens
van de onderneming.92 De hierna te bespreken huidige functies van de controle
van de jaarrekening, die nauw samenhangen met de functies van de jaarrekening
zelf, weerspiegelen deze ontstaansgeschiedenisnog steeds in die zin dat ook thans
een interne en een externe functie wordt gezien.

5.3.1 Controle van interne verantwoording

Het onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening strekt in de eerste plaats
tot controle van de door het bestuur van een onderneming tegenoverde algemene
vergadering van aandeelhouders als kapitaalverschaffers afgelegde rekening en

90 Vgl. Beckman 1991, p. 19, die stelt dat vanwege de kernfunctie van de accountant- de controle
van de jaarrekening - ook bij andere werkzaamheden een "meerwaarde" mag worden
verondersteld.

91     Frielink & Schilder, p. 51.
92       Daarnaast zijn de groei van ondernemingen en de verdeling van bevoegdheden die dat met zich

meebracht van belang geweest voor de ontwikkeling van het accountantsberoep, nu daardoor
behoefte ontstond aan een doelmatige administratie. Zie Boertien, p. 1 en 137 en de MvT bij
de Wet op de Registeraccountants, TK (1959) 5519, nr. 3, p. 1 1.
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verantwoording.'3 De accountant verstrekt over de binnendevennootschappelijke
orde afgelegde verantwoording een gezaghebbende mening, een certificaat.94 Op
basis van de aldus afgelegde verantwoording kan de algemene vergadering van
aandeelhouders beoordelen of er aanleiding is de bevoegdheden aan te wenden
die de wet aan de algemene vergadering toekent.

Slechts deze functie van de controle van de jaarrekening ten opzichte van

de aandeelhouders als geheel wordt in het Engelse recht onderkend. Tegenover
de individuele aandeelhouder zou de accountantscontrole een dergelijke functie
volgens het House of Lords niet hebben.'s Ik zou echter denken dat het afleggen
van gecontroleerde verantwoording aan de aandeelhouders als geheel, nauwelijks
te onderscheiden is van het alleggen van verantwoording aan de individuele
aandeelhouders. Zoals de onderneming streeft naar optimaal rendement van het
beheerde vermogen als geheel, streeft de individuele aandeelhoudernaaroptimaal
rendement van zijn investering.96 Ik zou daarom menen dat de door de onderne-
mingsleiding afgelegde en door de accountant gecontroleerde verantwoording
tevens dient als basis voor beslissingen van individuele kapitaalverschaffers tot
het onttrekken van dat vermogen aan dat beheer. 97

5.3.2 Controle van externe informatieverschaffing

Naast een interne functie heeft de gecontroleerde jaarrekening een externe functie. 9X

De jaarrekening heeft ook tot doel het verschaffen van duidelijke. uniforme en

93 Zie Beckman 1991, p. 27 en Usselmuiden. p. 15 e.v., die het afleggen van rekening en
verantwoording aan degenen over wiens vermogen beheer wordt gevoerd als de primaire functie
van de jaarrekening ziet en de verklaring van de accountant als "onmisbaar complement" van
deze interne verantwoording. Zieook L.L.M. Prinsen. Rekenplicht en aansprakelijkheid, 1995.
p. 152

94     Vgl. ook de NIVRA-uitgave Elementaire accountants'controle, 1992. p. 50.
95 Zie paragraaf 4.2.
96 Vgl. IJsselmuiden, p. 17. waar hij stelt dat de jaarrekening zich richt op het rendement van het

beheerde vermogen en zij zich als verantwoording richt op de huidige aandeelhouders.
97     Overigens merk ik op dat de vraag of (de controle van) de jaarrekening ook is bedoeld als

(gecontroleerde) verantwoording aan individuele aandeelhouders van ondergeschikt belang is.
omdat zij mijns inziens, zo dit niet het geval zou zijn, in ieder geval behoren tot de hierna aan
te orde te stellen categorie van externe belanghebbenden aan wie metde jaarrekening informatie
wordt verschaft.

98   Vgl. ook de twee functies van de accountant die Limperg. t.a.p. (noot 84). p. 143-146
onderscheidde: (1) orgaan van de bedrijfsleiding. ter vervulling van een behoefte aan controle
onafhankelijk van de bedrijfsleiding. (2) controlerendorgaan ten behoeve van het maatschappelijk
verkeer. Met de term "maatschappelijk verkeer" had hij het oog op de vermogensverschaffers,
waaronder hij niet alleen aandeelhouders verstond, maar ook vermogensverschaffers niet-
eigenaren, zoals obligatiehouders, banken en leveranciers die krediet verlenen. Daarnaast noemde
hij in dit kader ook "andere belanghebbenden" bij de gang van zaken in de onderneming. Al
deze "belanghebbenden" dienden te kunnen beschikken overeen onafhankelijkoordeel omtrent
de verantwoording van het gevoerde beheer, afgelegd door (het bestuur van) de onderneming.
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betrouwbare voorlichting aan belanghebbenden bij de ondememing.99 De
regelgeving omtrent de jaarrekening alsmede de accountantscontrole strekken er
mede toe dit doel te bereiken. Deze externe functie heeft in de loop der tijd steeds

meer nadruk gekregen.
De totstandkomingsgeschiedenis van de vierde EG-richtlijn, die tezamen

met een aantal andere richtlijnen ten grondslag heeft gelegen aanonze regelgeving
over de jaarrekening, is in dit verband illustratief.10(' De EG-regelgever zag in de
verschillen in financiele verslaglegging van ondernemingen in de verschillende
landen een belemmering voorde totstandkoming van de gemeenschappelijke markt.

Regelgeving omtrent de jaarrekening, waaronder de openbaarmaking daarvan,
zag de EG-regelgever als "van bijzonder belang zowel voor de bescherming van
deelnemers in (...) vennootschappen als van derden". Personen die van plan zijn
met vennootschappen uit andere lidstaten betrekkingen aan te knopen of dit reeds
hebben gedaan, zouden belang hebben bij volledigeen vergelijkbare inlichtingen
over het vermogen, de financiele positie en de resultaten van deze vennootschappen.
Voorts zouden verschillen in financiele verslaglegging nadelig zijn voor de
"rationele orientering" doorbeleggers. De EG-wetgever stond derhalve voor ogen
dat de jaarrekening gebruikt zou worden als aanknopingspunt voor beslissingen
van derden omtrent hun zakelijke relatie met de vennootschap. Over de rol van
de accountant stelt de EG-regelgever dat deze "de informatieve waarde van de
jaarrekening en het jaaroverzicht" dient te verzekeren:"

99      Zie MvT bij de Wet opde jaarrekening, kenbaar uit IJsselmuiden, p. 41, NIVRA 1997, p. 10,
L.L.M. Prinsen, Rekenplicht en aansprakelijkheid, 1995, p. 172 en met name p. 177, A.B.
Frielink, De NV 57/1 -2 ( 1979), p. 4-5. Zie ook Rb. Rotterdam 19 november 1998, JOR 1999/31.
Doorsommigen wordtook in dit verband gesproken van "verantwoording". Zobijv. Usselmuiden,
p. 17 en H.P.J. Ophof, de accountant: agent of vertrouwensman. MAB september 1990. p. 345.

100    Zie de Toelichting bij het ontwerp voor een vierde richtlijn. p.  11 en 21 e.v. van het Rapport
van de Commissie Vennootschapsrecht.

101     T.a.p., p.  11. 21  en 31. Dat voor de EG-regelgever de aansprakelijkheid van de accountant
tegenover derden logisch sluitstuk van een en ander was blijkt uit een ontwerp voor een vijfde
EG-richtlijn (13/12/1972) opgenomen in: losbladige Naamloze en besloten vennootschap VI
ea (1994), p. 64-65 , waarin een bepating was opgenomen op basis waarvan de accountant -
hoofdelijk naast de bestuurders en commissarissen - onbeperkt aansprakelijk was tegenover
de vennootschap, aandeelhouders en derden voor schade tengevolge van onzorgvuldigheden
bij de controle van de jaarrekening. De richtlijn voorzag tevens in een omkering van de bewijslast:
de accountant diende, teneinde aan zijn aansprakelijkheid te ontkomen, aan te tonen dat hem
geen schuld trof. Vanwege kritiek die zowel zag op de inhoud van de regeling als op de
bevoegdheid tot het ingrijpen in het beroepsaansprakelijkheidsrecht van de nationale staten,
heeft de EG-regelgever uiteindelijk afgezien van een regeling omtrentde aansprakelijkheid van
de accountant. In een gewijzigd ontwerp voor een vijfde EG-richtlijn (9/9/1983) werd slechts
de aanprakelijkheid ten opzichte van de vennootschap geregeld, waarbij uitdrukkelijk werd
vermeld dat daarin geen beperking van de aansprakelijkheid van de accountant ten opzichte
van de aandeelhouders en andere derden mocht worden gelezen. Zie voorts J.J. Nagelkerke,
De beroepsaansprakelijkheid van de accountant, De NV 55/7-8 (1977), p. 155 e.v., K.J. Hopt,
Die Haftung desWirtschaftsprilfers. Rechtsprobleme zu § 323 HGB (§168 AktG a.F.) und zur
Prospekt- und Auskunftshaftung. in: Festschrift fur Pleyer, p. 349-350 en Land, p. 26-28.

63



Hoofdstuk 111

De functie van informatieverschaffing aan derden, kan niet los worden gezien
van de verplichte publicatie van de jaarrekening inclusief accountantsverklaring.
De publicatie van dejaarrekening met de accountantsverklaring onderstreept het
belang van derden daarbij. Als rechtvaardiging voorde verplichtepublicatie geldt
onder meer dat daardoor het (beperkte) vermogen dat beschikbaar is voor verhaal
voor de crediteuren, bekend wordt gemaakt. Voorts zou er, vanwege de

1()2

spilfunctie van grote en middelgrote ondernemingen in de maatschappij, een
algemeen belang zijn bij een bepaalde openheid tegenover werknemers. (han-
dels)crediteuren en kapitaalverschaffers omtrent de vermogenspositie. 103

Het belang van derden bij de jaarrekening blijkt ook hieruit dat "iedere
belanghebbende" ingevolge artikel 2:3941id 7 BW van de rechtspersoon nakoming
van de openbaarmakingsverplichting kan vorderen. Crediteuren kunnen volgens
de Hoge Raad belanghebbende in de zin van dit artikel zijn. nu zij aan de hand
van de jaarrekening kunnen vaststellen of de onderneming voor hun vorderingen
verhaal biedt. 1( 4

Het voorgaande leidttotde slotsomdat de jaarrekening in haarexterne functie
beoogt belanghebbenden bij de vennootschap inzicht te verschaffen in de
vermogenspositie van de vennootschap. De jaarrekening dient voor deze
belanghebbenden als aanknopingspunt voor hun beslissingen metde vennootschap
een relatie aan te gaan dan wel in stand te houden. Onder belanghebbenden lijken
tenminste te worden verstaan: werknemers. (handels)crediteuren en kapitaalver-
schaffers. waaronder niet alleen (nieuwe) aandeelhouders (beleggers). maar ook
andere financiers zoals banken.

5.3.3 Zorgplichten van de accountant ten opzichte van derden in verband met

de controle van de jaarrekening

De vraag of de accountant zorgplichten heeft tegenover derden bij de controle
van de jaarrekening moet worden gezien in het licht van de functies van decontrole
van dejaarrekening zoals hiervoor beschreven. Ik meen dat deze vraag bevestigend

102  Zie de Toelichting bij het ontwerp voor een vierde richtlijn, p. 30 van het Rapport van de
Commissie vennootschapsrecht. Zie ook Ilsselmuiden, p.l l, die spreekt van "publicatie van
het vermogen in beweging" in tegenstellingtotde statische zekerheid van het ingebrachte kapitaal
en R. Burgert (e.a.), De jaarrekening nieuwe stijl, 1990, p. 31.

103    Zie Nota naar aanleiding van het Verslag bij de Wet tot uitbreiding van het toepassingsgebied
en van de uitzonderingen voorkleine ondernemingen in hetjaarrekeningenrecht. TK (1991-1992)
22 526. nr.5. in: Naamloze en besloten vennootschap iXq, p. 79 en de Toelichting bij het ontwerp
vooreen vierderichtlijn. in: Naamlozeen besloten vennootschap. Vid, p. 45 (alwaar wordt gesteld
datde publicatie van de jaarrekening beoogtdeze toegankelijkerte maken voor derden, waartoe
ook "de toekomstige aandeelhouders van de vennootschap behoren") en p. 47-48. Zie ook reeds
de MvT bij de Wet op de Jaarrekening. kenbaar uit 1Jsselmuiden, p. 48.

104   Zie HR 3 februari 1988, NJ 1989,225 en Asser-Maeijer 2-111, no. 429.
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moet worden beantwoord.'05 De jaarrekening is mede bedoeld om derden inzicht
te geven in de vermogenspositie van de vennootschap, zodat zij mede op basis

daarvan hun relatie tot de vennootschap kunnen bepalen.106 De controle door de
accountant dient ertoe een bepaalde mate van zekerheid - geen -garantie"'07 -
te verschaffen met betrekking tot de juistheid van de door de vennootschap

samengestelde jaarrekening. De jaarrekening is met andere woorden bedoeld om

op te vertrouwen - hetgeen niet betekentdat iedereen altijd vooralle beslissingen

op alleen dejaarrekening kan vertrouwen -en de controle van de accountant dient
om de betrouwbaarheid van die jaarrekening te vergroten.'08 Dat zowel de
jaarrekening als de accountantsverklaring dient te worden gepubliceerd.

onderstreeptdatde accountantsverklaring deze functie ookheeftten opzichte van
derden, die een relatie met de vennootschap hebben of overwegen aan te gaan.

109

De beroepsgroep zelf is zich ervan bewust dat zij niet slechts een controlefunc-
tie heeft ten behoeve van de onderneming, maar ook ten behoeve van een ruime

105     Zie H.P.J. Ophof, De accountant: agent of vertrouwensman, MAB september 1990, p. 344-
345 en Asser-Maeijer 2-III, no. 425. Vgl. ook Boertien, met name p. 184 e.v. Boertien stelt dat
het maatschappelijk verkeer, dat de accountant in zijn functie wenst te dienen, in al zijn
geledingen moet kunnen vertrouwen op de arbeid van de accountant. De accountant zal zich
niet kunnen beroepen op de relativiteit van de onrechtmatigheid aangezien de voor hem geldende
normen zijn ontstaan juist ter bescherming van het maatschappelijk verkeer.

106     Vgl. ookhet rapport van de Commissie vennootschapsrecht inzake het voorstel voor een vij fde
richtlijn (1974) in: losbladige Naamloze en Besloten vennootschap, Vl e ( 1994), p. 8. In reactie

opde bepalingomtrentde aansprakelijkheid vande accountant(zie noot 101) stelt de Commissie:
"de externe werking van de accountantsverklaring brengt immers reeds aansprakelijkheid jegens
individuele aandeelhouders en andere derden metzich mee". Overigens faalt vanwege deze externe
functie het argument voor een restrictieve benadering van Bertrams 1991, p. 204, alwaar hij
stelt dat derden free riders zijn die niet betalen voor de rapportages waar zij op afgaan. De
verplichte controle van de jaarrekening is sterk op derden betrokken. Zij vormt een door de wet
aan derden toegekende bescherming. ook waar de daarmee gemoeide kosten niet, althans niet
direct. aan deze derden in rekening worden gebracht.

107     Bertrams 1991, p. 203 noemt als een van de redenen om terughoudend te zijn met het aannemen

van zorgplichten jegensderdendat een expectation gap bestaat: het publiekzou de indruk hebben
dat accountantscontrole een garantie inhoudt dat de jaarrekening volledig en accuraat is. Mogelijk
bestaande verkeerde verwachtingen bij derden ten aanzien van de betekenis van de goedkeurende
verklaring, lijken mij echter geen grond derden bescherming algeheel te ontzeggen. Het is aan
accountants een mogelijk bestaand verkeerd beeld door middel van voorlichting uit de wereld
te helpen. De beroepsgroep is zich daarvan bewust. Zie NIVRA 1997, p. 5. Een eventueel onjuist
beeld kan worden gecorrigeerd met algemene voorlichting, maarookdoor middel van een nadere
toelichting in de goedkeurende verklaring zelf.

108      Vgl. ook Th. Limperg jr.,t.a.p.,p.  152(noot 84),die benadrukt dat de accountant in zijn functie
van "vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer" slechts kan bestaan, op basis van het
vertrouwen dat het "maatschappelijk verkeer" stelt in de doeltreffendheid van de controle. Dat
vertrouwen, zo stelt hij, is bestaansvoorwaarde voor die functie. Vgl. ook R.A. Dijker, De
"publieke" en de "private" taak van de accountant, in: Vij f en twintigjaren MAB, p. 124. Dijker
stelt aldaardatde publieketaak van de accountant is gefundeerd in de wens van deonderneming
"om een certificaat te verkrijgen omtrent de juistheid ener te publiceren jaarrekening of ander

stuk, zulks met het doel bij anderen het vertrouwen in de juistheid van de inhoud van het te
publiceren stuk te vergroten".

109   Zie L.L.M. Prinsen, Rekenplicht en aansprakelijkheid, 1995, p. 173.
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kring van belanghebbenden bij de onderneming en profileert zich ook in die functie.
Dit ondersteunt het aannemen van zorgplichten van de accountant tegenoverderden
bij de controle van de jaarrekening. Zo brengt het NIVRA naar buiten: 110

"De opdracht [tot controle van de jaarrekening; EA] wordt verstrekt door de eigenaars,
het toezichthoudendorgaanof doorde leiding van de huishouding. Hoewel de accountant
in diensopdracht werkt, controleerthij niet uitsluitend ten behoeve van die opdrachtgever.
Met name de verklaring bij eenjaarrekening is in feite bestemd vooreen veel ruimere kring,
en wei voor al diegenen die belang hebben bij een correcte weergave van het reilen en
zeilen van de huishouding. Om dit te benadrukken wordt in Nederland een verklaring,
die openbaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld in een gedrukt jaarverslag, niet geadresseerd
aan de opdrachtgever, maar alleen voorzien van het opschrift "Accountantsverklaring"."

Met de "ruimere kring" van belanghebbenden heeft men het oog op:"'

"(...) eigenaars/aandeelhouders. banken, leveranciers, werknemers de fiscus en anderen.
Al deze belanghebbenden baseren zich bij hun oordeels- en besluitvorming mede op de
door de accountant bij die jaarrekening afgegeven goedkeurende verklaring."

Ook wordt opgemerkt:

"Indien die weergave [van de financiele positie en het resultaat van een huishouding; EA]
dooreen accountant als -getrouw" wordt aangemerkt, mag de lezerervan uitgaan dat deze
verklaring mag worden gebruikt om een afdoend oordeel te krijgen over de situatie van
de huishouding op de afsluitdatum van de verantwoording en over de prestaties van de
huishouding in de verslagperiode."'12

Waar enerzijds de jaarrekening bedoeld is voor derden om op te vertrouwen en
de taak van de accountant er op is gericht de betrouwbaarheid van de jaarrekening
in zekere mate te waarborgen en anderzijds de beroepsgroep deze derden

110   NIVRA 1997, p. 18. Zie ook de NIVRA uitgave Elementaire kennis Accountants' controle,
1992, p. 50: "Middels de door de accountant te verrichten controle op de verantwoording van
deondernemingsleiding (...) voegtde accountant waarde toe aan deze rapportage. De gebruikers
kunnen er van uitgaan dat, indien de jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring,
zij een getrouwe weergave vormt van de werkelijkheid. Hun beslissingen kunnen aldus op meer
gefundeerde wijze worden genomen." en p. 52: "De accountantsverklaring (... ) werkt met name
naarbuiten toeen is het instrument, waaruit het functioneren vandeaccountant in zijn specifieke
functie ten behoeve van het maatschappelijk verkeer blijk/."

111    NIVRA  1997, p. 5. Vgl. de kring van belanghebbenden bij een goede uitvoering van de
controlefunctie die de wetgever bij de invoering van de Wet op de Registeraccountants zag:
( 1)  kapitaal- en geldmarkt-belanghebbenden. waaronder aandeelhouders en banken.  (2)  de
overheid en (3) bestuurders van ondernemingen in hun belang van een goed functionerende
administratie. Zie de MvT bij de Wet op de Jaarrekening, TK ( 1959) 5519, nr. 3. p. 13.

112   NIVRA 1997, p. 8
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aanmoedigt in dit vertrouwen, moet de conclusie zijn dat de accountant zorgplichten
heeft tegenover deze derden. 113

5.3.4 Bijkomende omstandigheden vereist?

Mijn conclusie is dus dat de accountant bij de verplichte controle van de
jaarrekening zonder meer zorgplichten heeft tegenover derden. De - tot dusver
lagere - Nederlandse rechtspraak lijkt ook in deze zin te beslissen,"4 zij het dat
de gehanteerde overwegingen soms ruimte voor twij fel laten. In Rb. Amsterdam
9 juni 1999, JOR 1999/195 had de accountant ten onrechte een goedkeurende

verklaring afgegeven voorde jaarrekeningen 1989 en 1990. Debank had-althans
zo stelde zij - op basis van deze jaarrekeningen de beslissing genomen tot het
aangaan en voortzetten van een kredietrelatie met de vennootschap wier
jaarrekening werd gecontroleerd. De rechtbank oordeelde:

"De jaarrekening geeft (...) vanuit de vaststelling van de gang van zaken in het verleden,
in het bijzonder die in het laatste boekjaar, een indicatie voor de continuYteit van de
onderneming in de toekomst, ook ten behoeve van derden die op enigerlei wijze met de
onderneming in zee willen gaan. Dat wil zeggen dat derden erop moeten kunnen vertrouwen
en erop mogen vertrouwen dat de van een goedkeurende verklaring voorziene jaarrekening
volgens de normen die in het maatschappelijk verkeerals aanvaardbaargelden een zodanig
inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en
het resultaat van de onderneming op het einde van het betreffende boekjaar. (...) De
accountant die een verklaring als bedoeld in artikel 2:393 lid 5 BW afgeeft, (...) staat er

tegenoverderden voorin dat voorzoverhij bij een vakkundige controle heeft kunnen nagaan
de jaarrekening voldoet aan de daaraan volgens de wet en de binnen de beroepsgroep
algemeen aanvaarde normen te stellen eisen. "

Derechtbank wees de vordering echtertoch af omdat de bank had nagelaten eigen
onderzoek in te stellen naar de risico's van de kredietverlening. hetgeen - volgens
de rechtbank - meebracht dat de gehele schade voorrekening van de bank diende
te blijven. De rechtbank wijdde echterin haaroverwegingen omtrenteigen schuld
van de bank nogal wat woorden aan deomstandigheid dat voorde accountant niet
voorzienbaar was dat de bank zonder eigen onderzoek op de jaarrekening zou
vertrouwen. Dit doet de vraag rijzen of de rechtbank voor aansprakelijkheid een

113     Voorts zou aansluiting gezocht kunnen worden bij het bepaalde in art. 3:36 BW. Zie Vranken
1997. p. 718, noot 15. In het kader van art. 3:36 BW geldt ook dat het feit dat een verklaring
is gepubliceerd de vertrouwenswaardigheid voor derden versterkt.

114 Rb. Amsterdam 11 juni 1997, JOR 1997/120 lijkt tot uitgangspunt te nemen dat de accountant
tegenover de gezamenlijke schuldeisers dient in te staan voor de gecontroleerde jaarrekening.

De aanspraak van de gezamenlijke schuldeisers werd uiteindelijk (onder meer) afgewezen omdat
niet aannemelijk was dat degezamenlijke schuldeisers voorhun commerciele beslissingen alleen
of in beslissende mate waren afgegaan op de gecontroleerde jaarrekening.
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nadere eis stelt, namelijk die van voorzienbaarheid van (een bepaalde mate van)
vertrouwen.

Evenzeer ruimte voor twijfel laat Rb. Rotterdam 19 november  1998, JOR
1999/31, waarin het geval aan de orde was dat de accountant ten onrechte een
goedkeurende verklaring had afgegeven ten aanzien van de jaarrekening over 1994.
Op basis van deze jaarrekening had de aandeelhouder in de betreffende vennoot-
schap in het kader van de overdracht van de aandelen een aantal garanties
afgegeven. Toen hij door de koper ter zake van deze garanties werd aangesproken,
probeerde hij zijn schade op de accountant te verhalen. De rechtbank overwoog
ten aanzien van deze vordering:

"In het kader van een aan hem verstrekte opdracht om een jaarrekening vast te stellen,
dient een accountant volgens gangbare opvattingen zorgvuldig de aan hem voorgelegde
gegevens te controleren. Op deze wijze wordt het voor de opdrachtgever en voor derden
mogelijk om zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het
vermogen. het resultaat en - voor zover de aard van de jaarrekening dat toelaat - de
solvabiliteiten liquiditeit van deondernemingen aan dedaaraan te stellen eisen voldoet."

Deze overweging suggereert dat de accountant bij de verplichte controle van de
115jaarrekening zorgplichten heeft jegens derden. waaronder in casu de aandeelhou-

der. Echter, in het berechte geval wist de accountant dat er onderhandelingen
gaande waren omtrent de aandelenoverdracht. Op grond hiervan overweegt de
rechtbank dat op de accountant "des te meer" zorgvuldigheid in acht diende te
nemen. Derhalve is niet geheel duidelijk wat de rechtbank bedoelt met de
overweging:

"Rechtens staat vast dat de voor gedaagde als registeraccountant geldende wettelijke en
tuchtrechtelijke bepalingen mede strekken ter bescherming van de belangen van degenen
van wie de accountant weet dat zij kunnen afgaan op de betreffende stukken. Met andere
woorden eiser mocht als belanghebbende afgaan op de juistheid van de door gedaagde
opgestelde jaarrekening.

Deze overweging doet immers de vraag rijzen of de rechtbank met de zinsnede
"degenen van wie de accountant weet dat zij kunnen afgaan op de desbetreffende
stukken" het oog heeft op een ieder die de jaarstukken kan raadplegen of op de
in het berechte geval aan de orde zijnde situatie dat de accountant wist dat de
jaarrekening een rol speelde in de onderhandelingen omtrent de aandelenover-

115 De Rechtbank spreekt over "vaststellen". Uit het vervolg van de beslissing blijkt echter dat de
Rechtbank als vaststaand aanneemt dat de accountant de jaarrekening ten onrechte had
goedgekeurd.
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dracht. Is de laatste zienswijze juist, dan stelt de rechtbank bijkomende
116

omstandigheden vereist voor aansprakelijkheid, te weten daadwerkelijke
wetenschap dat een derde op de jaarrekening zou kunnen afgaan.

Ook in de literatuur is wel verdedigd, onder andere door Beckman, dat slechts
onder "bijkomende omstandigheden" - bekend of redelijkerwijs voorzienbaar
gebruik van de jaarrekening - sprake kan zijn van een onrechtmatige daad van
de accountant ten opzichte van een derde.' 17 Beckman stelt dat de gecertificeerde
jaarrekening slechts de in paragraaf 5.3.1 beschreven interne functie heeft.
Daarnaast onderkent hij dat de gecertificeerde jaarrekening in ruime kring bekend
wordt gemaakt als onderdeel van het verantwoordingsverslag van het bestuur, 118

doch dit zou slechts gebeuren ter informatie van het beleggend publiek over de

verstreken gang van zaken en de financiele uitkomsten van het gevoerde beleid.

Dit verslag zou niet de functie hebben - en daarvoor ook niet geschikt zijn - als
basis te dienen voor beslissingen van derden over hun relatie met de vennootschap,
zoals bijvoorbeeld een aankoop van aandelen.

Steun voor deze benadering kan worden gevonden - en wordt ook vaak
gezocht - in het Engelse recht, waar, zoals hiervoor uiteen gezet, voor een duty
of care (onder meer) is vereist dat de accountant weet of behoort te weten dat de
(goedgekeurde) jaarrekening aan een bepaalde derde ter beschikking wordt gesteld
en dat deze (zeer) waarschijnlijk daarop zal vertrouwen bij het nemen van een
beslissing ten aanzien van een specifieke transactie."9 Hetzelfde geldt voor het
Duitse recht, waar - ondanks de aansprakelijkheidsbeperking van § 323 HGB -
inmiddels wordt aangenomen dat de accountant niet alleen in geval van opzet

116 Een vergelijkbare onduidelijkheid vertoont Rb. Utrecht 18 april 1990, n.g., kenbaar uit Bertrams
1991. p. 202 en Beckman 1991, p. 41, waarin werd geoordeeld dat het in het algemeen zo is
dat derden mogen afgaan op een door een accountant gecontroleerde balans en op een
accountantsverklaring. Of dit reeds voldoende is voor aansprakelijkheid tegenoverde onderhavige
derde is echter maar de vraag omdat de rechtbank (mede) tot zorgplichten concludeerde omdat
de accountant wistdat debalans was bedoeldom clienten te werven en de accountant had behoren
te beseffen dat de balans bij uitstek geschikt is om ook andere derden (hier onder meer een
financier) ervan te overtuigen dat er goede grond bestond om met de vennootschap zaken te
doen. Dit vonnis werd door Hof Amsterdam 4 april  1991, n.g. op andere gronden vernietigd.

117     Beckman  1991. p. 41  e.v. Ook andere schrijvers staan deze benadering voor. Zie het betoog
van Bertrams 1991, met name p. 205, die de aansprakelijkheid van accountants tegenoverderden
wit toetsen aan de criteria uit Caparo induAtries plc. v. Dickman I 1990] 1 Ali ER 568. Zie voorts
M.J.G.C. Raailmakers, Finad/Worst. AA 44 (1995). p 963-964 en Bolt in: Bolt & Spier. p.
157-158. Vgl. C.F. de Ru, Aansprakelijkheid voor de accountantsverklaring, 1995, met name
p. 30.65-66,68 en Slagter in: Slagter & Wessels. p. 35, die een aanspraak van een derde wil
toestaan indien deze belanghebbende is in de zin van de jaarrekeningprocedure.

118 Beckman heeft hier vermoedelijk het oogop verspreiding van (onder meer) de jaarrekening met
accountantsverklaring doorde onderneming zelf. Mijns inziens maakt het voorde aansprakelijk-
heid van de accountant voor de controle van de jaarrekening niet uit welke "bron" de derde van
de jaarrekening kennis neemt.

119 Zie paragraaf 4.2.

69



Hoofdstuk III

(§826 BGB),maarookopbasis van een Auskunftsvenrag en een Vin,9D tegenover
derden aansprakelijk kan zijn. Hiervoor is ten minste vereist dat voorde accountant
kenbaar was, dan wel hij errekening mee hield, dat dejaarrekening dooreen derde

120ten grondslag zou worden gelegd aan een belangrijke beslissing of handeling.
Ik meen echter dat het eisen van bijkomende omstandigheden voorhet bestaan

van zorgplichten van de accountant ten opzichte van derden voor de verplichte
controle van de jaarrekening, niet strookt met de tweede, in paragraaf 5.3.2
geschetste, externe functie van de jaarrekening. Beckman miskentdiefunctieook
waar hij stelt dat de controle van de jaarrekening slechts strekt tot het afleggen
van gecontroleerde verantwoording aan de algemene vergadering van aandeelhou-
ders. Ook in de Engelse literatuur wordt de uitsluitend interne verantwoordingsfunc-
tie die het House of Lords in de uitspraak Caparo toekende aan de controle van

de jaarrekening als te eng ervaren. De gepubliceerde jaarrekening en de121

accountantsverklaring is - zoals ik in paragraaf 5.3.2 betoogde - mede bedoeld
voor derden om op basis daarvan beslissingen te nemen over hun relatie met de
vennootschap. Het stellen van nadere voorzienbaarheidseisen zou een miskenning
zijn van het doel van de jaarrekening en de daarbij behorende verklaring.

5.3.5 Hausse aan claims'i

De achtergrond van de Duitse wettelijke uitsluiting van aansprakelijkheid tegenover
derden in § 323 HGB en de restrictieve benadering in de Engelse jurisprudentie
is de vrees voor eenflood aan claims. Diezelfde vrees lijkt ten grondslag te liggen
aan de terughoudendheid van een aantal Nederlandse schrijvers. Zo zou volgens
Bertrams een ruime benadering resulteren in -aansprakelijkheid jegens een
nauwelijks begrensde groep van personen voor een nauwelijks begrensd aantal
transacties voor nauwelijks begrensde bedragen", welke risico's moeilijk
verzekerbaar zouden zijn. l 22

Mij is onduidelijk of met het zonder meer aannemen van zorgplichten ten
opzichte van derden voorde verplichtecontrole van de jaarrekening eenflood aan
claims dreigt.113 In de gepubliceerde rechtspraak is geenszins sprake van een hausse

van aansprakelijkheidsprocedures in verband met de verplichte controle van de
jaarrekening. Wei wordt in de literatuur melding gemaakt van een verminderde

120 Zie paragraaf 3.2. alsmede paragraaf 11.2.2-11.2.3 en 11.2.5.
121     Zie de schrijvers genoemd in  noot 67 en 68,
122 Bertrams 1991.p. 203.
123     Vgl. K.A.J. Bisschop. Debuiten-contractuele aansprakelijkheidvan de accountant. NTBR 1994/2,

p. 28.
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verzekerbaarheid van met name de grote accountantskantoren,124 hetgeen evenwel
in het beste geval is gebaseerd op lapidaire gegevens.125 Voor zover zich problemen
voordoen is geenszins duidelijk dat deze worden veroorzaakt door de gevaren van
aansprakelijkheid jegens derden in verband met de verplichte controle van de
jaarrekening.

Daarnaast meen ik dat het Nederlandse recht een aantal mechanismen biedt,
die ertoe kunnen bijdragen aansprakelijkheid tegenover derden binnen aanvaardbare
grenzen te houden. Ik doel daarbij op de toets of de tegenover de derde (in
abstracto) bestaande zorgplicht is geschonden, de toets van het causaal verband
en in verband hiermee de mogelijkheid (een deel van) de schade voor rekening
van de derde te laten in verband met eigen schuld. 126 Met behulp van deze
mechanismen kan getracht worden een balans te vinden tussen het honoreren van
gewekte verwachtingen enerzijds en het belasten van de beroepsuitoefening
anderzijds. 127 Ik bespreek deze mechanismen in hoofdstuk VI. Illustratief is in dit
verband het hierboven aangehaalde Rb. Amsterdam 9 juni 1999, JOR 1999/195,
waarin een zorgplicht van een accountant werd aangenomen jegens een derde,
een bank die op basis van de gecontroleerdejaarrekening zondereigen onderzoek
kredieten had verstrekt, maar waar de schade van de bank volledig voor haar
rekening werd gelaten op grond van eigen schuld. Daargelaten de vraag of het
aannemen van honderd procent eigen schuld in het berechte geval op zijn plaats
was, laat een dergelijke benadering ruimte voor oplossingen op maat.

128

Als mocht blijken dat op deze wijze geen evenwichtig systeem van aan-
sprakelijkheidsrecht kan worden gevonden,129 dan kan de rechter zijn toevlucht
nemen tot matiging of kan de wetgever - tegen de achtergrond van de (dan
gebleken) onverzekerbaarheid en met het oog op het behoud van de betreffende.

124   Zie O.A. Haazen en J. Spier, in: Bolt & Spier, p. 23-25. die opmerken dat "het aanbod van
verzekeringen met hoge limieten zeer beperkt [is] voor grote accountantskantoren". Zie ook
Bertrams  1991, p. 203 die spreekt van een ondercapaciteit van verzekeraars die beroepsaansprake-
lijkheid van accountants wil verzekeren, hoge eigen risico's, lage verzekerde sommen en hoge
premies. Ook Slagter in: Slagter & Wessels, p 34 maakt melding van een aantal grote claims.
Zie voorts Claimcultuur treft accountants, Kluwer Accountancy Nieuws, 1999, p. 5 en Arisz
en Kamphuisen, preadviezen NJV 1987. resp. p. 21.23 en 80.

125    Zie O.A. Haazen en J. Spier, in: Bolt & Spier, p. 8 en J. Spier, Een nieuwe dageraad voor het
aansprakelijkheidsrecht?.1999 waarhij opp. 16 oproept om het"fantoom van de onverzekerbaar-
heid "en het "spookbeeld van een de pan uitrijzend aansprakelijkheidsrecht" gedocumenteerd
te adstrueren. Zie voorts Stolker 1995, p. 14. Zie in het Engelse recht Markesinis & Deakin,
alwaarop p. 97 aangaande de angst voor eenfloodaan claims, wordt verzucht: "Here, however
(...) we are faced with statements which are rarely supported by solid empirical evidence available
to us all"

126 Zie Markesinis & Deakin, p. 96.
127    Zie J. Spier en 0. Haazen in: The limits of expanding liability, p. 7.
128    Vgl. ook Rb. Amsterdam 11 juni 1997, JOR 1997/120.
129     Vgl. Du Perron  (1999),  p.  302,  die  in dit verband spreekt  van een "redelijke, billijke  en

rechtvaardige" inhoud van de zorgplicht, ingegeven door beleidsoverwegingen, waaronder
verzekerbaarheid.
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maatschappelijk relevante, beroepsactiviteit - ingrijpen. De wetgever kan dan,
zoals in het Duitse recht is gebeurd, overgaan tot een wettelijke maximering (tot
het bedrag dat wel verzekerbaar is) en/of een beperking van de kring van derden
die de accountant kunnen aanspreken voor onzorgvuldigheden bij de verplichte
controle van de jaarrekening. Dit lijkt mij zuiverder dan het ontkennen van
zorgplichten tegenover derden voor wie de jaarrekening als gezegd mede is
bedoeld:30

5.3.6 Beschermenswaardigheid derden

Als argument vooreen restrictieve benadering wordt ook wei naar voren gebracht
datderden-gebruikers geen hulpbehoevende personen zijn.13' Het zou veelal gaan
om grote banken of beleggingsinstellingen en grote bedrijven in het kader van
vijandelijke overnames. Deze 'grote jongens" zouden in staat zijn risico's te
analyseren en te spreiden. Mijns inziens zijn dit overwegingen waaraan in het kader
van het causaal verband en eigen schuld gewicht kan toekomen.132 Er kan inderdaad
aanleiding zijn een eigen onderzoeksplicht van de vertrouwende derde aan te
nemen. Deze onderzoeksplicht zietdan echternietopde jaarrekening (behoudens
wellicht in geval van in het oog springende onjuistheden). Het zou immers niet
zinvol zijn en ook vrijwel nooit mogelijk. behalve wellicht in het kader van een

due dilige,ice-onderzoek, een derde gehouden te achten de jaarrekening wederom
te (laten) controleren. Men kan derhalve slechts constateren dat er derden zijn.
bijvoorbeeld een bank, die gemakkelijk, naast hetgeen blijkt uit de jaarrekening.
aanvullende wetenschap omtrenteen vennootschap kunnen verkrijgen. Deze derden
zijn in de gelegenheid hun beslissing een bredere basis te geven dan uitsluitend
de jaarrekening. Opzichzelf genomen isechteriedere derde gelijkelijkathankelijk
van de inhoud van de jaarrekening. Daarom heeft de accountant ook bij het

controleren van de jaarrekening, naar ik meen. ten opzichte van iedere derde

gelijkelijk zorgplichten. Het bestaan van zorgplichten is niet gekoppeld aan de
afhankelijkheid van de betreffende derde van de jaarrekening.133 Dit laatste is
mogelijk anders voor de omvang van de aansprakelijkheid.

Tot slot wordt wei naar voren gebracht dat het veelal risicovolle transacties
betreft.134 hetgeen vaak juist zal zijn, Het risico dat de derde wenst te nemen zit

130 Zie Asser-Hartkamp I, no. 492 e.v.
131 Zie Bertrams 1991, p. 204.
132     Bertrams 1991, p. 204 spreekt zich ook uit voor "extra oplettendheid" ten aanzien van hetcausaal

verband en het toerekenen van eigen schuld bij uitblijven van voldoende onderzoek of het nalaten
van het bedingen van zekerheden.

133  Vgl. H. Koziol, in: The limits of expanding liability, p. 35, die spreekt in termen van
beschermenswaardigheid: naarmate een partij afhankelijker is van de informatie, is deze in zijn
visie beschermenswaardiger.

134 Zie Bertrams 1991, p. 204.
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echter niet in de al dan niet betrouwbaarheid van de jaarrekening. Het probleem
dat genomen en geeffectueerde risico's door derden achteraf toegeschreven worden
aan het niet getrouwe beeld van de jaarrekening, moet mijns inziens niet
ondervangen worden door het afwijzen van zorgplichten ten opzichte van derdEn

bij de verplichte controle van de jaarrekening. 135

5.4 Andere wettelijk opgedragen taken

Her en der in de Wet treffen we andere aan de accountant opgedragen taken. Zo

is bijvoorbeeld bij het omzetten van een BV of een andere rechtspersoon in een
NV, bij een fusie ofjuist een splitsing van vennootschappen een verklaring van
de accountant vereist. 136 In de literatuur wordt gesteld dat ook deze werkzaamheden
een externe functie hebben en derhalve bedoeld zijn om betekenis te hebben
tegenover derden. 137 Ik sluit me daarbij aan. Afhankelijk van het doel en/of de
strekking van de betreffende bepaling dient vastgesteld te worden met het oog

op welke derden de betreffende taak van de accountant in de wet werd opgenomen.
Een van deze andere door de wet aan de accountant opgedragen taken is

geregeld in art 2:94a BW. Het artikel gaat over de waardebepaling bij inbreng
in natura. In lid 2 is - door toedoen van de Europese regelgever-bepaald dat een
accountant over de waarde van de inbreng in natura een verklaring dient af te
leggen. Deze waarde moet ten minste het bedrag van de stortingsplicht belopen.
Het "toezicht'" van de accountant dient om te verzekeren dat de waarde van de
inbreng ten minste overeenkomt met het nominale bedrag.13* Dat aldus de

bescherming van schuldeisers wordt beoogd blijkt onder meer uit het feit dat de

accountantsverklaring mag ontbreken indien er (onder meer) sprake is van een
inbrengende rechtspersoon en deze verklaart het nominale bedrag gedurende zekere
tijd "ter beschikking [te zullen stellen] voor de voldoening van de schulden van
de vennootschap aan derden":39 Het ligt in derede dat schuldeisers een aanspraak
op de accountant hebben indien deze toerekenbaar tekort is geschoten bij het

afgegeven van de hier bedoelde verklaring en zij geen of minder verhaal vinden
dan het geval geweest zou zijn indien de inbreng het geeigende bedrag had
belopen:40

135 Vgl. Stolker  1995, p. 25. Zie nader paragraaf VI.9 inzake eigen schuld.
136   Zie de in noot 5 genoemde wettelijke bepalingen.
137  Zie E.P. Jansen, Enkele aspecten van beroepsaansprakelijkheid van de accountant en de

belastingadviseur, in: Recht op een scheve schaats, p. 82.
138     Zie de losbladige Rechtspersonen, art. 94a, aant.  1  (Huizink),  1995. Zie ook Rb. Rotterdam

12 december 1996, NJkort 1997, 33.
139 Art. 3:94a lid 3 BW.

140     Zie Rb. Rotterdam 12 december 1996, NJkort  1997,  33  en Rb Breda 6 juli 1999, Insolad
Nieuwsbrief Tvl 1999/7, p. 62.

73



Hoofdstuk 111

5.5 Overige werkzaa,nheden

5.5.1 Uitgangspunt: geen zorgplichten ten opzichte van derden

Naast zijn wettelijk opgedragen taken verricht de accountant veel andersoortige
werkzaamheden. Daarbij valt te denken aan beoordelingsopdrachten, samenstel-

lingsopdrachten, advisering en waardebepalingen. Vanzelfsprekend heeft de
accountant daarbij zorgplichten ten opzichte van zijn opdrachtgever. Steeds is de
accountant ten opzichte van zijn opdrachtgevergehouden de zorg van een redelijk
bekwaam en redelijk handelend accountant te betrachten. In deze paragraaf is aan
de orde wanneerde accountant bij dergelijke werkzaamheden tevens ten opzichte
van derden tot zorgvuldigheid is gehouden.

Bij alle niet wettelijk opgedragen werkzaamheden heeft de accountant mijns
inziens in beginsel alleen ten opzichte van de opdrachtgever zorgplichten.
Uitgangspunt is immers dat partijen uitsluitend met het oog op hun eigen belangen
contracteren en slechts met de belangen van derden rekening behoeven te houden
voor zover de eisen van het maatschappelijk verkeer daartoe verplichten. Nu de
onderhavige werkzaamheden, anders dan de wettelijk opgedragen taken van de
accountant, niet reeds uit hun aard op derden zijn betrokken, is er naar ik meen
geen aanleiding voor deze werkzaamheden van dit uitgangspunt af te wijken.Ik
kan me dan ook niet vinden in de navolgende overweging van het Hof
's-Hertogenbosch:

141

"Door hetopstellen van dejaarstukken van een (...) vennootschap (...) raakt de accountant

de belangen van al diegenen die bij die vennootschap rechthebbend of belanghebbend zijn,
daar hij de vermogensrechtelijke positie van de vennootschap in het maatschappelijk verkeer
constitueert. Hierdoor aanvaardt de accountant jegens al die recht- en belanghebbenden
aansprakelijkheid voor de betrouwbaarheid van zijn werk."

De vennootschap zelf is immers gehouden de jaarrekening samen te stellen. Niet
zelden zal zij daarbij de hulp van een accountant inroepen, die ongetwijfeld de
wettelijke bepalingen aangaande de jaarrekening in het achterhoofd zal houden.
Dit neemt echter niet weg dat de accountant de jaarrekening slechts samenstelt
ten behoeve van zijn opdrachtgever, de vennootschap, en wel op basis van door

142de vennootschap aangereikte -en derhalve mogelijk"gekleurde" - informatie.

141 Zie Hof's-Hertogenbosch 28 september 1983, NJ 1985,120, waarover Beckman 1991, p. 40
en Bertrams 1991, p. 202.

142 De accountant met een samenstellingsopdracht stelt de jaarrekening samen op basis van door
het bestuur aangeleverd materiaal, waarop de accountant in beginsel mag afgaan. In de
jurisprudentie wordt aangenomen dat de accountant met betrekking tot de aangeleverde gegevens
weI enige, maar niet al te vergaande onderzoeksplicht heeft. Zie Hof 's-Gravenhage 19 mei 1992,
NJ 1993,436. De opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening wordt daarom weI beperkte
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5.5.2 Zorgplichten tegenover derden die (concreet) voorzienbaar op de

informatie van de accountant vertrouwen

Dit betekent niet dat er nooit aansprakelijkheid tegenover een derde voor fouten
bij andere dan de wettelijk opgedragen werkzaamheden kan bestaan. Indien
duidelijk is dat een van de accountant afkomstige rapportage een derde onder ogen
zal komen of zelfsjuist met dit doel wordt opgesteld, kan de accountant niet voorbij
gaan aan de maatschappelijke realiteit dat derden geneigd zijn in zijn rapportage
vertrouwen te stellen.143 Hierbij is van belang de positie van de accountant in het
maatschappelijk verkeer als onpartijdig en objectief deskundige die slechts

uitlatingen doet voor zover deze gebaseerd zijn op door hemzelf verricht
onderzoek:44 In zoverre speelt de wettelijke (controle)taak van de accountant.
die diens maatschappelijke positie in hoge mate bepaalt, hier indirect een rol.

Voor de vraag onder welke omstandigheden er wel zorgplichten ten opzichte
van derden bij andere dan wettelijk opgedragen werkzaamheden bestaan, kan de
benadering in het Duitse en Engelse rechttot uitgangspunt dienen. In § 3 en 4 van
dit hoofdstuk kwam het Duitse en Engelse recht op dit punt aan de orde. Deze
benadering is mijns inziensgoed inpasbaar in het Nederlandse recht. Het Engelse
recht en dan met name de uitspraak Caparo, heeft in de Nederlandse literatuur

reeds de nodige aandacht gekregen.145 Voor het Duitse recht is dit in mindere mate

het geval, maar de benadering daar leidt tot min of meer vergelijkbare resultaten.
waarbij veelal vergelijkbare argumenten een rol spelen. Aan de hand van een aantal
vereisten kan getoetst worden of de accountant bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden zorgplichten heeft tegenover derden.

Een eerste vereiste is dat de accountant uiterlijk ten tijde van het uit handen
geven van de rapportage, 146 weet (of moet weten) dat deze ter beschikking van
een derde - ofwel als individu ofwel als lid van een te identificeren groep van
personen-zal komen:47 Indien derapportagedederde nietonderogen komt, kan

opdracht genoemd.
143 Anders: Vranken  1997. p. 717. die een ruimere aansprakelijkheid lijkt te aanvaarden. Ook hier

(vgl. noot 113 ) aansluiting zoeken bij het bepaalde in art. 3:36 BW doet mijns inziens geen
recht aan de beslotenheid van de overeenkomst tussen de accountant en diens opdrachtgever.
In het kader van art. 3:36 BW geldt ook dat men minder snel mag afgaan op verklaringen waarvan
men langs indirecte weg kennis heeft genomen.

144 Zie paragraaf 5.2.
145      Zie Du Perron ( 1999), p. 274. Beckman  1991, p. 38-39, Bertrams  1991, p 199, Jansen & Van

der Lely 1998. p. 43 en De Ru, p. 75 e.v.
146    Na dit moment zou ik willen aannemen dat aansprakelijkheid van de accountant aan de orde

kan zijn indien zijn rapportage met zijn instemming aan een derde terbeschikking werd gesteld,
Anders: Bertrams 1991, p. 205 die aanknoopt bij het opstellen of goedkeuren van de stukken.

147    Zie bijv. BGH NJW 1987, 1758. p. 1760 en Caparn Industries plc. v. Dickman I1990] 1 All
ER 568. Zie voorts James Mc Naughton v. Hicks Anderson [1991] 1 All ER 134. Zie verder
paragraaf 4.2 en 4.3.
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deze geen invloed uitoefenen op enig beslissingsproces van deze derde. Daarnaast
moet de accountant weten of behoren te weten dat de betreffende derde (zeer)
waarschijnlijk op de rapportage zal vertrouwen bij het nemen van een beslissing
overeen bepaalde transactie of een transactie van een bepaalde soort. 148 Dit laatste
vereiste ziet mijns zowel op kenbaarheid van het belang van de derde bij de
rapportage als op het besef dat de derde zeer waarschijnlijk met het oog op dat
belang op de rapportage zal vertrouwen. In het navolgende werk ik deze vereisten
nader uit.

Van de eis dat de accountant ook de (soort) transactie en derhalve het belang van

de derde bij de rapportage, kenbaar moet zijn, gaat mijns inziens een grote
beperking uit op de kring van derden die de accountant kan aanspreken. Ik meen
dat het goed is deze eis te stellen. Nu het hier de belangen van een derde bij een
overeenkomst betreft en deaccountant primairoog moet hebben voordebelangen
van zijn opdrachtgever. kan een zorgplicht met betrekking tot de belangen van
anderen dan de opdrachtgeverslechtsaangenomen worden. indien deze belangen
de accountant zo concreet kenbaar zijn dat hij zijn handelen daarop kan afstemmen,
bijvoorbeeld doorde rapportage (mede)opdat doel in te richten. Door wetenschap
van de beoogde (soort) transactie of het belang van de derde bij de rapportage
vereist te stellen, wordt voorkomen dat aansprakelijkheid bestaat voor schade door
vertrouwen voor aan de accountant onbekende doeleinden, hetgeen in wezen op
hetzelfde neerkomt als vertrouwen door voor de accountant onbekende derden.

De wetenschap bij de accountant dat zijn rapportage in handen van een derde
zal komen en de kenbaarheid van het belang van die derde bij die informatie, zijn
elementen die in elkaar kunnen grijpen. Indien duidelijk is dat een derde met een

bepaalde hoedanigheid, bijvoorbeeld een bank, de beschikking zal krijgen over
de rapportage van de accountant, dan kan het belang van deze derde bij de juistheid
van die informatie eveneens duidelijk zijn voor de accountant. Is gegeven voor
welk doel een bepaalde rapportage dient te worden opgesteld, dan is daarmee
mogelijk ook een objectief afgrensbare groep van derden te onderscheiden.149 Indien
de accountant bijvoorbeeld met het oog op het verkrijgen van financiering door
zijn opdrachtgever een balans dient samen te stellen, dan moet hem duidelijk zijn
dat een financier op de balans zal vertrouwen. Welke financier uiteindelijk van

148 Zie Caparo Industries plc. v. Dickman \ 1990] 1 All ER 568. Zie voor het Duitse recht de invulling
die wordt gegeven aan het Auskunftsvertrag en het VmS/D. In de overwegingen van het BGH
speek een rol of de accountant ermee bekend was dat de rapportage Entscheidungsgrundlage
voor een derde zou zijn. Zie paragraaf 3.3.1. De eis dat de (soort) transactie als zodanig bekend
moet zijn. wordt niet, althans niet uitdrukkelijk, gesteld.

149   Zie ook Richmond P. in Scott Group Ltd. v. Mac Farlane I 1978] NZLR 553. p. 566 en 577.
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de rapportage gebruik maakt, is dan voorhet bestaan van een zorgplicht ten opzichte
van die financier niet van belang. 150

Ook overigens is het doel van de rapportage van belang, zoals ook duidelijk
blijktuit het Duitseen Engelse recht. Inhet Duitse recht speeltinde jurisprudentie
een belangrijke rol of de rapportage is bedoeld als Entscheidungsgrundlage voor

een derde, terwijl in de Engelse rechtspraak depurpose van de rapportage geregeld
een rol speelt. 151 Indien de accountant bijvoorbeeld in verband met een verkoop
van aandelen een tussentijdse balans opstelt. is voorzienbaar dat de koper hierin
vertrouwen zal stellen en zullen erderhalve zorgplichten jegens de koperbestaan.
Daarnaast ligt een zorgplicht met name in de rede indien het doel van de rapportage
is gelegen in beYnvloeding van een bepaalde beslissing van een derde.

Een belangrijke factor is daarnaast of er sprake is geweest van direct contact
tussen de accountant en de derde. Dit direct contact kan bestaan uit het rechtstreeks
verstrekken van informatie. Zo kan de accountant zelf zijn rapportage aan de derde
doen toekomen of gedurende onderhandelingen een geruststellende uiting doen
omtrent de juistheid van cijfers. Zowel in het Duitse en het Engelse recht als in
het Nederlandse recht wordt met name ingeval er sprake is van directe informatie-
verstrekking aan de derde geconcludeerd dat tussen de betreffende beroepsbeoefe-
naar en de derde een nauwe band bestaat, die in het Duitse recht als contractueel
wordt gekwalificeerd (Auskun»vertrag) en in het Engelse recht als bijna
contractueel (akin to a contract,  but for consideration) en waaruit zorgplichten
voortvloeien. 152 Door direct contact raakt de accountant daarnaast gemakkelijk
bekend met de (potentiele) band tussen zijn opdrachtgever en de derde, en
(derhalve) met de belangen van deze laatste. Een dergelijk contact is echter geen
conditio sine qua non voor het bestaan van een zorgplicht. Ook zondereen dergelijk
direct contact is het mogelijk dat de accountant op de hoogte is van het belang
van de derde en de omstandigheid dat de rapportage in diens handen zal komen.

Tegenover derden waarvan het slechts in de algemene lijn der verwachtingen
ligt dat zij een bepaald belang hebben bij zorgvuldig opgestelde rapportages en
mogelijktegen de achtergrond van datbelang opde rapportage zullen vertrouwen,
zou ikechtergeen zorgplichten willen aannemen. Ook ligt het in de loop derdingen

150   Zie ook de Canadese zaak Haig v. Bamford C 1976) 72 DLR (3d) 66. waarin voldoende voor
het aannemen een duo· ofcare was. dat de accountant wistdat de "financial statement" gebruikt
zou worden om financiering te verkrijgen. Van belang lijkt weI dat de kring van potentiele
investeerders beperkt was omdat wettelijke bepalingen een publieke inschrijving op de aandelen
van de onderneming (een "private company") verboden. Jackson & Powell. p. 837 merkt op
dat het onderhavige geval. dat dateert van voor Caparo, waarschijnlijk ook nu zo beslist zou

worden. Zie voorts Jackson & Powell 1992. p. 630.
151 Zie respectievelijk paragraaf 3.3.1 en paragraaf 4.3.
152    Vgl. bijv. BGH WM 1965.287, Hedley Byrne & Co. Ltd. v. He/ler and Partners Lid. [ 1963]

2 All ER 575 en HR 10 december 1993, NJ 1994,667 (Rabobank Ermelo/Van Ittersum). Zie
voorts voor resp. het Duitse. Engelse en Nederlandse recht paragraaf II.2.2,11.3.3 en Il.4.1.2.
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dat een onderneming die er financieel weinig rooskleurig voorstaat vreemd
vermogen zal proberen aan te trekken of mogelijk zelfs blootstaat aan een
overname. Ook in dergelijke gevallen zou ik, bij gebreke van bijzondere
aanwijzingen, geen zorgplichten jegens definancierof overnemende partij bij het
samenstellen van een tussenbalans willen aannemen.

Genuanceerder kan het liggen ingeval de accountant duidelijk is dat zijn
prestatie vooreen specifieke derde is bedoeld, maareen andere derde meteen ander
belang dan die specifieke derde er uiteindelijk op vertrouwt. Het ligt immers ook
in de lijn der verwachtingen dat achter een - voor de accountant kenbare - aankoop
van bijvoorbeeld aandelen tegen een enigszins aanzienlijk bedrag in vertrouwen
op een samengestelde jaarrekening, een financier schuil gaat. Ik neig er toe de
accountant niet op basis van algemene verwachtingen tevens zorgplichten op te
leggen jegens de financier.153 De aankoop en de financiering daarvan zijn immers
belangen van andere aard. Ik onderken echter dat er hier sprake is van een grijs
gebied waarin moeilijk te onderscheiden is tussen wei en niet (concreet)
voorzienbaar vertrouwen door een dergelijke financier.

Naast de wetenschap bij de accountant dat zijn rapportage in handen van een derde
zal komen en de kenbaarheid van het belang van die derde bij de informatie vervat
in die rapportage, dient de accountant te hebben beseft of behoren te hebben beseft
dat de derde gezien zijn specifiek belang op de informatie af zal gaan bij het nemen
van zijn beslissing. Als de rapportage van de accountant een bepaalde relevantie
heeft voor een derde, dan zal - tegen de achtergrond van zijn reeds genoemde

positie in het maatschappelijk verkeer-al snel in de rede liggen dat de derde deze

rapportage bij zijn oordeelsvorming zal betrekken. Bij de beoordeling van dit
elementkan het vergelijkingstype vande redelijkhandelendepersoondienstdoen.
Voor de vraag of vertrouwen te verwachten is, kan de toets worden aangelegd of
een redelijk handelend persoon voor wie de rapportage een bepaalde relevantie
heeft, deze zou betrekken bij zijn oordeelsvorming.154 Erkunnen zich echter ook
omstandigheden voordoen waarin de accountant dit vertrouwen niet behoefde te
verwachten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het duidelijk gaat om

153     Anders BGH NJW 1987, 1758, waarde accountantbekend was met hetgebruik door een koper
en behoorde te weten dat de rapportage ook gebruikt kon worden door een kredietverstrekker
Zie ove deze uitspraak paragraaf 3.3.2. Canaris 1999, p 235-237 hanteert als criterium voor
de kring van beschermde personen het "ins Auge gefaBte Iwirtschaftlichte] Projekt". Daaronder
zijn dan bijv. begrepen de koper en de financierbij een bepaalde transactie die de opdrachtgever
op hetoog heeft, maar niet een opvolgend verkruger. Het Engelse recht lijkt op dit punt strikter,
zoals afgeleid kan worden uit bijv. Galoo Ltd. and others v. Bright Grahame Murray and another
[ 19951 1 All ER CA 16, behandeld inparagraaf 4.3.

154   Vgl. A.J. Akkermans. Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband, 1997. p
212.
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concept-stukken die slechts aan de opdrachtgever ter beschikking werden gesteld. 155

Ook het feit dat de derde van eigen deskundige bijstand is voorzien, kan tot de
slotsom leiden dat de accountant vertrouwen, zonder controle door de eigen
deskundige, niet behoefde te verwachten. Tot slot kan het feit dat de accountant
er bij de derde geen twijfel over heeft laten bestaan dat hij slechts optreedt als
(partijdig) belangenbehartiger van zijn opdrachtgever, in dit kader relevant zijn.
Ook in een dergelijk geval behoeft de accountant geen vertrouwen door de derde
te verwachten. 156

Ingeval een accountant toestaat dat een verklaring onder zijn naam in een
prospectus wordt opgenomen, lijkt mij bij uitstek gegeven dat de accountant
duidelijk is dat deze mededeling bij de derden tot wie het prospectus zich richt
terecht zal komen en wat het belang is van deze mededeling voor die derden. De
accountant moet dan voorts verwachten dat die derden zich voor hun oordeelsvor-
ming mede zullen richten op deze mededeling. De accountant heeft dan ook
zorgplichten ten opzichte van de derden tot wie het prospectus zich richt en wel
voor wat betreft hetgeen met het prospectus wordt beoogd te worden verhandeld. 157

Waar het mijns inziens om gaat bij het stellen van de hiervoor behandelde
voorzienbaarheidseisen is dat de accountant bij het uit handen geven van zijn
rapportage een vrij duidelijk omlijnd beeld moet hebben van het belang dat hij
kan schenden als hij onzorgvuldig te werk gaat. Tegen deze achtergrond moet de
eis worden geplaatst dat weliswaar de derde niet bij naam bekend hoeft te zijn,
maar wel deel moet uitmaken van een objectief af te scheiden groep. Is vertrouwen
dooreen specifieke derde niet kenbaar, maar slechts vertrouwen doordiverse derden
die niet onder 66n noemer zijn te brengen, dan is er geen voldoende duidelijk
omlijnd beeld van het belang dat met het niet betrachten van voldoende zorgvuldig-
heid geschonden kan worden. Eist men voor kenbaarheid of voorzienbaarheid
voldoende objectieve en concrete aanwijzingen in de feiten, dan is het voor de
accountant mogelijk het aansprakelijkheidsrisico in te calculeren en zijn rapportage
daarop af te stemmen.

155 Zie James McNaughton Papers Group v Hicks Anderson & Co.  119911  1  All ER  134, p.  144.
156 Zie paragraaf 3.3.4.
157     Ik laat terzijde de vraag of bij de aansprakelijkheid van de accountant voor mededelingen die

deel uitmaken van een prospectus de bewijslastomkering van art. 6:195 BW geldt. Negatief wordt
deze vraag beantwoord door Blom, p. 71  en J.M. Van Dijk, Aansprakelijkheidsvragen rond
fairness opinions, Ondernemingsrecht 1998, p. 320  Vgl. in dit verband HR 7 november 1997,
NJ 1998, 268 (Philips/VEB).
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5.5.3 Gerechtvaardigd vertrouwen aan de zijde van de derde

We hebben de rechtsverhouding tussen accountant en derde tot nu toe uitsluitend
bekeken vanuit het perspectief van de accountant. Voor de derde geldt echter dat

zijn vertrouwen in de rapportage waarvan hij als derde voor zijn wilsvorming
gebruik maakt gerechtvaardigd dient te zijn.158 Dit element is in zekere zin de
keerzijde van het zojuist genoemde vereiste dat voor de accountant voldoende
voorzienbaar moet zijn dat de derde gaat vertrouwen op zijn rapportage. De
accountant hoeft niet te voorzien dat een derde op zijn rapportage zal gaan
vertrouwen indien dit ongerechtvaardigd zou zijn. Ik neem tot uitgangspunt dat

de gerechtvaardigdheid van dit vertrouwen in vergaande mate in de hand wordt
gewerkt door de objectieve en onpartijdige positie van de accountant in het
maatschappelijk verkeer.1-" Dieonpartijdige positiebrengt metzich meedat geen
gewicht kan worden toegekend aan het feit dat de belangen van de opdrachtgever
van de accountant en de derde tegenstrijdig zijn en de accountant niet geacht kan
worden zorg te dragen voor tegenstrijdige belangen.16(' Deze positie alsmede de
aan zijn beroep inherente deskundigheid, wekt - ook bij derden - vertrouwen in
de deugdelijkheid van zijn rapportages.

In de Duitse literatuuris wel verdedigddat dekring van derdendietegenover
een beroepsbeoefenaar aanspraak kan maken op schadevergoeding op basis van
een onjuiste rapportage (uitsluitend) dient te worden bepaald vanuit hetperspectief
van de derde. van de ontvanger van de informatie.16' Zo zou erslechts sprake zijn
van gerechtvaardigd vertrouwen aan de zijde van de derde indien de rapportage
juistopdezederde isgericht, ofwel middelseen uitdrukkelijkeadressering. ofwel
omdat anderszins voor de vertrouwende derde duidelijk is dat de rapportage beoogt
juist hem te beinvloeden. 162

Ik meen dat de grens aldus te nauw wordt getrokken. Uitingen in de rapportage
dat deze slechts voor een bepaalde persoon (bijvoorbeeld de opdrachtgever) is
bedoeld of slechts voor een specifiek doel kan worden gebruikt, kunnen mijns
inziens aan degerechtvaardigdheid van het vertrouwen in de weg staan. Hetzelfde
geldt overigens vooreen uit de rapportage blijkende beperkte strekking van gedaan
onderzoek, een omstandigheid die in het Duitse recht vaak naar voren wordt

158 Vgl.bijv. James Mc Naughic,n Papers Grc,up v. Hicks Anderson & Co. \\99\1 \ All ER \34.
waar de toets werd aangelegd of er "reasonable reliance" van de derde was.

159 Zie paragraaf 5.2
160    Dit argument werd door accountants in stelling gebracht in Morgan Crucible Co. plc. v. Hill

Samuel Bank Ltd. and others [ 19911  1 All ER  148. p.  163 behandeld in paragraaf 4.3. Zie ook
BGH NJW 1987, 1758 en BGH WM  1989, 375, waarover paragraaf 3.3.1.

161      B. Grunewald, Die Haftungdes Experten fur seine Expertise gegenuber Dritten, AcP 187 ( 1987),
met name p. 300 e.v.

162 H.Schneider, Reichweite der Expertenhaftung gegenuber Dritten, ZHR 163 ( 1999), met name
p. 259 e.v.
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gebracht ter afwijzing of het beperken van een zorgplicht. 163 Indien de derde aan

een rapportage een verdergaand vertrouwen ontleent dan wordt bestreken door
de bewoordingen daarvan,164 vertrouwt hij in zoverre niet gerechtvaardigd en wordt
diens vertrouwen niet gehonoreerd. Dit is ook het geval indien er sprake is van
- ook voor de derde - evidente fouten.165 Maar ingeval een rapportage dergelijke

(negatieve) aanwijzingen ontbeert, zou ik de derde een aanspraak op de beroepsbe-
oefenaar niet willen ontzeggen, ook al zijn er geen (positieve) aanwijzingen dat
de rapportage juist voor de vertrouwende derde is bedoeld. Voor mij prevaleert
dat de rapportage doordat zij afkomstig is van een accountant met zijn specifieke
deskundigheid en positie in het maatschappelijk verkeer, vertrouwen wekt. Mijns
inziens wordt bij het stellen van de eis dat de derde mocht menen dat de rapportage
juist voor hem bedoeld was, de problematiek op een al te contractuele wijze
benaderd. In deze zin is het perspectief van de vertrouwende derde voor mij
derhalve niet doorslaggevend.

In het kader van de gerechtvaardigdheid van het vertrouwen van de derde
is tenslotte van belang datde accountantniet steeds een objectieve en onpartijdige
positie inneemt. De gedragsregels staan toe dat hij een "bijzonder belang"
vertegenwoordigt, 166 waarmee wordt aangegeven dat hij een meer partijdige positie
inneemt. 167 Deze situatie kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de accountant zijn
client bijstaat bij onderhandelingen of een geschil of ingeval hij zijn client
adviseert:68 In een dergelijke situatie is het niet, althans niet zonder meer,
gerechtvaardigd dat de derde vertrouwt op de informatie afkomstig van de
accountant. 169 Indien de accountant een "bijzonderbelang" vertegenwoordigt. dient
hij dit volgens de gedragsregels kenbaar te maken:„ Daardoor worden derden
erattent op gemaaktdat de dienstverlening van deaccountant van kleur verschiet.
Dit brengt mijns inziens mee dat indien de accountant twijfel laat bestaan over

163 Zie paragraaf 3.3.3.
164   Vgl. BGH WM 1986, 711 en BGH WM 1989, 375. In de Duitse benadering wordt in een

dergelijke situatie aangenomen dat er geen Auskunfisvertrag of VinSfD lot stand is gekomen.
Zie paragraaf 3.3.3.

165    V g\. Jaines Mc Naughton Papers Group v. Hicks Anderson & Co. I\9911  \  A\\ER \34.
166 Zie art. 9 lid 2 GBR-1994.

167    Het zij overigens opgemerkt dat de beroepsgroep nogal worstelt met deze meer partijdige rot.
Het is nog niet uitgekristalliseerd hoe ver de partijdigheid mag strekken. Zo merken Frielink
&  Schilder.  p.  51-55  op dat de accountant steeds  een  open  oog moet houden voor de
gerechtvaardigde belangen van derden. in dit verband stellen zij dat een accountant die een
bijzonder belang vertegenwoordigt in een strijdigheid van plichten komt als de wederpartij niet
voorzien is van deskundige bijstand. De accountant zou er daarom bij die wederpartij op aan
dienen te dringen dat hij zich voorziet van deskundige bijstand.

168 Zie Frielink & Schilder. p. 53.
169    Vgl. BGH WM 1985, 1531,waarinaansprakelijkheidvande Steuerbevollmachrigte Cop grond

van een Auskunftsvertrag) werd afgewezen omdat de hij slechts optrad als "verlangerte Arm"
van zijn client. Zie verder paragraaf 3.3.4.

170 Art. 9 lid 2 GBR-1994.
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zijn positie, de derde ervan uit mag gaan dat de accountant zijn "normale"
objectieve en onpartijdige positie inneemt. 171

5.5.4 Zorgplichten buiten gevallen van vertrouwen door de derde

Tot dusver behandelde ik het geval waarin een derde vertrouwt op van de
accountant afkomstige informatie. Er kunnen zich evenwel ook gevallen voordoen
waarin van een dergelijk vertrouwen geen sprake is, maar wel voorde accountant
voorzienbaar is dat een derde schade zal leiden indien een door hem opgestelde
rapportage onjuist is. Dit doet zich met name voor in geval van een geschil, maar
kan zich ook voordoen in een onderhandelingssituatie. Een voorbeeld van dit laatste
vormt een geval dat voor het Bosche Hof kwam. Daarin beoordeelde de172

accountant van een koper van de aandelen in een vennootschap de concept-jaarreke-
ning van die vennootschap. In het kader van deze opdracht stelde deze accountant
een rapportage op waarvan een nieuwe concept-jaarrekening deel uitmaakte. Naar
aanleiding van de rapportage ontstond tussen koper en verkoper een aantal
geschillen, op grond waarvan de koper weigerde het restant van de koopsom te
voldoen. De verkoperzag zich daaromgenoodzaakt aanzienlijkekosten te maken
om de koper te bewegen tot betaling over te gaan. De rapportage bleek volstrekt
ondeugdelijk. Het Hof nam aansprakelijkheid van de accountant tegenover de
verkoper aan, hetgeen onder meer werd gegrond op de overweging:

"dat degene die door zijn concept aanmerkelijk werd bevoordeeld (de koper; EA), niet
gemakkelijk bereid zou zijn van dit concept afstand te nemen en dat dus degene die door

het concept werd benadeeld (de verkoper; EA). doorhet inschakelen van deskundigen grote
kosten zou moeten maken om zijn positie veilig te stellen. "

Deze beslissing is opmerkelijk. Immers, de accountant was ingeschakeld doorde
koper, terwijl bovendien de verkoper niet op die rapportage vertrouwde: de verkoper
deed juist moeite de rapportage te weerleggen. Toch ben ik geneigd aan te nemen
dat de accountant terecht aansprakelijk werd gehouden.173 Van belang was dat
de Raad van Tucht had geoordeeld dat de accountant het vereiste van onpartijdig-
heid (in zijn oordeel) in de rapportage uit het oog had verloren. Kennelijk had de
accountant nietduidelijkgemaakt dat hij een "bijzonderbelang" vertegenwoordig-
de. Juist omdat de rapportage van een accountant afkomstig was en deze wordt

171    Hiermee is overigens niet gezegd dat hij dan zonder meer zorgplichten heeft. Daarvoor moet
nog steeds voldaan zijn aan de (overige) voorwaarden, zoals behandeld in paragraaf 5.5.2.

172 Hof 's-Hertogenbosch 28 september 1983. NJ 1985. 120.
173 Vgl. Beckman 1991, p. 40, die aansprakelijkheiderop grondtdatde accountanteenernstig verwijt

trof en de omstandigheid dat hij wist dat de concept-jaarrekening voor een bijzonder doel werd
gebruikt.
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verondersteld onpartijdig in zijn oordeel te zijn. kan van een dergelijke rapportage
grote invloed uitgaan. De accountant dient zich dit te realiseren. Indien de
accountant zich ten onrechte hult in het kleed van de objectief en onpartijdig
deskundige, komen de kosten die een derde zich moet getroosten om aan te tonen

dat vertrouwen op de rapportage niet gerechtvaardigd is, mijns inziens evenzeer

voor vergoeding in aanmerking.
Eenzelfde situatie doet zich voor indien de accountant optreedt als deskundige

in het kader van een procedure. niet slechts indien hij door de rechter als deskundige
wordt benoemd, maar ook als een der partijen een "deskundigenverklaring" van
zijn hand overlegt. Ook in dat geval is de waarde van zijn rapportage gelegen in
zijn positie van objectief en onpartijdig deskundige, die slechts verklaringen afgeeft
indien en voorzoverdeze zijn terug te voeren opdoorhemzelf verricht onderzoek.
Indien hij zich - zonder dit aan te geven - door een partijbelang laat leiden, ben
ik geneigd een zorgplicht ten opzichte van de wederpartij te aanvaarden.
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De advocaat

1           Inleiding

Anders dan voor wat betreft de accountant bestaat er in de Nederlandse rechtspraak
en literatuur nauwelijks aandacht voorde risico's die de advocaat loopt door derden

aangesproken te worden. Toch heeft ook de advocaat bij zijn werkzaamheden soms
zorgplichten ten opzichte van derden.

De advocaat' staat zijn client onder meer bij in het voeren van procedures.

De wetgever heeft de tussenkomst van een advocaat (procureur) in civiele

procedures veelal verplicht voorgeschreven.2 In strafrechtelijke procedures voorziet
de wet uitdrukkelijk in het recht zich door een advocaat te laten bijstaan en wordt
een raadsman - al dan niet op verzoek van de verdachte - desnodig toegevoegd:
Daarnaast is de advocaat zijn client behulpzaam in onderhandelingen en bij het
opstellen van overeenkomsten. Een groot deel van zijn praktijk bestaat voorts uit

advisering. Ook stelt hij wel legatopinionsop: Voor de onderzoeksvraag is vooral

de third party legal opinion van belang: de legal opiniondieeen advocaatafgeeft

in opdracht van zijn client aan een derde, meestal de beoogde wederpartij van de
client bij een transactie. De advocaat verricht voorts - net als de accountant-due

diligence-onderzoeken.
De Duitse Rechtsanwalten Engelse solicitorhebben vergelijkbare werkzaam-

heden.' met dien verstande dat de solicitor een wat ruimer takenpakket heeft dan
onze advocaat. Zo is de solicitor tevens belast met het opstellen van laatste

wilsbeschikkingen en betrokken bij de overdracht van onroerende zaken

(conveyancing). Het Engelse recht kent daarnaast de bij ons onbekende figuur
van de barrister.De werkzaamheden van de barristerbestaan uit het verschijnen

1 De beroepsuitoefening van de advocaat wordt geregeld door de Advocatenwet en de Gedragsregels
voor advocaten van de Nederlandse Orde van advocaten.

2       Zie bijv. de art. 133 lid 1, 209 lid I en 407 lid 3 Rv.
3      Zie art. 38 e.v. Sv.
4 Een legal opinion kan worden omschreven als een schriftelijk oordeel over een vraag van

juridische aard dan wei over de juridische status of de (denkbare) juridische gevolgen van een
feitelijke toestand. Zie Brink & Raaijmakers 1995, p. 466. Erzijn taI van andere omschrijvingen.
Zie bijv. Nijnens, p. 13-15. Het verkrijgen van een opinion is vaak opschortende voorwaarde
voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst. Vgl. Nijnens, p. 27.

5           Zie voor een beschrijving van de werkzaamheden van de advocaat in Duitsland Henssler/Plitting,
Bundesrechtsanwaltsordnung,  1997, § 3 BRAO, rdn.  11 e.v. Zie voor Engeland Jackson & Powell,
rdn. 4-01 en voorts Halsbury's Laws of England, Vol 44(1), 1995, p. 7 e.v.
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voor de rechter in procedures - in de regel op instructie van een solicitor - en het
voorbereiden van en het adviseren over procedures.6 Anders dan in het Nederlandse
recht, bestaat in het Engelse recht immuniteit voor typisch procedurele fouten.7
Deze immunity geldt niet alleen voor de barrister, maar ook voor de solicitor
(advocate) in een vergelijkbare positie. Toch is de solicitor over het algemeen
redelijk vergelijkbaar met de Nederlandse advocaat en zijn positie zal in het
navolgende dan ook in ogenschouw worden genomen.

2          Plan van behandeling

De beroepsuitoefening van de advocaat brengt met zich mee dat hij vaak met derden
in contact treedt. Zo heeft de advocaat ten behoeve van zijn clienten geregeld
contact met partijen met wie zijn clienten voornemens zijn te contracteren of met
wiezij een juridischgeschil hebben. Hetisnietondenkbaardat deze derden zullen
proberen de advocaat aansprakelijkte stellen vooronjuiste uit latin gen. 8 Voorstel-
baar is ook dat anderen dan de opdrachtgever of een beoogde third party de
beschikking krijgen overeen legal opinionen op basis daarvan beslissingen nemen.
In dit hi,ofdstuk tracht ik de vraag te beantwoorden of en zo ja. onder welke
voorwaarden, de advocaat zorgplichten heeft ten opzichte van derden.

Ook voor de advocaat geldt dat de vraag naar zijn zorgplichten tegenover
derden in belangrijke mate samenhangt met de positie die de hij inneemt in het
maatschappelijk verkeer. Het feit dat de advocaat een bij uitstek partijdig
belangenbehartiger is, kleurt zijn positie ten opzichte van derden. Die partijdige
positie van de advocaat doet zich met name gelden bij de beoordeling van de
aansprakelijkheid ten opzichte van een partij wiens belangen strijden met die van
de client van de advocaat. Ik maak daarom steeds - ook bij de behandeling van
het Duitse en Engelse recht - een onderscheid tussen derden die de wederpartij
zijn van de cliBnt van de advocaat in een procedure, onderhandelingen of anderszins
en andere derden.

In het navolgende bespreek ik eerst de opvattingen in de Duitse en Engelse
rechtspraak en literatuur over de aansprakelijkheid van de advocaat tegenover

6       Zie Jackson & Powell, rdn. 5-01 e.v. Plichten van de barrister tegenover derden zijn hoogst
onwaarschijnlijk, rdn. 5-05.

7         Zie section 62 van de Court and Legal services Act. Bij typisch procedurele fouten kan gedacht
worden aan het niet oproepen van bepaalde getuigen of het niet uitbreiden van een procedure
tot meerdere gedaagden. Zie Evans, p. 87. Zie voorts Jackson & Powell, rdn. 4-80. Deze
immuniteit gold althans tot voor kort. In Arthur J.S Hall and Co. v. Simons, Barrat v. Ansell
and Other, Harris v. Scholfield Robert and Hill [2000] UKHL 38 besliste de meerderheid van
het House of Lords - ondanks de vigerende wettelijke bepalingen - dat voor immuniteit in de
huidige tijd geen grond bestaal.

8       Zie bijv. Hof Amsterdam 6 juni 1996, NJ 1998,653.
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derden (paragraaf 3 en 4). Ik beoog inzicht te geven in de huidige reikwijdte van
de zorgplichten van de advocaat tegenover derden in die rechtsstelsels. toegespitst

op de argumenten en gezichtspunten die een rol spelen bij het aanvaarden of

afwijzen van zorgplichten ten opzichte van bepaalde derden. Vervolgens besteed

ik aandacht aan het Nederlandse recht (paragraaf 5). De positie van de advocaat

als curator laat ik daarbij buiten beschouwing.9

3                    Zorgplichten van de advocaat ten opzichte van derden in het Duitse
recht

3.1 Inleiding

Bij gebreke van specifieke wettelijke bepalingen moet de aansprakelijkheid van
de advocaat tegenover derden in het Duitse recht worden beoordeeld op basis van

het gemene recht. Aansprakelijkheid kan bestaan op basis van de grondslagen en
figuren besproken in hoofdstuk II. Voor de vereisten voor aansprakelijkheid op
basis van deze figuren zij daarnaar verwezen. Aansprakelijkheid tegenover derden

kan met name bestaan voor het verstrekken van onjuiste informatie. 1()

De Rechtsanwalt is volgens § 3 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
"unabhiingig Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten". Hij is

gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hem in deuitoefening van zijn beroep
bekend wordt en dient zich te onthouden van het bewust vertellen van onwaarheden.

De An,valt mag geen met elkaar strijdige belangen behartigen." In de Berufsord-
Illtng worden deze beroepsplichten benadrukt en nader uitgewerkt.

I 2

In de Duitse rechtspraak en literatuur over de aansprakelijkheid van de
advocaat ten opzichte van anderen dan zijn client wordt als uitgangspunt gehanteerd
dat de overeenkomst tussen de advocaat en zijn client een vertrouwensrelatie is,
die daarom in beginsel slechts relatieve werking heeft en zich niet leent voor

uitbreiding met zorgplichten jegens derden:

Denn [der Anwaltsvertrag] ist auf ein Vertrauensverhaltnis zwischen Mandant und Anwalt

aufgebaut und daher vom Inhalt her streng zweiseitig ohne Auswirkungen angelegt.
Interessen Dritter am Ergebnis der Anwaltlichen Tiitigkeit kOnnen daher im allgemeinen

9          Zie voorde positie van de curator ten opzichte van "derden": F.M.J. Verstijlen, De faillissements-
curator, 1998. hoofdstuk XVI en XIX.

10 Vgl. Hirte, p. 18.
11     Resp. § 432 11, III en IV BRAO
12    De Berufwordnung is opgenomen in een bijlage bij NJW 1997, Heft 19. Zie met name § 1

(belangenbehartiging van de client), § 2 (geheimhouding) en § 3 (conflicterende belangen).
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nicht zu einerHaftungserweiterung des Rechtsanwalts filhren, selbst wenn diese Personen
dem Rechtsanwalt benannt oder gar bekannt sind". I 3

Er wordt daarnaast geregeld gewezen op de partijdige aard van de belangenbeharti-
ging van de advocaat alsmede op de tegenstelling tussen de belangen van de client
en de belangen van derden, hetgeen met name speelt als die derde de wederpartij
is van de client. 14 Zorgplichten tegenover derden zijn tegen deze achtergrond niet
snel aan de onie.

3.2 Positie ten opzichte van de derde-wederpartij van de cliint

Denkbaar is dat de wederpartij van de client afgaat op doorde advocaat verstrekte
informatie. 15 Aansprakelijkheid is in een dergelijk geval echter niet snel aan de
orde.16 Een aantal overwegingen speelt daarbij een rol, zoals blijkt uit BGH NJW
1991,32. In het beoordeelde geval had de advocaat op zich genomen de verkoop
van twee schipbruggen ten behoeve van zijn client af te wikkelen. De client had
tegenoverde advocaat gesteld dat hij eigenaar van de schipbruggen was. In verband
met liquiditeitsproblemen verstrekte een financier op verzoek van de client een
krediet, dat op zeer korte termijn uit de koopprijs met een aanzienlijke rente zou
worden terugbetaald. Tegenover de financier had de advocaat verklaard dat hij
als Treuhdnder - als degene die de koopovereenkomst af zou wikkelen - over
de schipbruggen kon beschikken. De client bleek geen eigenaar van de schipbrug-
gen en de financier kreeg zijn geld niet terug. Het BGH was van mening dat de
advocaat niet aansprakelijk was voor zijn uitlating tegenover de financier.

Het BGH nam geen Auskunftsvertrag tussen de advocaat en de financieraan.
De financier mocht er - als wederpartij - niet zonder meer van uit gaan dat de
advocaat met zijn uitlating bevestigde dat zijn client eigenaar was van de
schipbruggen. Het betrof veeleer een mededeling omtrent zijn eigen positie. Een
bevestiging van de eigendom had, zo overwoog het BGH, nader onderzoek van
de advocaat gevergd en mededelingen daaromtrent aan een partij die niet zijn client
was. Dit verhoudt zich niet met de behartiging van de belangen van zijn client.

13     Zie BGH NJW 1977,2073, p. 2074. in dezelfde zin LG Koln NJW 1981, 351 en BGH NJW
1986,581  Zie in de literatuur Vollkommer, rdn. 61, Bell, met name p. 19 e.v. en 81-82 en
Staudingers Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch,  § 675 BGB (Martinek),  1994, rdn. C
31.

14 Zie Rinsche, p. 18 en 22 en Borgmann & Haug, p. 214 en 218.
15        In de literatuur wordt het vertrouwen dat in de uitlating van de advocaat wordt gesteld, gekoppeld

aan het vertrouwen dat de advocaat als Organ der Rechisplege  in het rechtsverkeer geniet (§
1 BRAO) Dit enkele gegeven is echter onvoldoende om tot zijn aansprakelijkheid voor bijv.
verstrekte informatie te kunnen concluderen. Zie BGH NJW 1989, 293. Zie voorts Rinsche.
p. 20 en Vollkommer. rdn. 72.

16 Zie Borgmann & Haug, p. 214.
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Het had volgens het BGH op de weg van de financier gelegen zich nader te
informeren omtrent de eigendomsverhoudingen en daarmee omtrent de aan de
financiering verbonden risico's. Tegen deze achtergrond wees het BGH ook
aansprakelijkheid van de advocaat op basis van culpa in contrahendovande hand.

De advocaat had niet im besonderen Mape persiinliches Vertrauen in Anspruch
genommen. 17 Ook vooraansprakelijkheid opbasis van een VmSfDIX zag het BGH
geen aanleiding. Niet alleen de tegenstelling in belangen tussen de client en de
financier staat daaraan in de weg," maar ook het feit dat de bemoeienis van de
advocaat bestimmungsgemliB nur seiner Manda,itin ten goede dient te komen.

De advocaat is derhalve eenzijdig belangenbehartiger van zijn client, hetgeen
zich slecht verhoudt met het waken voor de belangen van de wederpartij:' De
informatie die de advocaat verstrekt, geeft hij in de regel als verliingerte Arm,als
verlengstuk van zijn client, zonder dat deze uitlatingen tot zijn eigen aansprakelijk-
heid leiden.21 Aansprakelijkheid is met name dan niet aan de orde als ook de
wederpartij van deskundigebijstand is voorzien.22 Aansprakelijkheid opbasis van

een Auskunftsvertrag of-bij contractsonderhandelingen - culpa in contrahendo
is in uitzonderingsgevallen denkbaar, zoals in het geval dat de advocaat duidelijk
(persoonlijk) vertrouwen wekt omtrent de juistheid van zijn uitlatingen, bijvoorbeeld
doorte stellen dat hij gedane opgaven gecontroleerd heeft en de derde bij het nemen
van zijn beslissing daarop afgaat.23 De gebruikte bewoordingen zijn daarbij van

belang; ook voor de advocaat geldt dat zijn aansprakelijkheid niet verder reikt
dan:

"(...) er nach dem Worlaut seiner Auskunft die Verantwortung fur deren Richtigkeit
abernommen hat. ,•24

17     In dezelfde zin BGH NJW 1989, 293.
18     Naast de reeds genoemde grondslagen is aansprakelijkheid van de advocaat ten opzichte van

een derde denkbaar op basis van § 826 BGB indien hij er rekening mee hield dat zijn uitlating
in schade bij een derde zou resulteren.  Zie BGH  NJW  1991.  32 en B. Borgmann. Die
Rechtsprechung des BGH zum Anwaltshaftungsrecht, NJW 2000, p. 2967,

19 Erzijn gevallen denkbaar waarinhetinhetbelang van declientisenhetdiens instemming heeft
dat de advocaat bepaalde informatie verstrekt. bijv. over zijn kredietwaardigheid. Het element
van "Parteiverrat" speelt dan niet. Zie in deze zin BGH WM 1978. 576.

20 Zie Rinsche, p. 22.
21      BGH WM 1985, 1531 (zieparagraaf III.3.3.4).Zie Borgmann & Haug, p. 214 en Bell, p. 168.
22    BGH NJW 1989, 293, p. 294.
23      Zie BGH WM 1978, 576 en BGH NJW 1989, 293 en Rinsche, p. 21. Vgl. echter ook RGZ 52,

365, p. 367, waarin het RG besliste dat de advocaat die bepaalde feitelijke informatie verstrekt
terwijl hij weet dat de totstandkoming van een overeenkomst daarvan afhankelijk is, daarvoor
aansprakelijk is op basis van een Auskunftsvertrag Thans is de rechtspraak strenger. Zie
Borgmann & Haug. p. 214.

24    BGH NJW 1991, 32.
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Uitlatingen in algemene termen, zonder toelichting of onderbouwing, bijvoorbeeld
naaraanleiding van vragen van de derde, zijn niet voldoende voorde aansprakelijk-
heid van de advocaat. 25

Naast gevallen waarin het gaat om vertrouwen van een derde op onjuiste informatie,
bestaat in enkele andere situaties voor de advocaat het risico door de wederpartij
van zijn client aangesproken te worden. Een advocaat kan aansprakelijk zijn ten
opzichte van de wederpartij van zijn client op basis van een tussen hen bestaande
Treuhandverhaltnis.Dit doet zich bijvoorbeeld voor als een advocaat, na betrokken
te zijn geweest bij onderhandelingen over een koop, in het kader van "eerlijk
oversteken" of in afwachting van het voldoen aan een bepaalde voorwaarde, in
onderling overleg een geldbedrag onderzich krijgt. De advocaat heeft dan jegens
beide partijen de plicht overeenkomstig de afspraken en zorgvuldig om te gaan
methetaan hemtoevertrouwdebedrag.26 Deadvocaatheeft ineen dergelijk geval
derhalve niet alleen zorgplichten ten opzichte van zijn client, maar ook - zij het
van een beperkte strekking - ten opzichte van diens wederpartij.27 Vereist lijkt
wel. met name als de derde de wederpartij van de client is, dat er een duidelijke
opdrachtdoordederde werd verstrekt. Met hetenkelebetalen van een geldbedrag
naarde derdenrekening van een advocaat, bestaan nog geen plichten ten opzichte
van de derde. De advocaat ontvangt het bedrag dan slechts voor zijn client.

Duidelijk moet zijn dat de derde de advocaat niet slechts als vertegenwoordiger
van zijn client ziet, maar hem een eigen belang toevertrouwt.211

Tot slot zijn aanspraken van de wederpartij van de client denkbaar voor het
onterecht treffen van executiemaatregelen, waardoor deze schade lijdt, of het ten

onrechtein rechte betrekken van een partij (te grondenop § 823 IBGB). Een ander
voorbeeld is het bewust doen van onjuiste uitlatingen in een procedure om zo een
gunstig vonnis uit te lokken of het beledigen van de wederpartij bij pleidooi (te
gronden op § 823 II BGB in samenhang metde relevante strafrechtelijkebepaling
of § 826 BGB). Echter, ook in deze gevallen is er niet snel sprake van een
zorgplicht. In het algemeen geldt dat toegang tot de rechter niet beperkt mag worden

25      BGH WM 1978, 576. Ook in BGH NJW 1991, 32 wees het BGH eropdat het opde weg van
de derde lag nadere navraag te doen omtrent de door de advocaat verstrekte (en kennelijk
belangrijke) informatie.

26     Vgl. BGH WM 1988.986, p, 987 en Rinsche, p. 19.
27       In de Duitse literatuur wordt er op gewezen dat de derde in wezen geen derde is. maarcontracts-

partij. Ten opzichte van deze partij bestaan "von vornherein originaire Anwaltspflichten". Zie
Bell. p. 21. Nu echtereen Treuhandvertrag ookop grond van de omstandigheden van het geval
aangenomen kan worden - vgl. Borgmann & Haug, p. 225 - lijkt deze figuur echter weinig te
verschillen van de andere contractuele figuren die worden aangewend om derden te beschermen.

28 Zie Rinsche. p. 19. met verdere verwijzingen en Borgmann & Haug, p. 226.
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doordedreiging van aansprakelijkheid.29 Belangrijk isechterook dat de advocaat

mag afgaan op de informatie die zijn client hem verstrekt. De procedure en het
in dat kader te leveren bewijs, is de plaats waar hetgeen hij ten behoeve van zijn
client naar voren brengt wordt getoetst. Ook de wederpartij heeft in een procedure
gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.30 Voorts moet de advocaat in

zijn uitlatingen enige ruimte - ein Freiraum- worden gegund teneinde de belangen
van zijn client optimaal te behartigen. Scherpe, mogelijk voor de wederpartij
onaangename woorden, kunnen noodzakelijk zijn. Steeds dient te worden getoetst
of datgene wat de advocaat deed of zei noodzakelijk was om de gerechtvaardigde
belangen van zijn client te behartigen.3' Aan de vereisten voor onrechtmatige daad
is tegen deze achtergrond niet snel voldaan.

3.3 Positie ten opzichte van andere derden

Op het uitgangspunt dat de overeenkomst met de advocaat slechts relatieve werking
heeft, worden op ruimere schaal uitzonderingen aanvaard ten behoeve van derden
die niet de wederpartij van de client zijn.32 Het betreft gevallen waarin het belang
van een derde voor de advocaat kenbaar is verbonden met de uitvoering van de
overeenkomst metzijn client.33 Veelal dient het resultaat van de inspanningen van

de advocaat (mede) ten goede te komen aan die derde. De derde kan in dergelijke
gevallen de advocaat aanspreken op basis van een V,nSfD. Vrijwel steeds is er
- naast kenbare Leisttings,idhe in de hiervoor omschreven zin - sprake van een
nauwe (familie)band tussen de client en de derde. In de literatuur wordt gesteld
dat het BGH slechts in gevallen van een dergelijke nauwe (familie)band
uitzonderingen op de relatieve werking van de overeenkomst met de advocaat
aanvaardt. 34

Van een dergelijke verbondenheid van het belang van een derde met de
overeenkomst tussen de advocaat en diens client is bijvoorbeeld sprake indien
de advocaat tot opdracht heeft een ontwerp-testament op te stellen. De belangen
van de erfgenamen zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst rechtstreeks in
het geding. De erfgenamen kunnen de advocaat in geval van een tekortkoming

29 Zie Rinsche, p. 26-27 en Staudingers Kommentar zum Bilrgerlichen Gesetzbuch, § 675 (Martinek)
1994, rdn. C32. Vgl. BGH NJW 1985, 1959, p. 1960

30    Zie BGH VersR 1962,62, p. 63.
31     Zie BGH VersR 1962.62 en Rinsche. p. 26
32     Vgl. Bell, p. 113.
33     Zie B Borgmann. Die Rechtsprechung des BGH zum Anwaltshaftungsrecht. NJW 2000, p.

2966.

34 Zie Borgmann & Haug, p. 223, Borgmann, t ap. en Rinsche, p.  17. die stelt dat aansprakelijkheid
van de advocaat ten opzichte van een derde op basis van een VmSfD slechts is aanvaard ingeval
de client Sorgfalts- und Obhutspflichten (Wohl und Wehe-criterium, zie paragraaf 11.2.3) ten
opzichte van de derde heeft. Vgl. Bell, p. 107.
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op basis van een VmSfD aanspreken.15 Een ander voorbeeld waarin het BGH een

uitzondering op de relatieve werking van de overeenkomst met de advocaat aannam,
is een geval waarin een advocaat een man bijstond bij het opstellen van een
echtscheidingsconvenant. op basis waarvan de vrouw bepaalde vermogensbestand-
delen zou overdragen aan de kinderen. Het BGH nameen Vn,SjD aan ten behoeve
van de kinderen aan, nadat gebleken was dat de kinderen achter het net visten omdat
bepaalde formaliteiten niet in acht genomen waren. Ter onderbouwing stelde het
BGH dat de advocaat in het onderhavige geval betrokken was bij het opstellen
van een overeenkomst op basis waarvan bepaalde rechten niet aan zijn client, maar
aan op voorhand bekende derden dienden toe te komen.36 In een dergelijk geval
heeft de advocaat zorgplichten ten opzichte van deze derden.

Naast gevallen waarin de derde de advocaatbij naam bekend is, omdat deze wordt
genoemd in de overeenkomst of het testament dat de advocaat opstelt. wordt een
1/,nSfD ook aangenomen als de advocaat anderszins bekend of kenbaar is dat het
belang van een derde rechtstreeks is betrokken bij de (uitvoering van de)
overeenkomst met zijn client. Zo nam het BGH aan dat een advocaat, die de
aankomende bestuurders van een vennootschap adviseerde omtrent deoprichting
van die vennootschap en de voortzetting van een andere onderneming in die
vennootschap, zorgplichten had op basis van een 1/mSfD ten opzichte van deze
vennootschap. Het BGH overwoog dienaangaande:

-Obwohi ein solcher Beratungsvertrag auf dem Vertrauensverhbiltnis zwischen Anwalt
und Mandanten beruht, also seinem Inhalt nach in der Regel keine AuBenwirkung hat,
muB sie hier aus der Art der geschuldeten Beratung zugunsten der GmbH angenommen
werden. Die GmbH war in den Schutzbereich des Anwaltsvertrags einbezogen. Denn gerade
sie warGegenstand derBeratung (...); das Ergebnis der Beratung hatte unmittelbaren EinfluB
au f den Vermogensstand der GmbH. wie den Bekl. bekannt war. ,·37

Aangaande de kring van beschermde derden op basis van een VmSfD stelt het BGH,
dat ook voor Anwaltsvertrage geldt:

35     Zie BGH NJW 1965, 1955. In dezelfde zin BGH VersR 1995. 1096.
36    Zie BGH NJW 1977. 2073.
37      BGH NJW  1986. 581, p. 582. Zie hierover Vollkommer, rdn. 7 1. Zie naast de genoemde

voorbeelden BGH NJW 1988, 200, waarin een advocaat was ingeschakeld door een man voor
het opstellen van een beeindigingsovereenkomst waarmee het behoud van volledige pensioenaan-
spraken werd beoogd. Nadat gebleken was dat de advocaat in dat doel niet was geslaagd, nam
het BGH ten behoeve van zijn vrouw een V,nSfD aan omdat voor de advocaat kenbaar was dat
haar Witwerente onlosmakelijk verbonden was metdie pensioenaanspraken. Zie ook bijv. OLG
Hamm MDR 1986.1026 en recent BGH NJW 2000,725.
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"[Von Schutzwirkung] ist auszugehen, soweit nach den ausdrucklichen Erklurungenoder
dem schlussigen Verhalten der Vertragsparteien bestimmten oder wenigstens objektiv
abgrenzbaren Dritten Schutzrechte aus dem Vertrag zustehen sollen. „38

Zorgplichten tegenover een derde blijft echter een uitzondering op de regel dat
de overeenkomst met de advocaat slechts relatieve werking heeft. Als een
tekortkoming in de overeenkomst met de client slechts toevalligerwijs aan de

belangen van een derde schade kan toebrengen, is dit onvoldoende om zorgplichten
ten opzichte van deze derde in het leven te roepen. Vereist lijkt datjuisthet (mede)
behartigen van het belang van de derde besloten ligt in de overeenkomst tussen

de advocaat en diens client.39 Hiervan was bijvoorbeeld geen sprake in een geval
waarin de advocaat tot opdracht had zijn client - een (hoogbejaarde!) man -
algemeen te adviseren over erfrechtelijke aangelegenheden. Er werd geen
Schutz,virkung ten behoeve van zijn kinderen aangenomen, nu het belang van de
kinderen geen u,imitte[bar onderdeel vormde van de verstrekte opdracht.

40

4       Zorgplichten van de advocaat ten opzichte van derden in het
Engelse recht

4.1 Inleiding

In het Engelse recht kan de advocaat ten opzichte van een derde met name

aansprakelijk zijn op basis van de tort of negligence:' In de jurisprudentie wordt
de vraag of een advocaat zorgplichten heeft ten opzichte van derden op twee
manieren beoordeeld. Sommige zaken richten zich aan de hand van de drieledige
test - foreseeability of damage, relationship of proximity en fairness and

reasonableness - op de vraag of er tegenover de derde een duty ofcare bestond,

38    Zie BGH VersR 1995,1096, p. 1097.
39 Zie Vollkommer, rdn. 70. Vgl. Staudingers Kommentar zum BUrgerliches Gesetzbuch, 1994,

§ 675 BGB (Martinek), rdn. C 31. Zie in de rechtspraak BGH VersR 1995, 1096, p. 1097
aangaande een ontwerp-testament, waarin voor het bestaan van zorgplichten ten opzichte van
de beoogde erven beslissend werd geacht dat de vermogensoverdracht aan de erven de kern van
de door de advocaat verschuldigde prestatie was. Zie voorts BGH NJW 1977, 2073, p. 2074
waarin het BGH stelde dat gewaakt moet worden voor het vergoeden van "bloBe Reflexwirkungen"
van een gedraging. In dezelfde zin LG Koln NJW 1981. 351.

40     Zie LG Kbln NJW 1981, 351, waarover Vollkommer, rdn. 71.
41 Rechtspraak waarin de eiser naar Engels recht uitsluitend derde is omdat consideration ontbreekt,

terwijl de derde naar Nederlands recht wel contractspartij zou (kunnen) zijn. laat ik buiten

beschouwing.
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terwijl andere zaken deze vraag benaderen aan de hand van het concept van
voluntary assumption of responsibility. 42

Tot de uitspraak Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd. \ 1963]
2 All ER 575 was in het Engelse recht uitgangspunt dat een advocaat uitsluitend
zorgplichten heeft ten opzichte van zijn client.43 Sinds deze uitspraak wordt het
mogelijk geacht dat ook een advocaat (voor zijn uitlatingen) aansprakelijk kan
zijn ten opzichte van een ander dan zijn client.44 Het oude uitgangspunt wordt in
de jurisprudentie echter nog geregeld naar voren gebracht. Zo werd in Ross v.
Caunters I1979] 3 ALL ER 580, een testamentsgeval. gesteld:

"the solicitor owes no duty to those who are not his clients. He is no guardian of their
interests. What he does for his client might be hostile and injurious to their interests; and
sometimes the greater the injuries the better he will have served his client. ,•45

En in White v. Jones Il 995] 2 WLR  187. eveneens een testamentsgeval, werd
benadrukt:

"(...) the general rule is well established that a solicitor acting on behalf of a client owes
adutyof care only to his client. (...) when asolicitoris performing his duties tohis client.
he will generally owe no duty of care to third parties. ,•46

Zorgplichten van een advocaat ten opzichte van derden zijn derhalve een
uitzondering op de regel dat hij slechts zorgplichten heeft ten opzichte van zijn
client. 47

4.2 Positie ten opzichte van de derde-wederpartij van de cli#,it

Zorgplichten ten opzichte van de wederpartij in een transactie of een procedure
worden niet snel aangenomen vanwege het feit dat dergelijke zorgplichten veelal
strijdig zijn met de verplichtingen van de advocaat ten opzichte van zijn client.
Daar waar de belangen van zijn client contlicteren met die van anderen, dient de
advocaat bij uitstek de belangen van zijn client te behartigen. 48

42 Zie Jackson & Powell, rdn. 4-24 en Charlesworth & Percy, rdn. 8-166 en 8-167. Vgl paragraaf
Il.3.3 en 11.3.4.

43 Zie hierover paragraaf Il.3.3.
44 Zie Jackson & Powell, rdn. 4-23 en 4-24 en Charlesworth & Percy. rdn. 8-161  en 8-162.
45    Megarry V.C., t.a.p., p. 599.
46    Lord Goff, t.a.p., p. 195.
47      Vgl. ook Charlesworth & Percy, rdn. 8-167, waar wordt gesproken van "a paramount duty to

protect a client's interests, even where some third party's interests must sufferthereby", alsmede
Evans, p. 44 en Winfield & Jolowicz, p. 158.

48 Zie Jackson & Powell. rdn. 4-36 en Evans, p. 48.
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Een illustratieve uitspraak in dit verband is Gran Gelato Ltd. v. Richcliff
(Group) Ltd. I1992] 1 All ER 865. In de loop van onderhandelingen omtrent het
onderverhuren van een winkel door Richcliff als huurder aan Gran Gelato als
potentiele onderhuurder, informeerde Gran Gelato bij de advocaten van Richcliff
oferbeperkingen verbonden waren aan de (hoofd)huurdie (tevens)de onderhuur
zouden beperken. Het antwoord luidde (ten onrechte) "not to the lessor's

knowledge". De onderhuur kwam tot stand en Gran Gelato startte grootscheepse
verbouwingen aan de winkel. In de huurovereenkomst bleek een bepaling
opgenomen die in geval van verbouwing aan de winkellocatie beeindiging van
de huurovereenkomst mogelijk maakte, hetgeen de verhuurder ook deed. Gran
Gelato sprak daarop Richcliff en diens advocaten aan. De aanspraak op Richcliff
(als principaal) voor de negligent misstatement van diens advocaten (als
vertegenwoordigers) werd toegewezen.49 Gesteld voorde vraag of ook de advocaten

eenduty ofcare hadden ten opzichte van Gran Gelato, werd allereerst geconstateerd
dat aan de vereisten vanforeseeability of damage en proximity voldaan was. Het
was immers de bedoeling dat Gran Gelato zou afgaan op het antwoord van de
advocaten. Voorzienbaar was aldus dat Gran Gelato schade zou leiden indien het
antwoord onjuist was. Bovendien, zo werd overwogen, vertrouwde Gran Gelato
er gezien de (juridische) aard van de vraag op dat de advocaten hun juridische
expertise zouden inzetten. Dit alles wees in de richting van een zorgplicht.
Doorslaggevend werd echter geoordeeld dat de advocaten als vertegenwoordigers
(agents) optraden en de betreffende vraag vooren als advocaat van Richcliff hadden
beantwoord. Een duty of care van deadvocaten ten opzichte van Gran Gelato werd
als nietfair, just and reasonable van de hand gewezen:

'in the field of negligent misrepresentation caution should be exercised before the law
takes thestepof concluding, inany particularcontext, that an agent acting within the scope
of its authority on behalf of aknown principal himself owes tothird parties adutyof care
independent of the duty of care he owes to his principal.„50

Overwogen werd dat in een commerciele onderhandelingssituatie zorgplichten
van een advocaat tegenover de wederpartij van zijn client niet voor de hand liggen.
Noodzaak voor een aanspraak op de advocaat bestaat ook niet. nu de derde zijn
wederpartij kan aanspreken voor de onjuiste uitlatingen van zijn advocaat.51 Van

49       Bij de juistheid van deze beslissing worden overigens vraagtekens gesteld. Zie P. Cane, Negligent
solicitor escapes liability, LQR (1992), p. 540-541 en Evans, p. 51.

50    T.a.p., p. 873.
51      In het feit dat de client mogelijk insolvent is, werd geen rechtvaardiging voor het aannemen

van een duty of care gezien. Dit is "an ordinary risk of every day life". Voorts wees Nicholls
V-C er op dat de client, zo deze aansprakelijk wordt gehouden, mogelijk cen aanspraak heeft
op de advocaat. P. Cane, t.a.p., p. 543 en Evans, p. 52 wijzen er op dat dit resulteert in een
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het verweer dat het aannemen van een duty of care de advocaat conflicterende
zorgplichten zou opleggen. toonde de rechter zich echter niet onder de indruk:
zowel de clientals diens wederpartij zouden belang hebben bij een juist antwoord.
Ook het feit dat het hier juridische en geen feitelijke informatie betrof en dat Gran
Gelato nietdebeschikking kon krijgen overde huurovereenkomst en Gran Gelato
derhalve nietanders kon dan vertrouwen opdemededeling van de advocaten, kon
de rechter niet van een duty of care tegenover Gran Gelato overtuigen.

De juistheid van deze uitspraak werd bevestigd in White v. Jones Il 995] 2 WLR
187, maar Gran Gelato heeft overigens veel kritiek ondervonden.52 Zo is er op
gewezen dat het oordeel dat een age,it niet aansprakelijk is omdat zijn principaal
wellicht aansprakelijk is. geen steun vindt in de rechtspraak.53 De advocaat zou
veeleer, onafhankelijk van de vraag of de client voor zijn uitlatingen kan worden
aangesproken. aansprakelijk zijn ten opzichte van derden en wel indien voldaan
is aan de eisen vanforeseeability enproximity.5* Daarnaast zou ook de rechtsregel
uit Hedley Byrne - los van enige agency relationship - in een geval als het
onderhavige aansprakelijkheid met zich meebrengen.55 De beslissing in Gran Gelato
staat enigzins in contrast met een andere leading case. Allied Finance and
/nvestme,it Ltd. v. Haddow & Co. [1983] NZLR 22.

Allied Fi,iance gaat over mededelingen van een advocaat tijdens onderhande-

lingen over een lening. De advocaat van de leningnemer had aan Allied Finance
verzekerd dat zijn client was gebonden aan een akte op basis waarvan de met de
financiering aan te kopen boot zekerheid zou vormen voorde lening. De advocaat
was echterbekenddat de boot nietdoorzijnclient. maardoordiens vennootschap
aangekocht zou worden. De aanhef van de betreffende brief aan Allied Finance
luidde "we certify that...". Aangenomen werd dat de advocaten een duty of care
hadden ten opzichte van Allied Finance:

"(...) the relationship between two solicitors acting for their respective clients does not
normallyof itself impose aduty of care on one solicitor to the clientof the other. Normally
the relationship is not sufficiently proximate. Each solicitor is entitled to expect that the
other party willlook to his own solicitor foradvice andprotection. (...)But surelythe result
of established principles isdifferent whenon requestasolicitorgivesacertificateon which

onnodige rondgang van claims.
52 Zie Jackson & Powell. rdn. 4-38.
53 Zie Evans, p. 52.
54 Zie P.Cane, t.a.p., p. 543.
55     Zie M. Whincup, Taking a solicitor's word. NU ( 1992), p. 820
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the other party must naturally be expected to act. That is a classic duty of care situation
c     „56

Dat vertrouwen van de wederpartij redelijk is als de advocaat zijn mededeling laat
aanvangen met "we certify" is niet zo vreemd. In veel gevallen zal het echter niet

zo duidelijk liggen. De uitspraak Midland Bankplc. v. Ca,neron, Thorn, Peterkin
& Duncans I 1988] SLT 611 geeft een aantal aanknopingspunten om vast te stellen
wanneer een duty ofcare van een advocaat ten opzichte van de wederpartij van

zijn client aan de orde kan zijn. Midland Bank steldeeen lening te hebben verstrekt
aan een bankrelatie op basis van een financieel overzicht dat was opgesteld door
de advocaat van die bankrelatie, zulks op verzoek van de bank. De waarde van

de objecten die voorde banktot zekerheid zouden dienen, was echterin een aantal

gevallen onjuist in het financiele overzicht opgenomen. Aangenomen werd dat
de advocaat geen duty ofcare had ten opzichte van de bank. Voor het bestaan van
een duty of care moet uit de feiten en omstandigheden afgeleid kunnen worden
dat:

"(...) the solicitor has, for the purpose of the information, been converted from someone

merely transmitting that in formation on the client's instruction to someone who has assumed

responsibility for, and thus the role of principal in relation to that information so far as
the third party is concerned. -57

Het verzoek van de bank het financieel overzicht op te stellen, houdt geen
verplichting in de waarde van de objecten te verifieren. Vier factoren werden

relevant geacht voor het aannemen van een d tity of care:

"(1) the solicitor must assume responsibility for information or advise furnished to the
third party: (2) the solicitor must let it be known to the third party expressly or impliedly
that he claims, by reason of his calling, to have the requisite skill or knowledge to give
the advice or furnish the in formation; (3) the third party must have relied upon that advice
or information as matter for which the solicitor has assumed personal responsibility and
(4) the solicitor must have been aware that the third party was likely so to rely. ,•5M

Daarbij zou het waarschijnlijker zijn dat de advocaat op basis van zijn bijzondere
deskundigheid zelfstandig informatie verstrekt als hetgaat ommededelingen van
juridische aard dan bij feitelijke mededelingen.59 Neutrale informatie volstaatniet,

56 Zie Cooke J., t.a.p., p. 24. Aangaande het vereiste van proximity overweegt Cooke J. dat "the
concept of proximity must always involve, at least in most cases, some degree of reliance."

57     T.a.p.. p. 617.
58     T.a.p., p. 616.
59 Instemmend Evans, p. 53.
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zo werd overwogen, om aan te nemen dat de advocaat de informatie zelfstandig,
per se, verstrekt. 60

Ook ten opzichte van de wederpartij van de client in een procedure heeft een
advocaat slechts in uitzonderingsgevallen zorgplichten.6' In At Kandari v. J.R.
Brown  &  Co. [1 988] 1 Q.B. 655 werden hiervoor twee redenen gegeven. In de
eerste plaats zou het aannemen van zorgplichten leiden tot "endless re-litigation"
en daarnaast zou het aannemen van zorgplichten strijdig zijn met de gedachte dat
in een procedure elk derpartijen, bijgestaan dooreen advocaat. een voorzichzel f
zo goed mogelijk resultaat wil behalen, zonder acht te slaan op de belangen van
de ander.62 In Al Kandari werd echter, bij wege van uitzondering, een zorgplicht
ten opzichte van de wederpartij van declient aangenomen. Het iseen geval waarin
een advocaat uit zijn rol van het bijstaan van 6En der partijen in een rechtsstrijd
treedt en duidelijk tevens (beperkte) zorgplichten jegens de wederpartij aanvaardt. 63

Een advocaat van een man uit Koeweit had met instemming van de wederpartij
in de procedure - de echtgenote van de man - en op last van het gerecht, het
paspoort van de man onder zich. Dit in verband met het reele risico dat de man
hun kinderen zou ontvoeren. De advocaat gaf het paspoort desondanks uit handen
aan de ambassade, waardoorde man kans zag de kinderen teontvoeren. Geoordeeld
werd dat de advocaat een duty of care had ten opzichte van de echtgenote.
Overwogen werd:

"It may (... f happen. even in the course of contested civil litigation. that a solicitor for a
limited purpose steps aside from his role as solicitor and agent o f one party and assumes
a different role, eitherindependent of both partiesoras agent of both. The most common
example is where he is deputed to hold a fund pending a decision on its ownership or
application. The solicitor is selected for such arole, notbecause he isone party's solicitor,
but despite that fact: he is selected because the parties know they can rely on him as a
solicitor to act with probity and in accordance with the terms of the trust he has
undertaken.

"64

60     Er zou bij neutrale informatie geen sufficient relationship Of proxi,niA· zijn. t.a.p.. p. 617.
61 Zie Jackson & Powell, rdn. 4-41.
62     Zie resp. Lord Donaldson, t.a.p.. p. 672 en Bingham L.J.. t.a.p., p. 675.
63 Zie Winfield & Jolowicz, p. 158. Vgl. Evans, p. 44. Dit geval zou vermoedelijkookgezien kunnen

worden als een zogenaamde undertaking. een verbintenis met een beperkte strekking - veelal
aangaande toekomstig handelen van de advocaat zelf -diede advocaatpersoonlijk op zich moet
hebben genomen. Een undertaking kan bijv. daaruit bestaan dat de advocaat zich tegenover
de wederpartij van zijn client verbindteen som geld onder zich te houden totdat aan een bepaalde
voorwaarde is voldaan. De rechter heeft de bevoegdheid, in het kader van het toezicht op the
honourable conduct van de advocaat als officer of the court. de advocaat gebonden le achten
aan een undertaking of, indien nakoming niet meermogelijk is, schadevergoedingtoe te kennen.
Zie Jackson & Powell, rdn. 4-44 e.v. en Evans, p. 55.

64 Zie Bingham L.J., t.a.p., p. 675.
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De derde-wederpartij heeft, zo kan op basis van het voorafgaande geconcludeerd
worden, slechts beperkte mogelijkheden de advocaat aan te spreken vanwege het
schenden van een jegens hem bestaande duty of care. Mededelingen gedaan
gedurende onderhandelingen lijken in deregel slechts voor rekening van de client
te komen, tenzij is gebleken dat de advocaat de informatie "op eigen gezag" op
basis van zijn eigen kennis van de feiten of zijn deskundigheid verstrekt. In dit
laatste geval kan een duty ofcare van de advocaat ten opzichte van de wederpartij
aan de orde zijn. Ook ten opzichte van de wederpartij in een procedure bestaan

in deregel geen zorgplichten. In uitzonderingsgevallen kan er wel een duty ofcare
bestaan, hetgeen bijvoorbeeld het geval is als de advocaat uitdrukkelijk een
bepaalde taak ten opzichte van de wederpartij op zich heeft genomen.

Het Engelse recht kent voorts de mogelijkheid de advocaat te veroordelen
kosten te vergoeden die door toedoen van de advocaat ten onrechte werden gemaakt,
de zogenaamde wasted costs orders:5 Ook een veroordeling tot betaling van de
kosten van de wederpartij behoort tot de mogelijkheden. Er moet echter sprake
zijn van misconductaan de zijde van de advocaat en een veroordeling in de kosten
wordt niet reeds gerechtvaardigd geacht omdat de advocaat namens zijn client
een procedure voert die duidelijk gedoemd is te mislukken, tenzij er sprake is van
abuse ofprocess.De rechter vertoont eenzelfde terughoudendheid de advocaat
te veroordelen in de kosten van de wederpartij als hij aan de dag legt bij het
aannemen van een duty of care ten opzichte van de wederpartij.66 Slechts zeer

zijdelings wordt in de Engelse literatuur melding gemaakt van de plicht van de
advocaat ook in zijn uitlatingen "professional restraint" te betrachten.67

4.3 Positie ten opzichte van andere derden

De belangrijkste groep van gevallen van waarin zorgplichten bestaan jegens andere
derden dan de wederpartij van zijn client, wordt gevormd door de zogenaamde
"testamentsgevallen". Aanvaard is in het Engelse recht dat de advocaat zorgplichten
heeft ten opzichte van door de erflater beoogde - maar door een fout van de
advocaat teleurgestelde - erfgenamen.68 Zorgplichten jegens de beoogde erf-
genamen worden wel verklaard vanuit het feit dat zij "end aim of the contract"

65       Opbasis van section 4 van de Courts and Legal servic·es Act 1990.thans opbasisvan ritle48.7
van de Civil Procedure Rules 1998.'Lie voorts Jackson & Powell. rdn. 4- 102 e.v. en Halsbury' s
Laws of England, Vol. 44(1), 1995, p. 142 en 149-150.

66 Zie Evans. p. 56.
67     Jackson & Powell, rdn. 4-36.
68     Ro,rs v. Caunters [1979] 3 All ER 580, White v. Jc,nes [1995] 2 WLR 187 en Carr-Glynn v

Frearsons [199814 All ER 225. Afwijzend: Walker v. Gee H. Medlicott & Son [ 1999] 1 All
ER 685
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zijn.69 Juist hun belangen zijn voorwerp van de overeenkomst tussen de erflater
en de advocaat. Nu voor de aansprakelijkheid van een beroepsbeoefenaar ten
opzichte van een derde de eis van (reasonable) reliance een belangrijke rol speelt
en dit element in de testamentsgevallen veelal ontbreekt, worden deze gevallen
ook wel aangeduid als gevallen van aansprakelijkheid "without reliance".70 Omdat
in het Nederlandse recht de notaris is belast met het opstellen en verlijden van
testamenten, zullen deze testamentsgevallen in het volgende hoofdstuk over de
aansprakelijkheid van de notaris worden behandeld. Wel zij nog opgemerkt dat
hettwijfelachtig isof het "beneficiary principle", zoals het beginsel dat deadvocaat
een duty Of care heeft ten opzichte van de beoogde erfgenamen wel wordt

genoemd," een ruimere strekking kan hebben en zich ook kan uitstrekken tot
gevallen waarin de client een derde op andere wijze dan door middel van een
testament een voordeel wil doen toekomen.71 Als reden voor terughoudendheid
wordt ondermeernaar voren gebracht dat-anders dan bij de testamentsgevallen -
bij andere gevallen van bevoordeling een redelijke begrenzing zou ontbreken. 73

In de rechtspraak worden wel pogingen in die richting ondernomen. In Hemmois
v. Wilson Browne \1995] 4 All ER 826 was de advocaat betrokken bij het opstellen
van een schenkingsakte, maar werd een duty ofcareten opzichte van de beoogde
begiftigde van de hand gewezen.

74

Een ander voorbeeld van een geval waarin een duty  of care ten opzichte van
een derde werd aangenomen. zonder dat er sprake was van reliance is de zaak

Penn v. Bristol and West Building Society\ 1995] 2 F.L.R. 938. In dat geval hadden
de advocaten van een man tot opdracht een huis te verkopen, dat de man samen

metzijn vrouw in eigendom had. Het huis werd zondermedeweten en instemming
van de vrouw door middel van een list verkocht. Aangenomen werd dat de
advocaten jegens de vrouw een di,t)' of care hadden "since she was a person

reasonably within theircontemplation when theycarried through the transaction".

69 Zie Markesinis & Deakin. p.  104.
70 Zie Jackson & Powell. rdn. 4-27. Vgl. Evans, p. 21.
71     Zie buv. Evans, p. 23.
72 Zie Jackson & Powell, rdn. 4-34, Evans. p. 38 en Markesinis & Deakin, p. 102-103. Vgl.

Charlesworth & Percy, rdn. 8-167.
73 Zie Evans, p. 25 e.v.
74      Zie ook paragraaf V.4.
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5       Zorgplichten van de advocaat ten opzichte van derden in het
Nederlandse recht

5.1 Inleiding

Net als in het Duitse en Engelse recht dient de aansprakelijkheid van de advocaat
ten opzichte van derden te worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen over

de onrechtmatige daad. Jurisprudentie over de aansprakelijkheid van de advocaat

tegenover derden is in het Nederlandse recht nauwelijks voorhanden en ook in
de literatuur heeft het onderwerp nauwelijks de aandacht. In de oudere literatuur
wordt er melding van gemaakt dat "de strijd" met de wederpartij van de client met
geoorloofde en behoorlijke middelen moet worden gevoerd, hetgeen impliceert
dat tot op zekere hoogte met de belangen van de wederpartij rekening moet worden
gehouden.75 In de recentere literatuur komt men een enkele opmerking over het
onderwerp wel tegen; doorgaans wordt weinig ruimte gezien voor aansprakelijkheid
van de advocaat tegenover derden. 76

Ook voor de advocaat geldt dat de vraag naar zijn zorgplichten tegenover
derden in belangrijke mate samenhangt met de positie die hij inneemt in het
maatschappelijk verkeer en de functie die daarin wordt toegekend aan zijn
werkzaamheden. Die positie en functie komen in het navolgende dan ook allereerst
aan de orde (paragraaf 5.2). Na deze algemene beschouwing ga ik nader in op de
vraag of en zo ja, onder welke omstandigheden de advocaat zorgplichten heeft
ten opzichte van de wederpartij van zijn client (paragraaf 5.3). Tot slot van dit
hoofdstuk bespreek ik de mogelijke zorgplichten van de advocaat ten opzichte
van andere derden dan de wederpartij van zijn client (paragraaf 5.4).

5.2 De positie van de advocaat in het maatschappelijk verkeer

De positie van de advocaat in het maatschappelijk verkeer bepaalt in belangrijke
mate het vertrouwen dat derden in de advocaat stellen. Kenmerkend aan de
dienstverlening van de advocaat is dat hij zich bij de uitvoering van de opdracht
van zijn client bij uitstek laat leiden door de belangen van die client en de specifieke
positie waarin deze verkeert. Anders dan de accountant is de advocaat derhalve

partijdig belangenbehartiger.77 Derden zijn zich hiervan mijns inziens doorgaans

75 Zie Wolfsbergen, p. 168 e.v. en L. Wichers Hoeth, De advocatuur, 1964, p. 17 e.v.
76 Zie Michiels Van Kessenich-Hoogendam, p. 86, losbladige Onrechtmatige daad, VI.2. aant.

35 (Huijgen) 1998, J. Ekelmans, Beroepsaansprakelijkheid van advocaten, in: Advocatendossier.
p. 2 en J. Schepel, De advocaat vergeleken met de accountant, in: Advocatendossier, p. 72.

77      Zie de inleiding bij de Gedragsregels voor advocaten en Gedragsregel 5, Vademecum Wet- &
regelgeving, resp. p. 224 en 229. Zie ook J. Ekelmans, Beroepsaansprakelijkheid van advocaten,

in: Advocatendossier, p. 2.
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bewust. Deze principiele partijdigheid verdraagt zich slecht met het behartigen
van belangen van meerdere clienten die (in potentie) tegenstrijdige belange,1
hebben.71  Gedragsregel 7 ste It hierover:

"(lid 1)De advocaat mag zich niet met het behartigen van de belangen van twee of meer
partijen belasten, indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daarop

uitlopende ontwikkeling aannemelijk is.
(lid 2) De advocaat die de belangen van twee o f meer partijen behartigt is in het algemeen
verplicht zich geheel uit de zaak terug te trekken zodra een niet aanstonds overbrugbaar

••79belangenconflict bestaat.

De Gedragsregels zijn er derhalve op gericht te voorkomen dat de advocaat
overeenkomt zijn diensten te verlenen aan meerdere partijen die met elkaar
tegenstrijdige belangen hebben. De Gedragsregels schrijven daarnaast voor dat
de advocaatzijn dienstverlening moet staken indien hij de belangen van meerdere
partijen behartigt en tussen deze belangen een conflict ontstaat. Voor de vraag
of en zo ja. onder welke omstandigheden de advocaat zorgplichten heeft ten
opzichte van derden, is het van belang te constateren dat ook het aannemen van
buitencontractuele zorgplichten ten opzichte van derden wier belangen strijden
met de belangen van zijn client leidt tot een belangenconflict voor de advocaat.

Deadvocaat heeft een (belangrijke) functie in de rechtsbedeling. ook buiten
gevallen van verplichte procesvertegenwoordiging. Bij een goede rechtsbedeling
is een algemener belang gemoeid dan slechts dat van de client.811 Hierbij sluit aan
datde advocaat-ondanks zijn partijdige positie-zijn ogen nietgeheel mag sluiten
voor de belangen van derden. Dit blijkt ook uit de Gedragsregels. Zo verplicht
Gedragsregel 19 de advocaat alvorens rechtsmaatregelen en in het bijzonder
executiemaatregelen te nemen, de wederpartij een redelijke termijn voor beraad
te geven. Aldus wordt beoogd onnodige executies te voorkomen. Gedragsregel
23 verplicht de advocaat zowel ten opzichte van zijn client als ten opzichte van
diens wederpartij onnodige kosten te vermijden. Gedragsregel 29 verplicht de

78     Zie de inleiding bij de Gedragsregels, Vademecum Wet- & regelgeving. p. 224.
79    Vgl. Rb. Groningen 24 december 1996, KG 1997, 37, waarin een advocaat aanvankelijk de

belangen van drie partijen behartigde en vervolgens namens een van deze partijen een vordering
tegen de twee andere partijen instelde. De president overwoog dat de advocaat zich geheel uit
de zaakhaddienen terug te trekken op het moment dat de belangen van partijen strijdig werden.
Het gedrag van de advocaat werd in strijd met de Gedragsregels geoordeeld (Gedragsregel 7)
en daarmee onrechtmatig ten opzichte van zijn voormalige clienten. De advocaat werd veroordeeld
zich te onthouden van verdere dienstverlening aan de client voor wie hij de vordering had
ingesteld.

80      Vgl. de inleiding bij de Gedragsregels, Vademecum Wet- & regelgeving, p. 225. Dit openbaar
belang wordt onderstreept doordat de wetgever (opleidings)eisen heeft gesteld voor toelating
tot het beroep (art. 2 Advocatenwet) en door het instellen van toezicht op de uitoefening van
het beroep (art. 46 e.v. Advocatenwet),
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advocaat in zijn contacten met derden duidelijk te zijn over de hoedanigheid waarin
hij in de gegeven situatie optreedt. Neemt de advocaat "actief' namens zijn client
deel aan onderhandelingen of verzamelt hij "actief' namens deze informatie, dan
dient dit "met open vizier" te geschieden, aldus de toelichting bij de Gedrags-
regels: ' Deze Gedragsregels zullen niet zonder meer kunnen worden aangemerkt
als een jegens de derde civielrechtelijk in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm,
maar het overtreden van de betreffende gedragsregel kan een rol spelen in het kader
van de vraag of er een zorgplicht jegens de derde bestond.82

5.3 Zorgplichten van de advocaat ten opzichte van de wederpartij van zijn

client: in beginse! niet

5.3.1 Inleiding

In deze paragraaf behandel ik tegen de achtergrond van het bovenstaande de vraag
wanneer de advocaat zorgplichten heeft tegenover derden. De advocaat wordt bij
al zijn werkzaamheden ingeschakeld door een of meer opdrachtgevers. Steeds is
de advocaat ten opzichte van zijn opdrachtgever gehouden de zorg van een redelijk
bekwaam en redelijk handelend advocaat te betrachten. Nu afspraken in beginsel
slechts van kracht zijn tussen de handelende partijen, is uitgangspunt dat de
advocaat in beginsel alleen ten opzichte van zijn client zorgplichten heeft:3 Voor
de vraag in welke (uitzonderings)gevallen er toch zorgplichten jegens derden
bestaan, is de positie die de derde inneemt van belang. Een derde die de wederpartij
is van de client van de advocaat - bijvoorbeeld in onderhandelingen, in een
procedure of in de minnelijke voorfase daarvan - neemt een andere positie in dan
andere derden. Ten aanzien van de wederpartij bestaan mijns inziens een aantal

bijkomende redenen om terughoudend te zijn bij het aannemen van zorgplichten.
84

Deze redenen bespreek ik in het vervolg van deze paragraaf.

81        Vgl. de toelichting bij regel 29 van de Gedragsregels, Vademecum Wet- & regelgeving, p. 247.
82      Zie over de verhouding tuchtrecht-civiel recht HR 7 februari 1986. NJ 1986, 378 (advocaat)

en HR 15 november 1996, NJ  1997, 15 1(accountant): het overtreden van een tuchtrechtelijke
norm leidt niet noodzakelijkerwijs tot het oordeel dat er sprake is van wanprestatie of een
onrechtmatige daad. Zie evenwel ook HR 12 januari  1996, NJ 1996,683, waarin het volgens
de HR in de rede lag te oordelen dat een gedraging die naar het oordeel van de Raad van Toezicht
voor het Schadeverzekeringsbedrij f in strijd was met de eer en goede naam van het schadeverzeke-
ringsbedrijf, evenmin naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar was

83          Zie voor een geval waarin dit een overweging was de aansprakelijkheid van de advocaat tegenover
een derde van de hand te wijzen: Rb. Zutphen 9 maart 1989, NJ 1990, 207.

84 Vgl. uitspraak 1122 van het Hof van Discipline d.d. 30 mei 1988 kenbaar uit: Boekman, p
119: "rekening houden met de belangen van de tegenpartij is uitzondering en geen reger
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5.3.2 "Verlengstuk" client

Vooropgesteld moet worden dat de advocaat in relatie tot de wederpartij doorgaans
optreedt als vertegenwoordiger van zijn client. Hij dientconform de opdracht van
zijnclientaan te sturen opeen bepaald doordeclient gewild resultaat. Deadvocaat
is tot op zekere hoogte "instrument" van zijn client. Dit brengt met zich mee dat
zijn daden vaak kunnen worden toegerekend aan de client. Dit gegeven staat niet
in de weg aan zijn persoonlijke aansprakelijkheid.85 maardie is met de aansprake-

lijkheid van de vertegenwoordigde client niet gegeven. De advocaat is aansprakelijk
indien hem. gelet op de omstandigheden van het geval, persoonlijk een verwijt
kan worden gemaakt dat hij in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid
handelde.* Een advocaat houdt steeds een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien
van de vraag of hij zijn diensten zal verlenen en op welke wijze hij dit zal doen.
Daarin kan een hem persoonlijk te maken verwijt schuilen.

Daarnaast is van belang dat de advocaat zijn werkzaamheden goeddeels
verricht op basis de informatie die zijn client hem mondeling of schriftelijk aanreikt.
In de Duitse en Engelse rechtspraak en literatuur wordt wel aangenomen dat de
advocaat de door zijn client verstrekte informatie niet behoeft te verifieren. K7

Hetzelfde heeft mijns inziens te gelden in Nederlandse recht.88 De advocaat heeft

geen onderzoeksplicht naarde juistheid van de feiten die zijn client hem verstrekt, M9

behoudens in gevallen van kennelijke onjuistheid van die informatie.
Tegen deze achtergrond moet de advocaat die in een procedure of tijdens

onderhandelingen mededelingen doet aan een derde in beginsel aangemerkt worden

als "spreekbuis" van zijn client. Treedt de advocaat in contact met de wederpartij
(of met andere derden) dan doet hij dit - zolang hij binnen zijn opdracht blijft -
in beginsel namens zijn client en "bindt" hij zichzelf niet.90 We zagen dit
uitgangspunt ook naar voren komen in het Duitse recht, waar wordt aangenomen

85 Vgl. Asser-Van der Grinten 1, no. 99 en  177 e.v. Zie voorts bijv. HR 4 februari  1977. NJ  1977.
278 (makelaar).

86 Zie Asser-Van der Grinten L no. 178-179, Asser-Maeijer. no. 323 en Asser- Hartkamp III. no.
261-262. Vgl. HR 11 oktober 1991, NJ 1993,165 (ten aanzien van een officier van justitie)
en HR 14 november 1997, NJ 1998,270 (ten aanzien van een bestuurder).

87        Zie voor het Duitse recht Rinsche. p. 24 en 27, Bell. p. 168-169 en in de rechtspraak BGH VersR
1962, 62. Zie voor het Engelse recht - impliciet - Evans, p. 51.

88      Vgl. mijn noot bij Hof Amsterdam 6 juni  1996, NJ  1998,653, A&V 1999/4&5, p. 99 e.v.
89     Vgl. de uitspraken 1479 d.d. 22 april 1991,2321 d.d. 25 augustus 1997 en 2491 d.d. 2 maart

1998 van het Hof van Discipline, kenbaar uit: Boekman, p. 119-121: de advocaat mag afgaan
op de feiten die zijn client hem verschaft.

90 Vgl. Asser-Van der Grinten L no. 168. In navolging van P. Scholten betrekt W.C.L. van der
Grinten de term vertegenwoordiging niet slechts op rechtshandelingen. Voor de vraag of een
(feitelijke) handeling of gedraging aan de "achterman" is toe te rekenen, is bepalend of die
handeling of gedraging in het maatschappelijk verkeer als een handeling of gedraging van die
achterman is te beschouwen. Vgl. voorts het citaat uit Gran Gelato Ltd. v. Richcliff Group Lid.
[19921 1 All ER 865 in paragraaf 4.2.
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datde advocaat in beginsel informatie vertrekt als veritingerte Armvan zijn client91

en eveneens in het Engelse recht.92 Zorgplichten van de advocaat tegenover de

wederpartij bij het verstrekken van informatie zijn derhalve niet snel aan de orde. 93

Een andere opvatting zou er toe leiden dat de advocaat de door zijn client
aangereikte informatie (op kosten van die client) zal willen controleren of dat de
advocaat vragen van de wederpartij niet of slechts met uiterste terughoudendheid
en omgeven met voorbehouden zal willen beantwoorden.94 Stellingen betrokken
in het kader van het oplossen of beeindigen van het conflict waarin client en
wederpartij verzeild zijn geraakt, zouden in dat laatste geval al snel aan geloofwaar-
digheid verliezen. Bij het doorleiden van doorde client verstrekte informatie heeft
de advocaat dan ook naar ik meen - in het algemeen - niet de plicht om expliciet
te vermelden dat deze informatie afkomstig is van zijn client en hij derhalve
daarvoor geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden. Indien al te snel zelfstandige
zorgplichten van de advocaat ten opzichte van de wederpartij aangenomen zouden

worden, zou dit een goede behartiging van de belangen van de client bemoeilijken.

5.3.3 Partijdigheid en "rolconflict"

Bij het beantwoorden van de vraag ofeen advocaat zorgplichten heeft ten opzichte
van de wederpartij moet men zich rekenschap geven van het duidelijk partijdige
karakter van de dienstverlening van een advocaat.95 Deze partijdigheid betekent
datde advocaat zich vrijwel uitsluitend doorde belangen van zijn client laat leiden.
Hieruit vloeit logischerwijs voort dat belangen die tegengesteld zijn aan de belangen
van zijn client voorde advocaat geen of slechts een zeer beperkte rol kunnen spelen.
Het partijdige karakter van de dienstverlening van de advocaat doet zich met name

gelden in een conflictsituatie of een potentiele conflictsituatie tussen de clienten
een derde.

Bij het voeren van een procedure of in een onderhandelingssituatie bestaat

bij uitstek een conflictsituatie ofeen potentiele con flictsituatie met de wederpartij
van de client in die procedure of onderhandelingen. De belangen van de client-
procespartij staan immers vrijwel steeds diametraal tegenover de belangen van

de wederpartij in die procedure. Een procedure is immers veelal het resultaat van

91 Zie paragraaf 3.2.
92 Zie paragraaf 4.2.
93        Uitgangspunt is dat informatieuitwisselingdientplaats te vinden tussende clienten diens directe

wederpartij. Zij zijn immers bij uitstek (juist en volledig) op de hoogte van de (rechts)feiten
die hun verhouding bepalen.

94 Vgl. Evans, p. 51.
95     Vgl Du Perron (1999), p. 298, Stolker 1995, p. 19-20 en L. Wichers Hoeth, De advocatuur,

1964, p.  17 e.v., alsmede Kondgen, p. 376: "Der Anwaltsberuf ist vielleicht die am starksten
klientenzentrierte Professionsrolle".
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een conflict en ieder van beide partijen beoogt in de procedure het resultaat te
behalen dat de ander juist wil vermijden.96 Bij onderhandelingen met het oog op
het sluiten van een overeenkomst of een schikking ligt het gecompliceerder.
Alhoewel partijen bij onderhandelingen in beginsel tegenoverelkaarstaan-beide
partijen willen een voorhenzelf zogunstigmogelijkresultaat behalen, terwijl wat
gunstig is voordeeen, vaakongunstig is voordeander-hebben partijen ook vaak
een gezamenlijk belang. te weten het sluiten van een contract of het komen tot
een schikking met een voorbeide partijen acceptabele inhoud. Voor het tot stand
komen van een dergelijke overeenkomst is het soms cruciaal dat bepaalde informatie
wordt verstrekt, zodat dan gezegd kan worden dat beide partijen belang hebben

bij het verstrekken van die informatie. 97

Zouden zorgplichten ten opzichte van de wederpartij aangenomen worden
zonder aandacht te besteden aan het partijdige karakter van de dienstverlening
van de advocaat, dan zou de advocaat zich soms geplaatst zien in een "Rollen-
konflikt", zoals Kondgen dit voor het Duitse recht uitdrukte.'M Hij zou enerzijds
de belangen van zijn client dienen te bewaken en anderzijds de daaraan tegengestel-
de belangen van een derde. In het Duitse recht wordt het afwijzen van een
zorgplicht ten opzichte van de wederpartij uitdrukkelijk gegrond op de onmogelijk-
heideen dergelijkerol te vervullen.99 Zo'nrol zal deadvocaat op zich willen, noch
kunnen nemen. Dringt het aansprakelijkheidsrecht hem deze rol op door
zorgplichten ten opzichte van derden aan te nemen in dit soort situaties. dan zal
de advocaat zich genoodzaakt zien tot terughoudendheid in zijn dienstverlening,
waarmee het belang  van de client  niet is gediend. It'('  We  zagen  reeds  dat  de

Gedragsregels de advocaat verbieden zelf - door middel van het sluiten van
overeenkomsten met meerdere partijen met (potentieel) aan elkaar tegengestelde
belangen -een rolconflict te creeren. Het ligt in de rede dat het aansprakelijkheids-
recht zich hierbij aansluit.

Anders dan bij de accountant, maakt het partijdige karakter van de dienstver-
lening van de advocaat, de uitkomst van diens arbeid uiterst subjectief -niet alleen
gekleurd door de belangen van de client, maar ook door de van hem afkomstige

96     Tegen de achtergrond van een veranderd en veranderend procesrecht zou men zich overigens
kunnen afvragen of die visie niet aan heroverweging toe is. Beide procespartijen hebben belang
bij een oplossing van het conflict en gesteld zou kunnen worden dat beide partijen zich tot op
zekere hoogte moet laten leiden door de belangen van de andere partu. Dit zou zich daarin kunnen
uiten datpartijenelkaarbepaaldeinformatiedienen te verschaffen. Vgl.W.D.H. Asseren J.B.M.
Vranken, Verantwoord procederen, 1999. Zou een dergelijke visie op het procesrecht ingang
vinden. dan zal ook de visie op de rol die de advocaat in de procedure - en wellicht ook in de
fase daaraan voorafgaand - vervult moeten veranderen.

97 Vgl. Gran Gelato  Ltd. v.  Richcliff (Group)  Ltd. I 1992] 1 All ER 865.
98 Zie Kondgen, p. 374 e.v. Vgl. ook BGH NJW 1991, 32 en de in noot 14 genoemde literatuur.

Vgl. ook Jackson & Powell. rdn. 4-36 en Evans, p. 48.
99 Zie paragraaf 3.2.
100 Vgl. Kondgen, p. 377.
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informatie - en daarmee voor de wederpartij in zekere mate ongeschikt om zijn
handelen op af te stemmen.

5.3.4 Vertrouwelijk karakter relatie

Met dit rolconflict hangt samen het vertrouwelijke karakter van de relatie tussen
advocaaten client. Dit karakterdwingt ook tot terughoudendheid met het aannemen

van zorgplichten ten opzichte van de wederpartij. Het vertrouwelijke karakter vloeit
voort uit de Gedragsregels, die de advocaat verplichten tot geheimhouding van

bijzonderheden van de door hem behandelde zaken, de persoon van zijn client
en deomvang van diensbelangen.'" Het aannemen van zorgplichten zou metzich
mee kunnen brengen dat de advocaat met het oog op de belangen van de wederpartij
uit zichzelf openbaar moet maken, wat hij in zijn verhouding tot zijn client niet
mag openbaren:02 Bovendien  zou de advocaat beperkt kunnen   zijn  in  zijn

verdediging tegen de aanspraken van de derde, nu hij geen weren kan voeren die

zijn gebaseerd op hetgeen zijn client hem vertrouwelijk heeft medegedeeld. Het
aannemen van zorgplichten ten opzichte van de wederpartij staat derhalve op

gespannen voet met de geheimhoudingsplicht en het daarmee samenhangende
verschoningsrecht van de advocaat. 103

5.3.5 Verwachtingspatroon derde

Derden zijn zich er in de regel van bewust dat de advocaat uitsluitend de belangen
van zijn client behartigt, met name in gevallen waarin hun belangen tegengesteld
zijn aan die van de client. Een advocaat wordt niet beschouwd als onpartijdig en
objectiefraadsman.'04 Derden zijn er van doordrongen dat het, zo zij hun belangen

goed willen behartigen, raadzaam is zich van eigen deskundige bijstand te voorzien.
Het rolconflict waarin de advocaat zich zou bevinden als hij voor hun beider
belangen te waken zou hebben, vindt aldus zijn weerslag in het verwachtingspatroon
van dederde. Derden mogen tegen deze achtergrond nietzondermeer verwachten

-zijn nietzondermeergerechtvaardigd erop te vertrouwen-datde advocaat ook
zorgvuldigheid zal betrachten met betrekking tot hun belangen.

101 Vgl. regel 6 van de Beroepsregels.
102       Vgl. HR  11  februari  1944, NJ 1944,200, waarin een gemeenteambtenaar jegens een derde niet

gehouden was datgene te onthullen, wat een schending op zou leveren van een ten opzichte van
de gemeente in acht te nemen geheimhoudingsplicht.

103    Vgl. de noot van J.B.M. Vranken onder HR 17 maart 1989, NJ 1989,768. Voor het Engelse
recht stelt Evans, p. 53 dit punt aan de orde.

104 In dezelfde zin Bell, p. 169.
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5.4 Bij wege van uitzo,idering ir'el zorgplichten jegens de wederpartij van
de dunt

In uitzonderingsgevallen heeft de advocaat - ondanks het bestaan van een
rolconflict - we\ zorgplichten ten opzichte van de derde-wederpartij. Voor het
aannemen van zorgplichten ten opzichte van de wederpartij van de client is het
- inde vorige hoofdstukken zo prominentnaar voren komende-element dat voor
het aannemen van zorgplichten het belang van een derde in concreto kenbaar en
schade derhalve voorzienbaar moeten zijn. niet richtinggevend genoeg. De belangen
van de wederpartij van zijn client in een procedure of in onderhandelingen zijn
de advocaat bij uitstek bekend als belangen die tegengesteld zijn aan de belangen
van zijn client. De advocaat wordt ook geregeld geconfronteerd met de persoon
van de wederpartij of diens belangenbehartiger. Er dienen derhalve andere105

rechtvaardigingen te worden gezocht voor het bestaan van een zorgplicht. In de
navolgende subparagrafen zal ik een aantal gevallen behandelen waarin zorgplich-
ten van de advocaat ten opzichte van de wederpartij van zijn client in zichtkunnen
komen.

5.4.1 De advocaat weet of behoort te weten van de onjuistheid of onvolledig-
heid van verstrekte informatie

De terughoudendheid bij het aannemen van eigen zorgplichten van de advocaat
ten opzichte van de wederpartij, lijdt uitzondering als hij informatie verstrekt terwijl
hij weet of behoort te weten dat deze informatie onjuist of onvolledig is. '< 6 Dit
"behoren te weten" mag niet worden verstaan als een algemene verplichting de
informatie die van zijn client afkomstig is te onderzoeken.'07 Op die informatie
mag de advocaat immers afgaan. Echter, indien de advocaat gegronde reden heeft
deze informatie in twijfel te trekken, dient hij ofwel deze twijfels door nader
onderzoek uit de weg te ruimen, ofwel tegenoverde derde te zwijgen.lt)*Dit weten
of behoren te weten omvat tevens de situatie dat hij zelf beschikt over de
betreffende informatie - bijvoorbeeld een overeenkomst - en deze onjuist
overbrengt. De advocaat mag de zaken ten behoeve van zijn client zo gunstig

105      Vgl. voor het Engelse recht de overwegingen in de Engelse uitspraak Gran Gelato Ltd. v. Richcliff
Gr<,up Ltd. I 1992]  1  All ER 865. Zie paragraaf 4.2.

106    Zie Hof Amsterdam 6 juni 1996, NJ 1998,653.
107 Zie paragraaf 5.3.2.
108      Zobegrijp ik Gedragsregel 30, die luidt: "De advocaat dient zich te onthouden van het verstrekken

van feitelijke gegevens, waarvan hij weet, althans behoort te weten, dat die onjuist zijn." Vgl.
de uitspraken 1479 d.d. 22 april 1991 en 2321 d.d. 25 augustus 1997 van het Hof van Discipline,
kenbaar uit: Boekman, p.  120- 121. Ikparafraseer: de advocaat mag geen feiten poneren waarvan
hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs kan kennen; soms dwingen feiten tot naderonderzoek
aivorens ze te presenteren.
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mogelijk voorstellen, maar de grens moet daar worden getrokken waar de advocaat
weet of moet weten dat hetgeen hij zegt onjuist is.

Kondgen heeft voor het Duitse recht voorgesteld om daar waareen rolconflict
zich laat ontwaren een derde uitsluitend een vordering tegen de advocaat toe te
staan in geval van opzet. De client - de "ranghtihere Bezugsperson" - zou
contractuele aanspraken op de advocaat hebben, terwijl de derde - de "nachge-
ordnete Rollenbenefiziar" - uitsluitend aanspraken op basis van § 826 BGB heeft.
Door de derde in dit soort van gevallen slechts in geval van opzet een aanspraak
toe te staan, wordt de advocaat de mogelijkheid geboden "die VermOgens-
verhiiltnisse des Mandanten zwar nicht verfiilschend aber doch in gunstigem Licht
darzustellen" en "den schmalen Grat zwischen Wahrheit und Luge jedoch, die
Mittel strategisch-selektiver Informationspolitik" te benutten. Het bewust vertellen
van onwaarheden wordt echter tegengegaan. 109

5.4.2 De advocaat treedt uit zijn rol van spreekbuis voor zijn client

Naar mijn mening wordt de grens door KOndgen aldus te scherp getrokken. Ook
buiten gevallen van opzet kan de advocaat met zijn uitlatingen eigen zorgplichten
schenden en kan het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan hem
worden toegerekend. Dit is bijvoorbeeld ook het geval als de advocaat als het ware
uit zijn vertegenwoordigersrol stapt en in zijn hoedanigheid van beroepsbeoefenaar
zelfstandig de verhouding tussen de client en diens wederpartij beYnvloedt. In een

dergelijke situatie dient de advocaat ookzelfstandig verantwoordelijkheid te dragen.
Deze uitzonderingscategorie wordt zowel in het Duitse als in het Engelse recht
aanvaard. In het Duitse recht kan aansprakelijkheid van de advocaat voor bepaalde
uitlatingen immers aan de orde zijn als hij een aan zijn persoon verbonden
vertrouwen heeft gewekt dat de informatie juist is, terwijl een vergelijkbare regel
in het Engelse recht geldt."I Voor het bestaan van eigen zorgplichten moet uit
de omstandigheden van het geval blijken dat de advocaat instaat voor de verstrekte
informatie, waarvan de keerzijde is dat de derde heeft mogen menen dat hij op
de uitlatingen van de advocaat mocht afgaan."' De positie van de advocaat als

partijdig belangenbehartiger van zijn client brengt mee dat het doorgaans niet voor
de hand ligt dat de derde dit vertrouwen mocht hebben. Vereist lijkt dat de advocaat

109    Kondgen. p. 376 e.v.
110    Zie resp. paragraaf 3.2 en 4.2, met name de uitspraak Midland Bank plc. v. Cameron, Thorn,

Peterkin & Duncans I 1988] SLT 611.
111      Vastgesteld moet worden of de advocaat- zoals het in de Duitse literatuur wel wordt uitgedrukt

- als "bloBes instrument des Vertretenen, oder selbst als Triiger des Vertrauens erscheint". Zie
Bell, p. 136. Vgl. ookdeopmerking van J. Ekelmans, Beroepsaansprakelijkheidvan advocaten,
in: Advocatendossier, p. 2 dat de advocaat dient te voorkomen dat door hem namens zijn client
gedane mededelingen kunnen worden opgevat als eigen opvattingen.
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stelt of de indruk wekt dat hij vanuit zijn specifieke beroepsdeskundigheid
elementen aan de verstrekte informatie heeft toegevoegd ofbepaalde feitelijkheden
heeft gecontroleerd.112 Het aanleggen van deze strenge criteria doet recht aan de
positie van de advocaat als principieel partijdig vertegenwoordiger van de belangen
van zijn client.

Duidelijk is dat de door de advocaat gebruikte bewoordingen een van de
belangrijkste graadmeters zijn aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of
er vertrouwen is gewekt dat de derde zich op de verstrekte informatie kon
verlaten.' 13 Het verzekeren van de juistheid of de controle van bepaalde informatie.
zal vertrouwen aan de zijde van de derde-wederpartij rechtvaardigen. Anderzijds
zullen voorbehouden geheel of deels aan vertrouwen in de weg staan.

Een vraag die zowel in het Duitse als in het Engelse recht aan de orde is
geweest, is die naar de betekenis van de omstandigheid dat de derde - voor de
advocaat kenbaar-geen andere mogelijkheid heeft dan voor bepaalde informatie
te vertrouwen op de beweringen van de advocaat, bijvoorbeeld omdat bepaalde
documenten niet aan de derde ter beschikking staan. In de Duitse literatuur wordt
in een dergelijke situatie wel gesproken van een "Angewiesenheitsbeziehung
zwischen Rechtsanwalt und Dritten", die beschermenswaardig vertrouwen in het
leven kan roepen: 14 Ik neig er toe dat deze omstandigheid er op zichzelf niet aan
afdoet dat de advocaat in beginsel optreedt als spreekbuis van zijn client. Indien
de derde meer zekerheid wenst dan het woord van de client - zijn wederpartij -
ligt het op zijn weg ofwel nadere gegevens te vragen. ofwel van de voorgenomen
handeling af te zien. Indien de advocaat in deze situatie zonder eigen controle
informatie van zijn client doorsluist, zal hij er evenwel goed aan doen duidelijk
te maken dat hij slechts informatie van zijn client doorleidt. Zo de advocaat zelf
beschikt over de betreffende informatie - bijvoorbeeld een overeenkomst - zal
hij de derde in beginsel juiste en volledige informatie dienen te verschaffen of
dienen te zwijgen. 115

112    Zie voor het Duitse recht de rechtspraak genoemd in noot 23, alsmede voor het Engelse recht
Midland Bank plc. v. Cameron, Thorn. Peterkin & Duncans I 1988] SLT 611. besproken in
paragraaf 4.2, en de daarin genoemde criteria.

113   Zo bracht de door advocaten in Gran Gelatc) Ltd. v. Richcliff (Grc,up) Ltd. I 1992] 1 All ER
865 gedane mededeling tot uitdrukking dat de informatie van de client kwam. De in Allied
Finance and Investment Ltd. v. Haddc,w & Co. \ 1983] NZLR 22 gedane mededeling maakte
echterduidelijk datde advocatenzelf aan het woord waren. Zie ook Hemmens v. Wilson Browne
[1995] 4 All ER 826 waarin aan een duty ofcare in de weg Stond dat de advocaat de derde bij
het geven van informatie duidelijk had gemaakt dat hij de belangen van zijn client behartigde
en had geadviseerd onafhankelijk advies in de winnen. Zie over deze uitspraken paragraaf 4.2
en 4.3.

114   Zie Bell, p. 174. Vgl. BGH NJW 1992, 2080, p. 2083. Vgl. voor het Engelse recht Evans, p.
46 en Gran Gelato Ltd. v. Richcliff Group LId. I 1992] 1 All ER 865.

115 Zie paragraaf 5.4.1.
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In het Engelse recht komt daarnaast de feitelijke ofjuridische aard van de
informatie naar voren als relevant element.' 16 Ik twijfel of dit een element is aan
de hand waarvan de vertrouwenswaardigheid van de informatie kan worden
beoordeeld. Voor informatie die puur feitelijk van aard is, ligt het voor de hand
dat de advocaat slechts als doorgeefluik functioneert. De client is immers bij uitstek
op de hoogte van die feiten. Voor dejuridische implicaties van de feitelijke toestand
waarin de client zich bevindt - mededelingen van juridische aard - lijkt echter
te gelden dat de puur partijdige bijstand van de advocaat door de client juist met
het oog daarop werd gevraagd, zodat ook dergelijke informatie niet reeds vanwege
haar juridische aard als vertrouwenwekkend heeft te gelden.

117

5.4.3 Third-party legal opinion

De third-party legal opinionisbij uitstek een geval waarin de advocaat treedt uit
zijn rol van "spreekbuis" van zijn client. De advocaat geeft in de third-party legal
opinion ten behoeve van een derde zijn mening over een kwestie van juridische
aard. Het is daarbij de bedoeling dat de derde op de opinion zal afgaan, zonder
dat hij daar zelf nog onderzoek naar zal (laten) doen. Doorgaans is deze opinion
een voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met de client. Het belang
van de thirdparty maakt in een dergelijk geval rechtstreeks deel uit van de overeen-
komst tussen advocaat en client. De advocaat heeft in deze gevallen zonder meer
een zorgplicht ten opzichte van de third party en eventuele andere in de legal

opinion aangegeven belanghebbenden: 18 Het bestaan van een zorgplicht in dit
soort gevallen wordt ondersteund door het feit dat het verstrekken van de (juiste)
informatie tevens in het belang van de client is. De client heeft er geen bezwaar
tegen dat opinion wordt afgegeven, zel fs niet als de inhoud daarvan vertrouwelijk
van karakter is.

De kring van derden jegens wie de advocaat zorgplichten heeft bij het afgeven
van een legal opinion kan onder omstandigheden worden uitgebreid buiten de
enkele geadresseerde (of degene die in de opinion als belanghebbende is
aangemerkt). De advocaat kan eveneens zorgplichten hebben tegenover derden

die concreet voorzienbaar zullen vertrouwen op de third-party legal opinion.In
dit verband gelden mijns inziens dezelfde regels als in paragraaf III.5.5.2 voor
de accountant zijn geschetst. Voor het bestaan van een zorgplicht ten opzichte

116   Vgl. Evans, p. 53 en Midland Bank v. Cameron, Thc,m,  Peterkin & Duncans 1988 SLT 611,
p 616. Anders: Gran Gelato Ltd. v. Richcliff Group Ltd. I1992] 1 All ER 865.

117      Zie voor een a-typisch geval, waarin een aantal van de in deze subparagraaf besproken elementen
een rot speelt. maar waarin uiteindelijk geen oordeel werd gegeven over de vraag of de advocaat
ten opzichte van de derde een zorgplicht had HR 4 maart 1966, NJ 1966,268.

118    Zie M. Brink en G.T.M.J. Raaijmakers, Beroepsaansprakelijkheid en legal opinions, AA 44
(1995) 6, p 471-472. Vgl. Nijnens, p. 134 e.v.
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van een andere derde is derhalve mijns inziens vereist dat de advocaat wist dat
de opinion in handen van die derde (ofwel als individu ofwel als lid van een te
identificeren groep) zou komen en wist dat de betreffende derde zeer waarschijnlijk
op de opinionmu vertrouwen bij het nemen van een beslissing over een bepaalde
transactie of een transactie van een bepaalde soort. Omdat de advocaat een
dergelijke legal opinion niet geeft in zijn klassieke hoedanigheid van partijdig
en derhalve in zekere zin subjectief belangenbehartiger, maar veeleer vanuit de
positie van objectief deskundige op juridisch terrein, meen ik dat het vertrouwen
dat de derde in de opinion stelt al snel gerechtvaardigd zal zijn.

5.4.4 De advocaat neemt ten opzichte van de wederpartij een beperkte taak

op zich

Het beginsel dat terughoudendheid moet worden betracht bij het aannemen van
zorgplichten ten opzichte van de derde-wederpartij wordt ook doorbroken als de
advocaat ten opzichte van deze derde een bepaalde - veelal beperkte - taak op
zich heeft genomen. Dit gevaltype is duidelijk te onderscheiden in het Duitse en
Engelse recht."9 en doet ook voor het Nederlandse recht niet vreemd aan. Men
kan bijvoorbeeld denken aan het geval dat de advocaat het op zich neemt een op
zijn derdenrekening gestort bedrag pas aan zijn client door te betalen indien uit
een nog te wijzen vonnis blijkt dat deze daar recht op heeft: 20 De advocaat en
de derde-wederpartij kunnen een dergelijke taak uitdrukkelijk afspreken, maar
deze kan ook impliciet overeengekomen zijn. Terecht wordt in het Duitse recht
aangenomen dat wel vereist is dat het de advocaat duidelijk moet zijn dat hem
een (beperkt) belang van een derde wordt toevertrouwd. De enkele omstandigheid
dat de derde gelden stort op de derdenrekening van de advocaat is daarvoor
onvoldoende. Veelal zal deze betaling gelden als een betaling aan de client.

In wezen is dit geen zuiver geval van derden-aansprakelijkheid, nu tussen
de advocaat en de derde een overeenkomst van opdracht met een beperkte strekking
zou kunnen worden aangenomen. De wederpartij zou dan ook een contractuele
actie tegen de advocaat geldend kunnen maken indien deze zijn zorgplichten
voortvloeiend uit deze overeenkomst van opdracht schendt.

119   Zie de in paragraaf 3.2 beschreven Treuhandverhaltnis en de in paragraaf 4.2 behandelde
uitspraak Al Kandari v. J.R. Brown & Co. I 1988] 1 Q B. 655 en voorts noot 63.

120     Vgl. ook uitspraak 1186 van het Hof van Disciplined.d. 6 november 1989, kenbaaruit: Boekman,
p. 129, waarin de advocaat het op zich had genomen (mede) namens de wederpartij uitstel te
verzoeken van de behandeling van een kort geding. Vgl. voorts L. Wichers Hoeth, De advocatuur,
1964, p. 17.
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5.4.5 Ongerechtvaardigde inbreuk op belangen van derden

Denkbaar is voorts dat de advocaat in het kader van de dienstverlening aan zijn
client inbreuk maakt op de belangen van derden terwijl daarvoor geen dan wel
onvoldoende rechtvaardiging kan worden gevonden in de belangen van zijn
client. 121 Het zal zelden voorkomen, maar het is stellig onzorgvuldig een partij
zonder enige grond in een procedure te betrekken of zonder enige grond beslag
te leggen op zaken van derden. De advocaat kan zich niet verschuilen achter de

opdracht van zijn client, maar heeft een eigen verantwoordelijkheid om aan de
hand van zijn dossier de grond om een ander in rechte te betrekken of om eens
anders zaken te beslaan, tot op zekere hoogte te toetsen.122 Bedacht moet echter
worden dat de advocaat veel (beoordelings)ruimte wordt gegund. Zo besliste de
HR recent dat er geen sprake is van een beroepsfout van de advocaat indien hij
in een procedure een standpunt bepleit dat in strijd is met de (reeds lang) heersende

123leer.
Voorts kan de advocaat een verdergaande inbreuk maken op de belangen

van derden dan de belangen van de client rechtvaardigen. Voorop staat echter dat
de advocaat in het kader van het behartigen van de belangen van zijn client soms
inbreuk moet maken op de belangen van derden.124 Doorgaans is dit niet
onrechtmatig. Zo handelde een advocaat niet onrechtmatig ten opzichte van een
debiteur van zijn client toen hij in het kader van een faillissementsaanvraag. bij
andere mogelijke schuldeisers van die debiteur informeerde of zij vorderingen
hadden op dezelfde debiteur. Beslist werd dat onrechtmatigheid slechts dan aan

de orde kan zijn als de advocaat de belangen van derden minderontziet dan nodig
is voor een juiste behartiging van de belangen van zijn client of als de belangen
van diecliantonrechtmatig zijn:25 Ik sluit me hierbij aan. Deadvocaat moet maat
houden. Een excessieve inbreuk op de belangen van derden komt (mede) voor

121    Vgl. voor het Duitse recht het slot van paragraaf 3.2.
1 22 Vgl. Gedragsregel  9  lid  1: "De advocaat draagt volledige verantwoordelijkheid  voor  de

behandeling van de zaak. De advocaat kan zich niet aan deze verantwoordelijkheid onttrekken
met een beroep op de van zijn client verkregen opdracht."

123    Zo HR 3 december 1999, NJ 2000,289. De advocaat dient dit uiteraard wei te bespreken met
zijn client. Vgl. de noot van J.B.M. Vranken onder dit arrest, waarin tevens werd beslist dat
de in artikel 58 Rv. aan de rechter toekomende bevoegdheid tot veroordeling van de advocaat

persoonlijk in de kosten van een procedure (het zogenaamde "eigen beursje") slechts is gegeven
ten behoeve van de client en niet ten behoeve van de wederpartij. Ook hieruit zou een
terughoudendheid kunnen worden afgeleid ten aanzien van zorgplichten van de advocaat ten

opzichte van de wederpartij van zijn client in een procedure.
124     Zie het in paragraaf 4.1  aangehaalde citaat uit Ross v. Caunters I 1979] 3 All ER 580.
125     Zie Pres. Rb. Groningen 10 juni  1964, NJ  1965.8. Soms zal overigens slechts achteraf kunnen

worden vastgesteld dat de belangen van de client onrechtmatig waren. Er is dan slechts sprake
van een fout aan de zijde van de advocaat indien en voorzovereen redelijk bekwaamen redelijk
handelend advocaat dit op voorhand zou hebben onderkend.
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rekening van de advocaat. De advocaat dient ook hier ruimte te worden gegund
bij de beoordeling van wat geoorloofd is met het oog op een goede behartiging
van de belangen van zijn client, zodat zijn aansprakelijkheid niet al te snel in zicht
komt. 126

De advocaat heeft een grote mate van vrijheid in een procedure zaken naar
voren te brengen die zijn clientkunnen ontlasten of overigens in diens belang zijn,
ook als hij derden of de wederpartij daardoor belast, maar ook hier is een grens.
De advocaat dient zich niet onnodig grievend (over derden) uit te laten t 27 en mag

geen ongefundeerde aantijgingen aan het adres van een derde doen. Voor wat betreft
dit laatste geval verzet het gerechtvaardigde belang van degene die aldus wordt
beschuldigd zich tegen aantijgingen in het wilde weg. Er moeten feiten en
omstandigheden zijn op grond waarvan de geuite beschuldiging in redelijkheid
kan worden aangenomen:28 Ookbij uitlatingen in de media moet een zekere mate
van terughoudendheid in acht worden genomen. Het Hof 's-Hertogenbosch
oordeelde mijns inziens terecht dat een advocaat in staat moet zijn - hoezeer hiJ
ook een partijstandpunt uitdraagt - een geschil zakelijk te benaderen. voldoende
afstand te nemen van de emoties van zijn client en diens standpunt in en buiten
rechte met gepaste terughoudendheid en op betamelijke wijze voor het voetlicht
te brengen.

129

126    Vgl. uitspraak 1607 van het Hof van Discipline d.d. 2 maart 1992, kenbaar uit: Boekman, p.
119: het is vaste jurisprudentie van het Hof "datde advocaat een grote mate van vrijheid toekomt
om de belangen van zijn client te behartigen op een wijze die hem passend voorkomt en dat
deze vrijheid niet ten gunste van de wederpartij mag worden beknot. tenzij daarbij haar belangen
nodeloos en op ontoelaatbare wijze worden geschaad.

127 Zie Michiels van Kessenich-Hoogendam, p. 86 en L. Wichers Hoeth. t.a.p., p. 18. Vgl. ook
uitspraak 1479 van het Hof van Discipline d.d. 22 april 1991, kenbaar uit: Boekman, p. 120:
"de advocaat mag zich ten processe of elders niet onnodig grievend uitlaten overde wederpartij
van zijn client". Vgl. voor verdere uitlatingen diedoorde tuchtrechteronnodig grievend werden
geacht: Boekman. p. 122-123 en 126.

128     Zie Pres. Rb Maastricht 17 november 1993, KG 1994. 30 en in hoger beroep Hof 's-Hertogenbosch
16 maart 1994, NJ 1994.751. Een advocaatdie zijn clientbijstond in een strafzaak beschuldigde
een journalist van een krant ervan anonieme informant van Justitie te zijn geweest. Tot
uitgangspunt werd genomen dat een "strafpleiter. als het er om gaat te trachten zijn client in
de ogen van de rechter te ontlasten van hetgeen hem tenlaste is gelegd. of om ten minste twijfel
te wekken hetzij aan dedeugdelijkheid van het doorhetOpenbaar Ministerie voorgestelde bewijs,
of aan de gestelde schuld, in het algemeen anderen. zoals de officier van justitie. getuigen en
getuigen-deskundigen, maarook niet bij het proces betrokken personen, niet behoeft te ontzien
en zo nodig aan het adres van dezen zelfs beschuldigingen mag richten". In het berechte geval
was de advocaat evenwel over de schreef gegaan. De advocaat werd veroordeeld tot het plaatsen
van een rectificatie. Vgl. Vademecum Wet- & regelgeving, p. 226 dat spreekt van -de plicht
om zich in woord en geschrift niet onnodig grievend uit te laten. en rekening te houden met
de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij en derden". Vgl. ook Hof 's-Hertogenbosch
15 april 1998, KG 1998. 189.

129 Hof 's-Hertogenbosch 15 april 1998. KG 1998, 189.
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5.4.6 Medewerking aan een handeling die wanprestatie of een onrechtmatige

daad oplevert of anderszins in strijd is met de wet

De eigen verantwoordelijkheid van de advocaat doet zich bij uitstek gevoelen indien
er strafbare feiten of anderszins onrechtmatige handelingen in het geding zijn.
Het meewerken aan dergelijke (voorgenomen) handelingen van de client, levert
evenzeer een onrechtmatige daad van de advocaat op ten opzichte van derden wier

belangen daardoor worden geschaad, althans indien de advocaat weet of moet weten
dat de handeling van de client onrechtmatig is.130 Een waarschuwingsplicht van
de advocaat ten opzichte van de derde kan niet worden aangenomen. Dit zou al
te zeer indruisen tegen de geheimhoudingsplicht van de advocaat. De advocaat
zal moeten pogen zijn client door een waarschuwing van de transactie af te laten
zien of anders zijn diensten moeten weigeren. 131

Het voorgaande betekent niet dat de advocaat steeds aansprakelijk is als zijn
client een onrechtmatige daad pleegt. Het mag immers niet uit het oog worden
verloren dat de advocaat vaak niet op de hoogte is van de rechtsbetrekkingen van
zijn client met anderen en tevens dat de advocaat-als hij daarvan weI op de hoogte
is - niet steeds voldoende kan beoordelen of een bepaalde transactie neerkomt
op een onrechtmatige daad ten opzichte van een derde. En ook hier geldt dat de
advocaat de door de client verstrekte informatie in beginsel niet hoeft te toetsen.

Evenmin rust er op hem een onderzoeksplicht naar de vraag of door de voorgeno-
men handeling belangen van derden worden geschaad. Voorts moet in het oog
worden gehouden dat het verlenen van medewerking aan handelingen ten aanzien
waarvan twijfel bestaat over het rechtmatige karakter, niet onrechtmatig hoeft te

zijn nu de advocaat zijn bijstand immers mag verlenen aan clienten die de grenzen
van het recht willen opzoeken. Als later de rechter aan de onduidelijkheid een einde
maakt en oordeelt dat de client over de schreef is gegaan, betekent dit niet dat de
betrokkenheid van de advocaat op het moment dat de onduidelijkheid nog bestond
diens aansprakelijkheid meebrengt. Hierbij sluit aan dat de advocaat ook mag
adviseren over de vraag wat binnen - en dus ook buiten - de grenzen van het recht
valt.

Het bovenstaande brengt mee dat de advocaat in een moeilijk parket kan
komen te verkeren. Als hem bijvoorbeeld wordt gevraagd om bijstand bij een
duidelijk paulianeuze transactie, dan mag hij adviseren dat de voorgenomen

130    Zie voor een geval waarin aansprakelijkheid van de advocaat op basis van § 826 BGB werd
aangenomen vanwege het meewerken aan een (wettelijk) ontoelaatbare overeenkomst BGH NJW
1992,2821.

131       In de jurisprudentie  is  voor een registeraccountant en belastingadviseur aanvaard  dat  het
meewerken aan en het verhullen van de financiele benadeling van een derde onrechtmatig is
ten opzichte van die derde; een spreekplicht werd niet aangenomen, medewerking had moeten
worden geweigerd. Zie Rb. Breda 20 juni 1995, NJkort 1995, 32.
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transactie paulianeus is. Hij mag niet de desbetreffende overeenkomst opstellen.
Wel mag hij in zijn advies de bewijspositie betrekken, maar indien hij merkt dat
zijn adviezen worden gebruikt om de voorgenomen transactie zo in te kleden dat
de kans om tegen de lamp te lopen wordt beperkt, dient hij, naar ik zou menen.
van verdere advisering af te zien. Als verdedigbaar is dat de transactie niet
paulianeus is. mag hij zijn medewerking wel verlenen, ook als het gaat om het
opstellen van de overeenkomst. Indien dan later succesvol de pauliana wordt
ingeroepen, is hij daarvoor niet aansprakelijk.

5.5 Zorgplichten van de advocaat ten opzichte van andere derden. de

overeenkomst met de cliint beoogt (mede) het belang va,1 een derde te
dienen

Nadat in de vorige paragraaf de aansprakelijkheid jegens de wederpartij van de
client centraal stond, is het thans de beurt aan de overige derden. In deze gevallen
isergeen sprake van een belangentegenstelling tussen de clienten de derde, maar
is veeleer het tegendeel aan de orde. Er bestaat ten aanzien van deze andere derden
dan ook geen reden tot terughoudendheid met het aannemen van zorgplichten op
grond van de principieel partijdige positie van de advocaat.

Ik zou zorgplichten ten opzichte van deze andere derden willen bepleiten
indien de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaaren diens opdrachtgever het
belang van een derde (mede) beoogt te dienen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake
alseen advocaateen echtscheidingsconvenantopstelt waarin ook vermogensaan-
spraken van de kinderen dienen te worden geregeld. Ik zou dan willen aannemen
dat de opdracht tot het opstellen van het convenant mede de belangen van die
kinderen omvat en zorgplichten ten opzichte van de kinderen willen aannemen.

De beroepsbeoefenaar die er van op de hoogte is dat zijn contractspartij hem een
bepaald belang van een derde toevertrouwt, dient zich dit belang mijns inziens
aan te trekken (of dit belang buiten de overeenkomst te plaatsen). Indien de
belangen van de derde slechts uit hun aard afhankelijk zijn van de belangen van
de client, zoals bij huurders en onderhuurders, echtelieden en rechtsopvolgers.
is dit echter naar ik meen onvoldoende om zorgplichten ten opzichte van die derden
aan te nemen. Zondereen daartoe strekkende uiting van de client of de derde zelf132
is de advocaat niet gehouden met dergelijke belangen rekening te houden.

Voor deze gevallen kan aansluiting worden gezocht worden bij Lankhorst,

die stelt dat wanneer een partij bij het sluiten van een overeenkomst een bepaald
motief tot het sluiten van die overeenkomst kenbaar maakt aan zijn wederpartij.
hetbelang dat blijkt uitdat motief (tevens) wordt beschermd door de contractuele

132   Zoals het geval was in HR 2 april 1982, NJ 1983, 367 (Moskovicz).
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norm. 113 Lankhorst spreekt in dit opzicht van het 'kenbare motief'. Partijen hebben

in een dergelijk geval de overeenkomst de strekking willen geven dat (tevens) dit
belang wordt beschermd. Deze categorie gevallen ligt dicht aan tegen het
overeenkomen van een derdenbeding. Strikt genomen werd er evenwel geen
derdenbeding opgenomen, noch vindt een aanvaarding daarvan plaats.

134

Deze categorie van gevallen wordt ook in het Duitse recht aanvaard. Komt
daar uit de omstandigheden van het geval naar voren dat de overeenkomst tussen

de advocaat en zijn client specifiek (mede) is gericht op een bepaald belang van
een derde, dan wordt de derde door middel van het leerstuk van het V,nSfD een
rechtstreekse aanspraak op de advocaat verleend. De derde, ten opzichte van wie
op deze wijze een zorgplicht wordt aangenomen, heeft vaak een nauwe (fami-
lie)band met de client. 135 Voor een beperking tot derden met wie een dergelijke
nauwe (familie)band bestaat, zie ik echter geen aanleiding. Voorstelbaar is wel
dat een dergelijke band een aanwijzing oplevert dat de client voor ogen heeft

gestaan het belang van die derde bij de overeenkomst met de advocaat te betrekken.
Voorts leert een analyse van de betreffende Duitse rechtspraak dat het steeds ten

minste twijfelachtig is of de opdrachtgever zelf een aanspraak op de advocaat

geldend kan maken voor de doorde derde tengevolge van deberoepsfout geleden
schade. 136 hetgeen spreekt voor het aannemen van zorgplichten ten opzichte van
die derden.

De Engelse jurisprudentie lijkt meer terughoudendheid in acht te nemen.

Buiten het geval van aanprakelijkheid van de solicitor tegenover de beoogde
erfgenamen, is ertwijfel of de in de desbetreffende rechtspraak gegeven regel een
ruimere strekking heeft.137 Deze terughoudendheid kan wellicht worden verklaard
vanuit de gelijkenis met het derdenbeding, dat in het het Engelse recht pas zeer
recent en in zeerbeperkte mate is aanvaard. 138 In de literatuur lijkt Markesinis echter

weI te voelen voor een ruimere toepassing van de hiervoor bedoelde rechtspraak

ingeval het belang van de derde "intended" - en niet slechts "incidental" - is
verbonden aan de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en zijn client. 139

133     Zie G.H. Lankhorst. De relativiteit van de overeenkomst. in: Als een goed huisvader. opstellen

aangeboden aan J.H. Nieuwenhuis, 1992. p. 95 e.v. Zie hierover paragraaf 11.4.2. Vgl voorts
W. Bayer, Vertraglicher Drittschutz, JuS 1996/6, p. 475 waar hij "der Vertragszweck" noemt
als indicator voor -Drittberechtigung"

134    Vgl. Du Perron (1996), p. 61 en dezelfde ( 1999), p. 292-293.
135 Zie paragraaf 3.3.
136    Vgl. ook de in noot 35 van hoofdstuk III genoemde jurisprudentie inzake de accountant.
137 Zie paragraaf 4.3.
138    Zie de Contracts (Rights of third Parties) Act 1999, aan de orde gesteld in paragraaf 11.3.1.

139 Zie Markesinis & Deakin, p. 104.
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Du Perron stelt terzake van (onder meer) 140 gevallen als hier aan de orde,
datde enkele omstandigheid dat (een bepaalde verplichting in)een overeenkomst
(mede) het belang van een derde beoogt te dienen, nog niet voldoende is om de
derde een eigen aanspraak op bescherming van dat belang te geven. Deze stelling
onderbouwt hij met de redenering dat zo partijen de derde een eigen aanspraak
hadden willen geven, zij wei een derdenbeding terzake overeengekomen waren. 141

Ik volg hem daarin niet. Mijns inziens is het soms reeel te veronderstellen dat
partijen bij het sluiten van hun overeenkomst het belang van een derde (mede)
voor ogen hebben gehad. Niet reeel is het echter aan te nemen dat partijen zich
in een dergelijk geval ook (steeds) bezig houden met de M·ilze ,vaarop dit recht
dient te worden beschermd, indien mocht blijken dat de beroepsbeoefenaar in de

nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet. Du Perron stelt de vraag of dederde
een eigen aanspraak heeft vervolgens afhankelijk van de wijze waarop het
derdenbelang bij de overeenkomst is betrokken. Dit brengt ons voorde onderhavige
problematiek echter niet verder. De wijze waarop het derdenbelang bij de
overeenkomst is betrokken, is juist gelegen in het feit dat partijen het belang van
de derde (mede) voor ogen hebben gehad. Wellicht trekt Du Perron de grens
uiteindelijk toch niet zo scherp: hij stelt dat bij twijfel, het gegeven dat partijen
bij het sluiten van de overeenkomst het derdenbelang voor ogen hebben gehad,
tot de slotsom kan leiden dat de derde een eigen aanspraak geldend kan maken.

140 Du Perron heeft het oog op een veel ruimere categorie van gevallen. dan in dit proefschrift aan
de orde.

141 Du Perron (1999), p. 292-293. (Mogelijk anders: Du Perron (1996), p. 62-63).
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De notaris

1        Inkiding

Net als de accountant, loopt de notaris het risico door derden aangesproken te
worden, zo blijkt uit de jurisprudentie. Zo spreken de schuldeisers en de beoogde
erfgenamen van zijn comparanten hem soms aan als hij zijn notariale verplichtingen
bij het verlijden van akten niet nakomt.

De belangrijkste taak van de notaris' is het verlijden van notariele akten.
Daar waar de wetgever voor de totstandkoming van een rechtshandeling een
notariele akte verplicht heeft gesteld, zoals bijvoorbeeld voor het leveren van een TAIK
registergoed, heeft de notaris een monopoliepositie.2 Ook zonder dat een notariele

akte verplicht is, kunnen partijen kiezen voor de zekerheid die een dergelijke akte
biedt en bijvoorbeeld een tussen hen gesloten overeenkomst in een notariele akte
(doen) neerleggen. De wet verklaart de notaris ook hier toe bevoegd: De notaris
is echter niet uitsluitend verlijder van akten, al is die taak van groot belang en wordt
de notaris daarmee van oudsher geassocieerd. Buiten het verlijden van notariele
akten, heeft de notaris ook andere taken die hem door de wet worden opgedragen.
Te denken valt bijvoorbeeld aan de wettelijk voorgeschreven betrokkenheid van

de notaris bij een openbare veiling ingevolge art. 1 van de Wet ambtelijk toezicht
bij openbare verkopingen.4

Buiten zijn wettelijk opgedragen taken, verricht de notaris - tegen de

achtergrond van zijn specifieke deskundigheid - ook andere werkzaamheden. Een
aantal daarvan hangt samen met het voorbereiden van akten en het afhandelen
van rechtshandelingen vervat in een akte, zoals het afwikkelen van nalatenschappen
en de financiele afhandeling van onroerende-zaaktransacties. Andere zijn het geven
van juridische adviezen en het opstellen van onderhandse akten.5

1 De beroepsuitoefening van de notaris wordt geregeld doorde Wetop het Notarisambt (WNA)
en de Beroeps- en gedragsregels voor notarissen van (thans) de Koninklijke Notariele

Beroepsorganisatie.
2             Art. 3:89 lid 1 BW.
3              Art. 2 WNA.
4              Vgl. Commissie verantwoordelijkheid notaris, p. 14.
5                     Zie voor een overzicht Melis. p.  130-132 en F. Schirmeister, Een nieuwe notariswer: de

Nederlandse notaris aan het einde van zijn latijn? in: P. Cahen bundel, 1997, p 362-364.
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De Duitse Notaris goed vergelijkbaar met de Nederlandse notaris en verricht
werkzaamheden van dezelfde aard.6 In het Engelse recht is men echter vrijwel
onbekend met de figuur van de notaris zoals deze in Nederland en Duitsland
functioneert. De taak van een notary public ligt vooral op het terrein van officiele,
internationale handelsdocumenten: Een deel van de werkzaamheden die in
Nederland en Duitsland doordenotaris wordt verricht, wordt (ook) door solicitors
gedaan. Daar waardatnuttig is. zal de positie van de solicitoraande orde komen.
Het Engelse recht zal echter in dit hoofdstuk slechts beperkt aan bod komen.

2         Plan van behandeling

Derden hebben geregeld belang bij een goede uitvoering van de aan de notaris
opgedragen taken. Zo heeft de erfgenaam er belang bij dat het testament
rechtsgeldig wordt opgemaakt en kan het voorkomen dat derden handelen in
vertrouwen op de rechtsgeldigheid van rechtshandelingen vervat in een notariale
akte. De vraag die ik in dit hoofdstuk tracht te beantwoorden is of en zo ja, onder
welke voorwaarden, de notaris bij zijn werkzaamheden zorgplichten heeft ten
opzichte van derden. Bij de beantwoording van deze vraag zal ik onderscheiden
tussen de verschillende werkzaamheden die de notaris verricht. Ik ga daarbij
wederom niet in op de vraag of de notaris in vaktechnisch opzicht tekort is
geschoten. Voor deze vraag zullen de norm van de redelijk handelend en redelijk
bekwaam vakgenoot en de bepalingen van de WNA van belang zijn.8

In het navolgende zal hetzelfde stramien van behandeling gevolgd worden
als in de voorafgaande hoofdstukken. Allereerst bespreek ik de opvattingen in
de Duitse rechtspraak en literatuur aangaande de vraag naar zorgplichten van de
notaris ten opzichte van derden (paragraaf 3). Mij staat daarbij een globaal inzicht
in de huidige reikwijdte van de zorgplichten van de notaris ten opzichte van derden
voorogen, toegespitstopdeargumentenengezichtspunten diebij debeoordeling
daarvan een rol spelen. Vervolgens besteed ik kort aandacht aan de Engelse
rechtspraak en literatuur omtrent de aansprakelijkheid ten opzichte van de beoogde
- doch teleurgestelde - erfgenamen (paragraaf 4). Daarna stel ik het Nederlandse
recht aan de orde (paragraaf 5).

6                   Zie Kok, p. 102-104. Zie voor een beschrijving van de ontwikkeling van het notariaat in
Duitsland, P.J. Schuler. in: Atlas van het notariaat, Ars Notariatus no. 42,1989, p. 463 e.v.
Vgl. Melis, met name p. 15-16,22. Zie voorts over de functie van de notaris in de landen
vande Europese Unie W. Baumann, Die Offentlichen und sozialen Funktionen der Notariate
in den LAndern der Europaischen Union, Notarius International,  1996/1, p. 20 e.v.7                 Zie N.P. Ready. Brooke's Notary. 1992. p. 32, Halsbury's laws of England, Vol. 33.1997,p. 499-513. Zie voorts W. Baumann. t.a.p., p. 30. Vgl. Huijgen, p. 1 en Kok, p. 114-115.

8             Zie HR 18 december 1992, NJ 1994, 91 en Hidma 1996, p. 701 e.v. Vgl. Michiels van
Kessenich-Hoogendam, p.  112 e.v
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3               Zorgplichten van de notaris ten opzichte van derden in het Duitse
recht

3.1 inleiding

De Duitse notaris is volgensde Bundesnotarordnung (BNotO) "unabhangig Trager
eines dffentlichen Amtes" die zijnplichten "gewissenhaft und unparteiisch" moet
vervullen.' § 14 BNotO benadrukt dat nog eens door te stellen dat de notaris niet
de belangen van 66n partij behartigt, maar op onpartijdige wijze zorg dient te dragen
voor de belangen van de "betrokkenen" (Beteiligten). De notaris heeft een
belangrijke functie voor het publiek. Deze functie is niet beperkt tot het enkele
verlijden van akten. De notaris dient diegenen die zich tot hem wenden als

vertrouwenspersoon te voorzien van advies en bijstand.'0 De notaris verricht al
zijn werkzaamheden als unabhtingig Trager eines Offentlichen Amtes en niet op

grond van een privaatrechtelijke overeenkomst. Aangenomen wordt echter dat
de verhouding tussen de notaris en zijn opdrachtgever(s) een op overeenkomst

gelijkende verhouding is met een publiekrechtelijke inslag."
§  19 BnotO biedt een exclusieve grondslag voor de (ambts)aansprakelijkheid

van de notaris voor typisch notariele activiteiten. Aansprakelijkheid kan niet
daarnaast op een toerekenbare tekortkoming worden gebaseerd en toepassing van
de in hoofdstuk II besproken contractuele figuren is niet aan de orde:2§19 BNotO
Abs. 1 luidt.

"Verletzt derNotar vorsatzlich oder fahrlassig die ihm einem anderen gegenuberobliegende
Amtspflicht, so hat er diesem den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fallt dem
Notar nur Fahrlassigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden,
wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag (...).

Uit het tweede deel van de bepaling blijkt dat § 19 BNotO slechts een subsidiaire

aansprakelijkheid inhoudt. De notaris is niet tot vergoeding van schade gehouden,
indien de benadeelde zijn schade op een andere wijze vergoed kan krijgen. De
notarisontkomtalleen aan aansprakelijkheid indienereen repte verhaalsmogelijk-

9                     Zie §  len 13 BNotO
10             Zie Haug, rdn. 7.
11 Zie Rinsche, p. 243-244,  Haug,  rdn.   1 -2,  8  en H. Ganter, Die Rechtsprechung  des

Bundesgerichtshofs zuden Belehrungs-, Hinweis- und Warnpflichten des Notars seit 1992,
WM 1996, p.701.In Duitslandbestaanook zogentlamde -Anwa/,snotare", waarbij degrens
tussen de werkzaamheden als advocaat en als notaris soms moeilijk te trekken is Zie
hieromtrent § 24 Abs. 2 BNotO en H.Ganter, t.a.p.

12 Zie Rinsche. t.a.p.

121



Hoofdswk V

heid op een anderbestaat.13 Het beginsel van subsidiariteit geldt echterniet in geval

van opzet.
§ 19 BnotO beperkt de aansprakelijkheid van de notaris niet tot zijn

opdrachtgevers of partijen bij een akte, maar roept een aansprakelijkheid in het
leven tegenover "anderen". Voor de vraag wie anderen zijn, wordt aangeknoopt

bij de rechtspraak over § 839 BGB, het algemene artikel overde aansprakelijkheid
van beambten.14 § 19 Abs. 1 BNotO is vrijwel gelijkluidendaan § 839 BGB, maar
§ 839 BGB spreekt van "Dritten" en niet van anderen.Ter bepaling van de kring
van beschermde derden hanteert het BGH de zogenaamde Funktions- of
Zwecktheorie op grond waarvan het van de Funktion of het Schutzzweck van de

geschonden ambtsplicht afhangt wie andere in de zin van § 19 BNotO is. 15 Er
worden in de literatuur drie kringen van beschermde personen onderkend. In de
navolgende subparagrafen zullen deze aan de orde komen. Nu de notaris bij al
zijn werkzaamheden Amtspflichten heeft, wordt in de jurisprudentie en literatuur

geen sterk onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden die bestaan uit het verlijden
van akten en andere werkzaamheden, bijvoorbeeld advisering, al wordt wel
aangenomen dat deze laatste werkzaamheden in de regel sterker betrokken zijn
op de opdrachtgever.

I 6

3.2         "Unmittelbar Beteiligte"

De eerste kring van beschermde personen op basis van § 19 BNotO bestaat uit
diegenen die zich met het oog op hun eigen belang tot de notaris wenden. Dit zijn
de partijen bij een akte en diegenen die de notaris anderszins inschakelen,

13                 In de praktijk blijkt het nogal eens te gaan om een verhaalsmogelijkheid op een andere
beroepsbeoefenaar of dienstverlener. Ook indien de benadeelde zijn schade krijgt vergoed
uit hoofde van een verzekering bestaat geen aanspraak op de notaris. De bewijslast omtrent
het niet op andere wijze zijn schade vergoed kunnen krijgen, rust op de eiser, niet op de
notaris Uit het vervolg van § 19 BNotO Abs. I blijkt dat het beginsel van subsidiariteit
niet geldt ten opzichte van de opdrachtgever - maar wel ten opzichte van derden - bij de
notariele activiteiten neergelegd in § 23 BNotO (bewaarneming: Autbewahrung) en § 24
BNotO (advisering. Betreuung/Beratung).Zie Haug, rdn. 170 e.v., Rinsche, p. 329 e.v.,
Palandt (Thomas). § 839, rdn. 58 e.v. en 135 e.v., Hirte, p. 86-87. H. Ganter. t.a.p., p. 708
en dezelfde, Zweifelsfragen im Notarhaftungsrecht, DNotZ 1998, p. 863. Zie voorts BGH
VersR 2000,848, waaruit blijkt dat "opdrachtgever" ruim wordt getnterpreteerd.

14 Ook overigens zijn de voorschriften omtrent de aansprakelijkheid van beambten zoals
neergelegd in § 839 BGB ingevolge § 1 9 BNotO van overeenkomstige toepassing. Zo geldt
voorde notaris het zogenaamde"Haftungsprivileg" voorbeambten. De notaris heeft op basis
hien·an geen schadevergoedingsplicht als de benadeelde schuldhaft heeft nagelaten een
rechtsmiddel in te stellen om de schade af te wenden. Zie Palandt (Thomas), § 839 BGB,
rdn. 73 e.v., Haug, rdn. 217 e.v., Hirte, p. 87 en H. Ganter. Zweifelsfragen im Notarhaftungs-
recht. DNotZ 1998, p. 864 e.v.

15             Zie de vindplaatsen in noot 34.
16                   Zie Haug, rdn. 52 en Hirte, p. 83. Zie in de rechtspraak bijv. BGH VersR 2000,848, p. 850.
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bijvoorbeeld voor het opstellen van een overeenkomst.17 Deze personen worden

doorgaans beschermd door alle notariele zorgplichten. 18

Het gaat bij deze categorie om de materiele partijen bij een akte, niet de
verschenen partijen. Aangenomen wordt dan ook dat de vertegenwoordiger in de
regel geen beschermde derde op basis van § 19 BNotO is." De notaris moet de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van een verschenen partij wel onderzoeken en
twij fel hieromtrent met de verschenen partijen bespreken, maardeze verplichting
strekt slechts tot bescherming van de vertegenwoordigde.20 In de literatuur wordt
dan ook gesteld dat de vertegenwoordiger geen aanspraak op de notaris heeft bij
overtreding van zijn bevoegdheid.2' In uitzonderingsgevallen zou de vertegenwoor-

diger wel door middel van een informatieplicht worden beschermd, namelijk als
hij een eigen belang heeft bij de werkzaamheden van de notaris22 en als hij

bijvoorbeeld als "vollmachtsloserVenreter" optreedt en de notaris nalaat te wijzen
op de mogelijke gevolgen van het ontbreken van de volmacht. 23

3.3 "Mittelbar Beteiligte"

De tweede kring van personen die onder het begrip anderen van § 19 BNotO
worden begrepen, zijn diegenen die weliswaarniet zelfomnotariele dienstverlening
hebben verzocht, maardie -bijvoorbeeld met vragen -contacthebben opgenomen
metde notaris met het oog ophun eigen belang bij de ambtsverrichting. Deze groep
wordt ook wel"Kontaktpersonen" genoemd.24 Deze groep van beschermde derden
wordt met name beschermd door informatieplichten (Belehrungspflichten)- Slechts

tegenover personen met wie de notaris contact heeft gehad kunnen Beleh-

rungspflichten bestaan. 25

Bescherming van deze groep van derden op basis van § 19 BNotO rechtvaar-

digt het BGH vanuit de (typisch Duitse) realiteit dat zich niet slechts personen
tot de notaris wenden wier rechtshandelingen de notariele vorm behoeven, maar

17                      Op basis van  § 24 BNotO (Betreuung)
18                         Zie Haug, rdn.  16. Dit wil overigens niet zeggen dat bijv. een informatieplicht noodzakelijker-

wijs strekt tot bescherming van beide partijen bij een akte. De geschonden plicht moet
strekken tot bescherming van de partij die de notaris aanspreekt. Zie Palandt (Thomas),
§ 839, rdn. 115.

19              In deze zin Haug, rdn. 17. Zie echter BGH DNotZ 1971, 591.
20            Zie BGH WM 1988, 545, p. 547
21                    Zie Haug, rdn  2 1.
22              Zie bijv BGH DNotZ 1964, 178 waarin in de akte een bepaling was opgenomen. die de

gevolmachtigde verplichtte tot betaling van de notariskosten.
23                   Zie Haug, rdn. 2 1.
24                   Teneinde te worden beschermd, is niet nodig dat de derde uitdrukkelijk zijn belang aan de

notaris toevertrouwt Zie BGH DNotZ 1982, 384.
25 Zie Rinsche, p. 248-249 en uit de rechtspraak bijv BGH DNotZ 1981, 773 en BGH DNotZ

1983,509. Andere notariele zorgplichten kunnen tegenover deze derden bestaan indien zij
(tevens) tot de in paragraaf 3 4 beschreven kring van derden behoren.
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ook personen die op grond van die rechtshandelingen en de zekerheid die de
notariele vorm met zich meebrengt verdere rechtshandelingen willen aangaan.16

Het blijkt hierbij veelal te gaan om Grundschuld-akten of akten waarmee wordt
verklaard een bepaald bedrag aan een zekere schuldeiser schuldig te zijn. De
kredietverstrekker of de schuldeiser zijn geen partij bij deze akten. maar nemen.
ter waarborging van hun belangen doorgaans contact op met de notaris of zijn
aanwezig bij het verlijden van de betreffende akte.27 In de rechtspraak is aanvaard
dat de notaris een waarschuwingsplicht tegenover een dergelijke schuldeiserkan
hebben, bijvoorbeeld als in de akte een volledig ongebruikelijke vorm van zekerheid

2*
is opgenomen.

Het BGH heeft ook wel eens een informatieplicht aangenomen ten opzichte
van een derde waarmee de notaris slechts een vluchtig contact had gehad,
bijvoorbeeld door middel van een (enkel) telefoongesprek.29 Haug is hierover
kritisch en stelt dat een dergelijk vluchtig contact alleen dan tot een informatieplicht
kan leiden als ministerieweigering aan de orde zou kunnen zijn, omdat met de
betreffende transactie erke,inbar unerlaubte oder unredliche Zwecke worden
nagestreeft.

30

3.4 "Sonstige Dritte"

De derde kring van personen die de notaris op basis van § 19 BNotO kunnen
aanspreken is de moeilijkst bepaalbare. Onomstreden is in ieder geval dat de notaris
ook zorgplichten kan hebben ten opzichte van anderen dan de onmiddellijke
belanghebbenden bij zijn ambtsverrichtingen en degenen die met het oog op hun
eigen belang contact met hem hebben opgenomen.

Het Reichsgericht hanteerde in het verleden ter begrenzing van deze groep
van derden de zogenaamde "Vertrauenstheorie" op basis waarvan eenieder de
notaris kon aanspreken die in vertrouwen op de rechtsgeldigheid van een akte en
de daardoor ontstane rechtstoestand aan het rechtsverkeer deelnam.31 Op basis
van deze, tot een ruime kring van beschermde derden. leidende theorie nam het
Reichsgericht in 1937 aansprakelijkheid van de notaris aan ten opzichte van de

26                      Zie BGH DNotZ 1969, 769, p. 771-772. In dezelfde zin BGH DNotZ 1982, 384. Zie voorts
BGHZ 138. 359

27            Vgl. Haug, rdn. 26.
28 BGH DNotZ 1982. 384, p. 386. Denotaris heeftgeen informatieplicht overde toereikendheid

van de zekerheden, maar dient de schuldeiser wei te beschermen tegen "(...) erkennbaren
Irrtummern uber den Wert der Sicherheiten undetwaige rechtliche Schwierigkeiten bei deren
Realisierung."

29 BGH DNotZ 1969, 769
30                   Deplicht tot het weigeren van medewerking is opgenomen in § 14 Abs. 2 BNotO. Zie voorts

Haug, rdn. 27 en 30.
31                    RGZ 78,241. Zie voorts BGH VersR 2000,848, p. 850.
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schuldeisers van een vennootschap voor het "Offentlich beglaubigen"(waarmerken)
van een ongeldige volmacht tot oprichting van die vennootschap. Immers:

"jede Offentliche Beurkundung oder Beglaubigung [wirkt] ihrer Natur nach in eine
ungewisse Zukunft hinaus und [ist geeignet und bestimmt] die Belange eines zunachst

ganz unbestimmten Kreises auch solcher Personen, die an dem beurkundeten oder
beglaubigten Privatrechtsgeschaft nicht beteiligt waren, zu beeinflussen. „32

In de oudere literatuur wordt voorts de link gelegd met de rechtszekerheid en de

openbaarheid van de akte gezien de inschrijving in de registers. Ingeschreven akten
en de daarin vervatte rechtshandeling vormen de grondslag voor verdere

rechtshandelingen, zo wordt benadrukt, waartoe eenieder moet kunnen uitgaan
van de zorgvuldigheid van de notaris. De notaris is in deze visie aansprakelijk
ten opzichte van eenieder die is aangewezen op de rechtsgeldigheid van de akte
en de daardoor ontstane rechtstoestand.33

Het BGH hanteert thans de Funktions- of Zwecktheorie die de kring van
beschermde derden minder ruim lijkt te bepalen. Ingevolge deze theorie is voor
het aannemen van aansprakelijkheid jegens een derde vereist dat - gezien de aard
van de notariele ambtsverrichting - de geschonden notariele ambtsplicht (mede)
tot bescherming van de derde strekt. Is dat het geval dan is ook die derde beschermd
die slechts middellijk of onbedoeld door de ambtsverrichting wordt geraakt. Het
BGH formuleert dit zo:

"nicht jeder, dessen Belange durch die Amtshandlungbeeintrachtigt werden, sondernnur
derjenige, dessen Interessen bei Berucksichtigung derbesonderen Naturdes Amtsgeschafts
gerade durch die statuierte Amtsp flicht gegen Beeintrachtigungen geschutzt werden sollen.
Im letzteren Fall ist Dritter auch der, der durch die Amtshandlung nur mittelbar und
unbeabsigtigt betroffen wird. (...) Es ist aber nicht so (...) daB die pflicht (...) des Notars
gegenubereinem beliebigen Dritten odergegentiberjedem besteht, dessen Interese durch
das Amtgeschaft nur tatsachlich bertiht wird. „34

32            RGZ 154,276, p. 288.
33              M. Grunau, DNotz 1937, 472-473.
34 BGH DNotZ 1960, 157. In dezelfde zin bijv. BGH DNotZ 1973, 245, BGH DNotZ 1983,

509, BGH DNotZ 1988,372. BGH WM 1988.545 en BGH VersR 2000,848. Vgl. BGHZ
1998,138.359. p. 362. Zie voorts Palandt (Thomas), § 839 BGB, rdn. 50 e.v. en rdn. 115
e.v.. Reithmann/Albrecht/Basty. rdn. 71  en  183 e.v. (Reithmann), E Bernhard, Anm. zu
BGH DNotZ 1988, 372, p. 377 en Hirte, p. 83. Instemmend over de Zweck/heorie Haug,
rdn. 40. Haug ziet voor de Vertrauensthearie nog slechtseen plaats weggelegd bij de plicht
van de notaris zijn medewerking te weigeren aan handelingen waarmee erkennbar uner/aubte
oder unredliche Z#·ecke(zie § 14 BNotO) wordennagestreefd. Vanwegedebijzondereaard
van de notariele plichten zou eeniederdoordeze norm wordenbeschermd. Reithmann heeft
de zogenaamde Bez.eugungstheorie verdedigd. In zijn visie iseen derbelangrijkste notariele
plichten de plicht

"
Wahr, zu bezeugen". Hij stelt dat akten naast bewijs voor partijen soms

tot doel hebben een rechtshandeling aan een derde bekend te maken (Kundbarmachung

gegenuber Dritten), hetgeen bijv. het geval is bij het notarieel verlijden van statuten van

125



Hoofdstuk V

Zo neemt het BGH aan dat derden die een notariele volmacht krijgen voorgelegd
daarop mogen afgaan en de notaris kunnen aanspreken indien deze onzorgvuldig
is geweest bij het opstellen van de akte. Een dergelijke volmacht heeft immers
juist ten opzichte van derden haar functie.35 In de literatuur wordt daarnaast als
voorbeeld gegeven dat ook diegenen die schade lijden door onzorgvuldigheden
bij het notarieel verlijden van statuten van een vennootschap beschermde derden
zijn.16

Ook diegenen die worden "begunstigd" door de werkzaamheden van de notaris
behoren tot de derde groep van beschermde derden op basis van § 19 BNotO.
Hiertoe behoren volgens de literatuur bijvoorbeeld diegenen tot wie een aanbod
vervat in een notariele akte zich richt.37 Daarnaast behoren volgens vaste
jurisprudentie de beoogde erfgenamen tot deze groep van "begunstigden".38 De

beoogde erfgenamen zijn verreweg de belangrijkste anderen die gevat worden
onder de derde kring van personen die door § 19 BNotO worden beschermd. Zij
worden beschermd door allerlei notariele zorgplichten waarvan de schending tot
gevolg heeft dat de beoogde bevoordeling uitblijft, zoals de plicht een rechtsgeldige
akte tot stand te laten komen en in formatieplichten die ten opzichte van de erflater
in acht moeten worden genomen. Het gaat niet slechts om gevallen waarin ten
onrechte geen testament tot stand komt, maar ook om gevallen waarin het herroepen
van een testament uitblijft, waardoor bij voorbeeld de wettelijke erfgenamen schade
lijden.39 Illustratief is ook een geval waarin een notaris naliet er op te wijzen dat
de natuurlijke vader van een te adopteren kind diens erfgenaam zou zijn, indien
ditniet uitgesloten zou worden. Nadedood van hetkind werd deadoptief-familie
geconfronteerd met een verminderde nalatenschap. Het BGH besliste dat de
adoptief-familie een aanspraak ter zake op de notaris had.40 Geen anderen in de

zin van § 19 BNotO zijn echter de schuldeisers of cessionarissen van de door de
fout van de notaris teleurgestelde erfgenaam. 41

een rechtspersoon. hetgeen een ruime kring van beschermde derden tot gevolg zou hebben.
Zie Reithmann/AlbrechUBasty, rdn.186 e.v. (Reithmann).

35               Vgl. BGH NJW 1985.730. Zie voorts Haug. rdn. 44, Reithmann/Albrecht/Basty. rdn. 189
(Reithmann) en Hirte, p. 84.

36                 Reithmann/Albrecht/Basty, rdn, 188 (Reithmann) en Haug. rdn. 42.
37                   Zie Haug. rdn. 48, Reithmann/AlbrechUBasty, rdn. 188 (Reithmann).die dit voorbeeld inpast

in zijn Bezeugungstheorie. waarover noot 34.
38                 Ziebijv. BGHZ 27,274, BGH DNotZ 1960, 260, BGH DNotZ 1973,240, B GH WM 198 2,

615. BGH DNotZ 1988, 372 en BGH NJW 1996, 1062 Zie ook G Ganter, Die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs zu den Belehrungs-, Hinweis- und Warnpflichten des
Notars seit 1992, WM  1996, p 701-702.

39 BGH DNotZ 1960, 260 en BGH WM 1982. 615.
40 BGH DNotZ 1973, 240.

41             Zie Haug, rdn. 54.
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Voorts kan de notaris die een Tatsachenbeurkundung42 opsteltofanderszins
een Bescheinigung ((goedkeurende) verklaring) afgeeft waarin hij de feiten onjuist
of onvolledig weergeeft, zorgplichten hebben ten opzichte van derden die hier

op afgaan, doch slechts als het stuk bedoeld was om aan die derden voorgelegd
te worden. Zo kan de notaris aansprakelijk zijn voor een onjuiste of onvolledige
Bescheinigung die is bedoeld om derden te bewegen tot aankoop van aandelen
in een vennootschap.43 Richt de akte of verklaring zich echter slechts tot een
beperkte groep van derden, dan zou de notaris ook slechts ten opzichte van deze

beperkte groep zorgplichten hebben. 44

In het Duitse recht lijkt de notaris thans bij het verlijden van akten en zijn
andere werkzaamheden geen zorgplichten te hebben ten opzichte van een ruime
kring van derden als bijvoorbeeld "het publiek".45 Wel wordt er in de literatuur
in een tweetal gevallen ruimte gezien voor aansprakelijkheid ten opzichte van een
dergelijk ruime kring van derden, namelijk als er sprake is van Amtsmijibrauch
of als de notaris zijn medewerking had moeten weigeren omdat erkennbar
unerlaubte oder unredliche doeleinden werden nagestreefd.46 Wellicht bestaat

aan aansprakelijkheid ten opzichte van een ruimere kring van derden in Duitsland
geen behoefte in verband met het abstracte stelsel voor overdracht en het positieve
registerstelsel, waardoor hetgeen in het register staat vaker geldt als de werkelijke

47toestand en "het publiek" op deze wijze wordt beschermd.

4               Zorgplichten ten opzichte van de teleurgestelde erfgenaam in het
Engelse recht

Het Engelse recht kent als gezegd geen notariaat zoals dat in Duitsland en
Nederland functioneert. De rechtspraak over de zorgplichten van de solicitorbij
het opstellen van testamenten, biedt echter weI goed vergelijkingsmateriaal voor
de vraag naar de zorgplichten van de notaris ten opzichte van derden in het
Nederlandse recht. Ik beperk me tot een weergave van het Engelse recht op dit
punt.

In het Engelse recht bestaat inmiddels een redelijk groot aantal uitspraken
over de aansprakelijkheid van solicitors ten opzichte van beoogde erfgenamen.

42                   Opgrond van het Beurkundungsgesetz (BeurkG) kan de notaris wilsverklaringen ineen akte
neerleggen, maar daarnaast ook feiten.

43 BGH DNotZ  1973. 245.
44              Zie Haug rdn. 45 en 47.
45                 Zie - in aanvulling op de in de voorafgaande noten genoemde rechtspraak en literatuur -

Rinsche, p. 248, Hirte, p. 83 en Reithmann/Albrecht/Basty, rdn. 186.
46             Zie Haug, rdn. 41 en 47.
47                   Zie § 891-892 BGB. Vgl. W. Mincke, Wat isernegatief aan het Nederlandse registerstelsel.

NTBR 1993/10, p. 249 e.v.
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Ross v. Caunters Il979] 3 All ER 580 is de eerste uitspraak van belang op dit
terrein en betreft een geval waarin door onoplettendheid van een solicitor een
onbevoegde getuige was bij het testament, waardoor dit niet rechtsgeldig was.
Er werd aansprakelijkheid ten opzichte van de beoogde erfgenamen aangenomen.
Nadien is het lange tijd onduidelijk geweest of deze uitspraak navolging zou
krijgen. Met de uitspraak White v. Jones [1 995] 2 WLR 187 heeft deze aansprake-
lijkheid ten opzichte van de beoogde erfgenamen vaste voet aan grond gekregen.
In de literatuur wordt sindsdien wel gesproken van het "beneficiary principle".4H
InWhite v. Jones ging het om het niet tijdig -namelijk voorde dood van de erflater
- opmaken van een nieuw testament, waarmee een aanvankelijke onterving van
twee dochters zou worden teruggedraaid. Het H ouse  of Lords heeft zich in White
v. Jones duidelijk laten inspireren door onder meer het Duitse recht, waar deze
aansprakelijkheid reeds sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is aanvaard. 49

In White v. Jones werd een aantal rechtvaardigingen gegeven voor het bestaan
van een duty ofcarevande solicitorten opzichte van de teleurgestelde erfgenamen.
In de eerste plaats zou het afwijzen van een duty ofcare tot de vreemde situatie
leiden dat degene die wel een claim heeft -de erflater- geen schade heeft, terwijl
degenen die weI schade hebben - de erfgenamen - geen claim hebben. De door
de solicitor gemaakte fout, zou aldus ongestraft blijven, dit terwijl "het publiek"
er op vertrouwt dat de solicitorals professional effectieve testamenten maakt. Het
ontzeggen van een claim aan de beoogde erfgenamen zou daarnaast onjuist zijn
vanwege het grote maatschappelijke belang bij deze wijze van eigendomsverkrij-
ging. Voor velen - met name voor de minder goed gesitueerden - zou dit vrijwel
deenige manierzijn om vermogen of onroerend goed te verwerven. In de literatuur
wordt als bezwaartegen deze aansprakelijkheid naar voren gebracht dat het belang
van een beoogde erfgenaam eigenlijk slechts een verwachting is. die tot het
contractenrecht behoort en dat de nalatenschap, toevallend aan de niet beoogde
erfgenaam. door het toewijzen van de schadevergoedingsverplichting van de
advocaat aan de beoogde erfgenaam in wezen wordt verdubbeld. 50

In Carr-Glynn v. Frearsons I\ 998] 4 All ER 225 werd geoordeeld dat de
beoogde erfgenaam een aanspraak op de solicitor hadden, omdat deze er ten
onrechteniet op had toegezien dat was voldaan aan een bepaalde voorwaarde voor
de overgang van het aandeel van de erflaatster in een stuk land op de beoogde
erfgenaam. Met het testament op zichzelf was niets mis, maardoordat niet voldaan

48               Zie bijv. Evans. p. 23.
49              Zie bijv. Lord Goff, t.a.p., p. 201. waar hij "The Ger,nan experienc·e" beschrijft.
50                   Evans. p. 25 e.v. Hij noemtdaarnaast nogeen aantal andere- meersystematische-bezwaren

waaronder het bezwaar dat het p ri 1·i n· - b eg i n se 1 aldus wordt ondergraven en het bezwaar
dat de schade pure ecommic /(,ss betreft. terwijl een redelijke begrenzing ontbreekt. met
name met het oog gevallen van bevoordeling van een derde anders dan door middel van een

testament.
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was aan de voorwaarde, maakte het aandeel in het stuk land geen deel uit van de
nalatenschap. waardoorer voor de beoogde erfgenaam nietste erven viel. Dit had

tot gevolg. zo blijkt uit de overwegingen, dat niet alleen de beoogde erfgenaam,
maar ook de nalatenschap (the estate) een aanspraak op de advocaat had. Anders
dan in White v. Jones was in dit geval derhalve niet aan de orde dat de fout van
de advocaat ongestraft zou blijven als de beoogde erfgenaam geen claim had. 51

Desalniettemin bestond ook in dit geval een duty of care ten opzichte van de
beoogde erfgenaam. De duty ofcare ten opzichte van de beoogde erfgenaam en
tlie estate zouden complementair zijn. Terwijl de duty of care in White v. Jones
nog bestond uit de plicht tijdig een testament tot stand te doen komen, in Carr-
Glynn v. Frearsons werd aangeknoopt bij de bedoetingen van de erflater:

"A solicitor, when preparing a will, owed adutyof care to an intendedbeneficiary toensure
that effect was given to the testator' s testamentary intentions so that the beneficiary received
what the testator intended he should receive. "

Het feit dat de bedoelingen van een erflater veelal nauwelijks te achterhalen zijn,
wordt in de literatuur als kritiek op deze uitspraak naar voren gebracht.

52

In de niet lang na Carr-Glynnv. Frearsons gewezen uitspraak Walkerv. Geo
H. Medlicott & Sonn I1999] 1 All ER 685 kwam dit punt aan de orde. Een man
die dacht met een zesde deel van een huis te worden toebedacht, sprak de solicitor
aan die het testament had opgemaakt, omdat deze nagelaten zou hebben het aandeel

in het huis aan hem te vermaken. De erflaatster zou de erfgenaam hebben doen

geloven dat dit wel was geschied. De aanspraak werd afgewezen omdat niet
bewezen werd geacht dat de erflaatster de solicitor geYnstrueerd had het aandeel
in het huis aan de betreffende erfgenaam te vermaken.53 Vooreen succesvolle claim
dient de erfgenaam:

51                    In de literatuur wordt opgemerkt dat er geen werkelijk gevaar voor"dubbele aansprakelijk-
heid" bestond, nu "the estate" geen schade leed en derhalve slechts aanspraak had kunnen
maken op -nominal damages". Zie R. Kerridge & A.H R. Brierly, LQR  1999, p. 203

52             Vgl. All ER Annual Review 1998, p. 435-439.
53                   Aan de zijde van eiser werd een zeer groot aantal getuigen gehoord, die verklaarden dat de

erflaatster zowel voor als na het opmaken van het testament uitdrukkelijk of impliciet had
aangegeven dat het huis aan de man vermaakt zou worden/was. De bedoeling daartoe bleek
ook uit een notitie. Toch werd de getuigenverklaring van de solicitor - die geen specifieke
herinnering had aan het gesprek met de erflaatster - en hetgeen hij uit zijn notities op kon
maken, doorslaggevend geacht. Vgl. voor een ander geval waarin een aanspraak van een
erfgenaam werd afgewezen Clark v. Bruce Lance \1988] 1 All ER 364. Daarin had een
Jolie i kirbij een transactie volgend op het opmaken van een testament, waardoor de waarde
van een vermogensbestanddeel dat deel uit maakte van de nalatenschap verminderde, geen
duty of care ten opzichte van de erfgenaam van dat vermogensbestanddeel.
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"to adduce convincing evidence to show that the will did not properly record the testator's
intentions. „54

Voorts werd geoordeeld dat de erfgenaam uit oogpunt van schadebeperking eerst
een claim tot rectificatie van het testament moest indienen, alvorens de solicitor
aan te spreken. Deze laatste overweging sluit aan bij de in White v. Jones besloten
liggende gedachte dat er voor een aanspraak op de solicitor minder aanleiding
bestaat als de beoogde erfgenamen een andere remedy hebben. 55

Een van de meest recente uitspraken uit de reeks van testamentsgevallen is
een uitspraak van het Court of Appaelinzake Worby and others v. Rosser.56 Daarin
probeerde een aantal erfgenamen op een solicitor de kosten te verhalen die zij
hadden dienen te maken om een testament, volgend op het testament op basis
waarvan zij tot erfgenaam zouden worden, (met succes) aan te vechten. Aangeno-
men werd dat de solicitor die het tweede testament opmaakte ten opzichte van
de erfgenamen uit het eerste testament, geen duty of care had, daaruit bestaande
datde solicitor diende te controleren of de erflater in staat was zijn wil te bepalen

en niet onder invloed stond van een derde (die met het op te maken testament werd
bevoordeeld). Van belang lijkt overigens dat in het Engelse recht onduidelijk is
of de solicitor die verplichting weI ten opzichte van de erflater zelf heeft. 57

Niet alleen in het Duitse, maar inmiddels ook in het Engelse recht bestaat
aansprakelijkheid ten opzichte van de beoogde erfgenamen voor allerlei
onzorgvuldigheden, die tot gevolghebben dat de beoogde erfgenamen nietkrijgen
wat hen door de erflater was toebedacht. Deze onzorgvuldigheden kunnen zowel
zien op het niet tijdig opmaken van een testament, als op het niet voldoen aan
voorwaarden die noodzakelijk zijn om een (effectieve) vermogensoverdracht te
bewerkstelligen. De Engelse jurisprudentie lijkt de grens daar te trekken waar voor
de beoogde erfgenamen een andere wijze bestaat hun schade vergoed te krijgen.
Datzelfde beginsel bestaat ook in het Duitse recht. 5X

In hoofdstuk IV merkte ik reeds op dat het twijfelachtig is of het beneficiary
pri,iciple een ruimere strekking heeft en kan leiden tot een duty ofcarein situaties
waarin op een andere wijze dan door een testament wordt beoogd een derde te
bevoordelen. In Hemmens v. Wilson Browne I1995] 4 All ER 826 werd een duty
ofcarevaneen advocaat tegenover een beoogde bevoordeelde van de hand gewezen
in de situatiedat de advocaat voorzijn clienteen -onwerkzame-schenkingsakte
opstelde op basis waarvan de bevoordeelde op verzoek een geldsom zou krijgen

54           T.a.p., p. 685.
55               Zie Sir Christopher Slade, t.a.p . p 689
56 The Times. June 9.1999, kenbaar uit: M. Collins. Solicitors' negligence and wills, NU

October 1999, p. 1510 e.v.
57              T.a.p
58 Zie paragraaf 3. I aangaande subsidiariteit en voorts het gestelde in noot 14.
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uitbetaald. Een duty ofcare werd niet ondenkbaar geacht, maar werd uiteindelijk
van de hand gewezen omdat het nietfair, just and reasonable werd geacht een
duty ofcare aan te nemen, nu de schenker het (nog) in zijn macht had de situatie
te herstellen.

5      Zorgplichten van de notaris ten opzichte van derden in het
Nederlandse recht

5.I Inleiding

Op  1  oktober  1999  is de nieuwe Wet  op het Notarisambt  (WNA) in werking
getreden. Volgens artikel 2 houdt het ambt van notaris de bevoegdheid in om
authentieke akten te verlijden in gevallen waarin de wet dit aan de notaris opdraagt
of een partij dit van hem verlangt, alsmede de bevoegdheid andere in de wet aan
de notaris opgedragen werkzaamheden te verrichten. Dit zijn de wettelijke
werkzaamheden van de notaris. Een groot deel van de bepalingen van de WNA
ziet strikt genomen niet op de buitenwettelijke werkzaamheden van de notaris,
zoals advisering.59 Aangenomen wordtechter dat de notaris al zijn werkzaamheden
- ook zijn buitenwettelijke-als zodanig verricht.60 Voorts wordt voor wat betreft
de basis waarop de notaris optreedt thans geen onderscheid meer gemaakt tussen

de wettelijke en de buitenwettelijke werkzaamheden van de notaris. De notaris
61werkt steeds op basis van een overeenkomst van opdracht.

Kernpunten van de nieuwe WNA zijn de vrijere vestigingsmogelijkheden
voor notarissen en het in vergaande mate vrijgeven van de tarieven. Maar ook op
andere punten is de oude WNA gemoderniseerd. Zo zijn geen bijzondere bepalingen
aangaande de aansprakelijkheid van de notaris meer opgenomen, behoudens in
art. 29 lid 8 inzake zijn aansprakelijkheid bij waarneming. In de oude WNA was
in een aantal bepalingen nog een verwijzing naar de aansprakelijkheid van de
notaris opgenomen. Zonder uitzondering spraken deze bepalingen van zijn
aansprakelijkheid tegenover "(de) belanghebbenden".62 Voorts voorzag de oude
WNA in art 73 in een algemene bepaling:

59 Zie Blokland, p. 22.
60 Zie Melis, p.  132.
61                Art. 16 WNA. Zie Melis, p. 203-204, Michiels van Kessenich-Hoogendam, p. 113, M.J.A.

van Mourik, Notariele herstelwerkzaamheden, in: Heden verschenen voor mij..., p. 319 en
Kok, p. 77-78. In het verleden werd weI aangenomen dat wettelijke werkzaamheden van
de notaris, in tegenstelling tot de buitenwettelijke. niet op overeenkomst waren gebaseerd,
maar van openbare orde waren. Zie J.P. Sprenger van Eijck. De Wetgeving op het
Notarisambt, 6e druk, bewerkt door Ph. B. Libourel, 1928, p. 563.

62               Zie art. 7 lid 2, 19,21 lid 3, 30 lid 10, 36 lid 2,38 lid 1 en 42 lid 1 WNA (oud).
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"Behalve in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij deze wet is bepaald, kunnen de
notarissen, indien daartoe termen bestaan, tot schadevergoedingjegens de belanghebbenden
worden veroordeeld, indien akten, voor hen verleden, uit hoofde van gebrek in den vorm
in rechte nietig worden geacht of geoordeeld worden authenticiteit te missen, en verder
in alle gevallen, waarin een verplichting bestaat tot schadevergoeding."

Deze bepalingen hadden hun belang reeds verloren nu voor schadevergoeding
onverkort voldaan moest zijn aan de algemene regels voor wanprestatie of
onrechtmatige daad.63 In de huidige WNA is een dergelijk algemene bepaling dan
ook niet meer opgenomen. Op een enkele plaats voorziet het BW thans nog in
een bepaling omtrent de aansprakelijkheid van de notaris. Zo vermeldt art. 3:270
lid 6 BW dat de Staat en de notaris hoofdelijk aansprakelijk zijn ten opzichte van
"de belanghebbenden" voor niet nakoming doorde notaris van zijn verplichtingen
met betrekking tot de koopprijs bij executie van een verhypotheceerde zaak. Voor
het overige zullen derden de aansprakelijkheid van de notaris geldend moeten
maken op basis van art. 6:162 BW.

In het navolgende zal ik eerst ingaan op de positie van de notaris in het
maatschappelijk verkeer (paragraaf 5.2); deze positie is van invloed op de vraag
ofen in hoeverre de notaris bij zijn werkzaamheden zorgplichten heeft ten opzichte
van derden. Tegen deze achtergrond bespreek ik de vraag of de notaris zorgplichten
heeft ten opzichte van derden bij zijn wettelijke werkzaamheden. Allereerst komt
zijn positie ten opzichte van derden bij het verlijden van akten aan de orde
(paragraaf 5.3) en vervolgens bij zijn andere wettelijke werkzaamheden (paragraaf
5.4). Tot slot van dit hoofdstuk bespreek ik of en in hoeverre de notaris zorgplichten
heeft ten opzichte van derden bij andere dan wettelijke werkzaamheden (paragraaf
5.5).

5.2 De positie van de notaris in het maatschappelijk verkeer

De positie die de notaris inneemt in het maatschappelijk verkeer wordt bepaald
door de positie die hij inneemt bij zijn belangrijkste taak: die van het verlijden
van akten. De wetgever heeft de notariele akte verplicht voorgeschreven voor de
totstandkoming van een groot aantal rechtshandelingen. Het zijn rechtshandelingen
op het terrein huwelijksvermogens- en erfrecht en rechtspersonenrecht en
betreffende registergoederen, die in de maatschappij een belangrijke plaats innemen.
De notaris heeft voor wat betreft deze rechtshandelingen een monopoliepositie;
de deelnemers aan het rechtsverkeerhebben geen andere keus dan de notaris voor

63             Melis, p. 203.
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deze rechtshandelingen in te schakelen.64 De notaris speelt aldus in het maatschap-

pelijk verkeereen belangrijke (doorde overheid in het leven geroepen) ordenende
rol.65 Deze rol beperkt zich niet slechts tot "schrijverschap", tot het vastleggen
van hetgeen partijen voor hem verklaren. De notaris staat partijen als juridische
deskundige met betrekking tot de door hen gewenste rechtshandeling terzijde.

Artikel 1 van de WNA benoemt de notaris tot "ambtenaar". Het ambt van
notaris heeft een zekere publiekrechtelijke inslag,66 ook al is de notaris steeds op
basis van een overeenkomst van opdracht werkzaam. Zijn monopoliepositie, de
plicht tot ministerieverlening en de mogelijkheid tot tenuitvoerlegging - de
executoriale kracht - van (de grosse van) een notariele akte plaatst de notaris aan
de zijde van het openbaar gezag.67 Bij die publiek(rechtelijk)e taak sluit aan dat
de notaris onafhankelijk en met name onpartijdig dient te zijn. Artikel 17 WNA
bepaalt voor de wettelijk werkzaamheden van de notaris: 68

"De notaris oefent zijn ambt in onafhankelijkheid uit en behartigt de belangen van alle
bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en metde grootst mogelijke
zorgvuldigheid. „69

De Beroeps- en gedragsregels voor notarissen hebben een ruimere strekking en
zien ook op de buitenwettelijke werkzaamheden van de notaris. De eisen van

zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid hebben daarin een belangrijke
plaats.70 De van de notaris te vergen onpartijdigheid houdt volgens de toelichting
bij de Beroeps- en gedragsregels in dat hij het belang van 66n partij niet boven
het belang van 66n of meer andere partijen mag stellen:' De beroepsgroep maakt

nadrukkelijk aanspraak op haarpositie als onpartijdig en onafhankelijkberoepsbe-
oefenaar en profileert zich als zodanig. Zij ziet daarin haar toegevoegde waarde
ten opzichte van andere dienstverleners. 72

64               Zie Nota naar aanteiding van het Verslag bij de Wettelijke regeling van het Notarisambt.
TK (1995-1996) 23 706, nr. 6, p. 9-10.

65 Zie Melis, p.  122 en Commissie verantwoordelijkheid notaris, p.  11
66              Vgl. J Eggens, De rechtsbetrekking tussen notaris en client, WPNR 3247 e.v. , met name

p.  145. Dit wordt onderstreept door de mede-aansprakelijkheid van de Staat voor het verzaken
van sommige notariele verplichtingen (zie bijv. art. 3:270 lid 6 BW). Zie ook H.F. van den
Haak. Een evenwichtskunstenaar, WPNR 6291 (1997), p. 782.

67               Zie art. 21 WNA resp  art. 430 Rv , waarover Melis, p. 259 e.v. Zie voorts Huijgen, p. 2
68                   Zie de MvT, TK (1993-1994) 23 706, nr  3. p. 23-24. Artikel 17 verwijst ook naar het ambt

van notaris zoals omschreven in artikel  2  WNA Zie paragraaf 5.1.
69               Vgl. ook A.H M. Santen. De notaris behartigt op onpartijdige wijze de belangen van alle

bij de rechtshandeling betrokken personen, WPNR 6163 (1995), p. 3 e v
70                      Regel  1, lid  1 -3 en  14
71             Zie KNB 1995, p. 7.
72                   Zie KNB  1995, p. 5, Commissie verantwoordelijkheid notaris, p.  11- 12, C. B.L Kocken,

De hand van de notaris,  1997, p. 2 en 4 en  180 en A-G Biegman-Hartogh in haar conclusie
voor HR 28 september 1990, NJ 1991,473
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Tegen de achtergrond van de juridische deskundigheid73 van de notaris ten
aanzien van de door partijen gewenste rechtshandeling en zijn onafhankelijkheid
en onpartijdigheid, associeert het publiek de notaris met zekerheid. Omdeze reden

··   74worden zijn diensten betrokken, ook waarde wet dat niet verplicht voorschruft.
De onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de notaris lijkt overigens op

gespannen voet te staan met de in de huidige WNA opgenomen vrijere tariefvor-
ming en het ondernemerschap van de notaris dat daaruit voortvloeit. Hetzelfde
geldt voor het op ruimere schaal samenwerken met beroepsgroepen die veelal als

partijdig belangenbehartiger optreden, zoals advocaten en belastingadviseurs.
75

Het is dan ook maar de vraag of de positie van de notaris in het maatschappelijk
verkeerdezelfde zal blijven en ofde notaris in staat zal blijken zijn werkzaamheden
in (voldoende) onpartijdigheid en onafhankelijkheid uit te blijven voeren. 76

5.3 Het verlijden van akten

5.3.1 Inleiding

Zowel in een onderhandse als in een notariele (partij-)akte leggen partijen bij die
akte ten behoeve van elkaar verklaringen af, die strekken tot bewijs. Beide soorten
akten leveren tussen partijen en hun rechtsopvolgers onderalgemene ofbijzondere
titel dwingend bewijs op van hetgeen zij in de akte verklaren. In een notariele akte
legt ook de notaris "omtrent zijn waarnemingen en verrichtingen" een verklaring
af. De verklaringen van de notaris hebben een ruimere bewijskracht dan slechts
tussen partijen bij de akte. Zij leveren dwingend bewijs ten opzichte van eenieder. 77

In deze paragraa f stel ik aan de orde in hoeverre de notaris zorgplichten heeft

ten opzichte van derden bij het opstellen en verlijden van dit bewijsstuk. Ik benader

deze vraag aan de hand van de ratio voor de notariele betrokkenheid die in de

73 Zie Commissie verantwoordelijkheid notaris, p. 10.
74 Vgl. Huijgen, p  2-3 en B.C M Waaijer, Handelen zoalsin hetnotarisambt betaamt. WPNR

6222 (1996). p. 339. alwaareen tuchtuitspraak van het Hof Amsterdam wordt weergegeven,
waarin wordt gesteld dat de client de bijstand van een notaris boven een andersoortige
dienstverlener onder meer kiest vanwege de in het algemeen aan het notariaat toegedachte
degelijkheid.

75               Vgl. J.M. Polak. Regelgeving voor het notarisambt, in: Notariswet rechtszekerheid in een
vrije markt, 1996, p. 18 Kritisch over het vrijgeven van de tarieven gezien de semi-
overheidstaak van de notaris G Chr Kok, Notariaat en rechter, in: a w., p. 23. Eveneens
kritisch J K. Moltmaker, Notariele tarieven en fiscus. in: a.w.. p. 27 e.v. Vgl. A Klamer,
een cultureel-economisch perspectief op de Wet op het Notarisambt, in: a.w. p  37 en H W
Heyman, Onafhankelijkheid en onpartijdigheid, WPNR 6363 (1999), p 487 e v.

76                 Vgl. H.F. van den Haak, t.a.p. (noot 66). p. 781. Vgl. voorts C B.L. Kocken, De hand van
denotaris, 1997, metnamehoofdstuk 7, dieinzijn rechtssocioliogischestudietotdeconclusie
komt dat het optreden van notarieel juristen reeds thans in de meeste gevallen niet als
onpartijdig kan worden aangemerkt.

77                   Zie art. 184 Rv en Melis. p. 25 I e.v. In een zogenaamde proces-verbaal akte is uitsluitend
de notaris aan het woord Zie Melis, p  254 e.v.
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parlementaire geschiedenis en de literatuur wordt gezien en de daaruit voor mij
voortvloeiende verschillende categorieen zorgplichten van de notaris bij het
verlijden van akten. Allereerst verdient echterde vraag wie in relatie totde notaris
als derde moet worden aangemerkt kort aandacht.

In artikel 16 van de WNA is bepaald dat de notaris zijn werkzaamheden op
basis van een overeenkomst-Mallopdracht met"de client" verricht. Bij het verlijden
van notariele akten is enerzijds duidelijk dat in ieder geval de opdrachtgevende
partij "cliant" van de notaris is. Anderzijds rijst de vraag ofde notaris ook de andere
partij(en) bij de akte tot "client" heeft. In de literatuur wordt deze vraag wel
bevestigend beantwoord.78 Ik meen dat strikt genomen slechts de opdrachtgevende
partij "client" is van de notaris.79 Dit betekent echter niet dat ten opzichte van de
andere partij(en) bij de akte geen zorgplichten zouden bestaan. Zoals we in het
navolgende nog zullen zien, heeft de notaris gelijkelijk zorgplichten tegenover
beide (of alle) partijen bij de akte. Onder meer zijn strikte gehoudenheid tot
onpartijdigheid brengt dit met zich mee. De relevantie van het antwoord op de
vraag of beide partijen bij de akte client zijn van de notaris is derhalve niet groot.

5.3.2 Ratio notariele betrokkenheid

De parlementaire geschiedenis van de huidige WNA laat zien dat de achtergrond
van de verplichte betrokkenheid van de notaris bij bepaalde rechtshandelingen
is gelegen in "de rechtszekerheid", "de bewijskracht van de akte" en "de
bescherming van de belangen die derden bij de desbetreffende rechtshandelingen
hebben". De tussenkomst van de notaris als "gespecialiseerde en betrouwbare
deskundige" vormt"een garantie" datde overdracht niet aan vormgebreken mank
gaat en dat zich ook geen "andere juridische gebreken van rechtshandelingen"
voordoen. Sommige van die rechtshandelingen worden in de registers ingeschreven
en "derden" en "het rechtsverkeer" moeten er op kunnen vertrouwen dat de in die
registers opgenomen informatie juist is.80 Om dat vertrouwen niet te beschamen,
schrijft de Kadasterwet voordat voor iedere inschrijving een notarieel stuk vereist

is, tenzij het gaat orn een vonnis of een deurwaardersexploit. Met de tussenkornst

78                      Melis, p. 205 en M.J.A van Mourik, Notariele herstelwerkzaamheden, in: Heden verschenen
voor mij.., p. 323. Vgl. ook de noot van Luijten onder HR 2 februari 1990, NJ 1990,795,
waar hij suggereert dat voor wat betreft de niet direct opdrachtgevende partij sprake zou
kunnen zijn van lastgeving of zaakwaarneming.

79                          Zie Hof Arnhem 9 oktober 1991, NJ 1992.663, waarin een overeenkomst van opdracht tussen
een notaris en een bank ter zake van een hypotheekakte van de hand werd gewezen, omdat
dit als onaanvaardbaar gevolg zou hebben dat bij tweezijdige rechtshandelingen steeds beide

partijen als client van de notaris en aansprakelijk voor diens kosten zouden moeten worden
aangemerkt. Vgl. ook HR 2 februari  1990, NJ 1990,795, waarin de HR aannam dat Edn
echtgenoot een opdracht tot wijziging van huwelijkse voorwaarden kan geven, waaraan niet
afdoet dat de medewerking van de andere echtgenoot aan het verlijden van de akte is vereist.

80                 Zie Nota naar aanieiding van het Verslag, TK (1995-1996) 23 706. nr. 6, p. 9-10.
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van de notaris bij rechtshandelingen aangaande registergoederen wordt derhalve
tevens beoogd een waarborg te scheppen voor betrouwbaarheid van de registers.
Een en ander is, zo geeft de parlementaire geschiedenis als voorbeeld, van groot
belang voor een financier die met het registergoed als zekerheid krediet wil
verlenen. 81

-1        Huijgen82 ziet twee rationes voor de notariele betrokkenheid, waarbij de

  achtergronden
voor notariele betrokkenheid die de wetgever ziet redelijk

aansluiten.83 Volgens Huijgen wijzen de bewijsfunctie en de executoriale kracht
van de notariele akte er op dat het publiek zich tot de notaris wendt voor
rechtszekerheid. Daarnaast ontleent hij aan de jurisprudentie een beschermende
functie ten aanzien van "het publiek" . Deze functie tot rechtsbescherming bestaat
daaruit dat de notaris dient te wijzen op de risico's van de voorgenomen

rechtshandeling en dient te voorkomen dat van een partij misbruik wordt gemaakt
doorjuridische onkunde en feitelijk overwicht.84 Het resultaat van de rechtsbescher-
mende functie en de daaruit voortvloeiende (vergaande) inhoudelijke betrokkenheid
van de notaris bij de betreffende rechtshandeling brengt, aldus Huijgen, met zich
mee dat nauwelijks nog twijfel kan rijzen aan de materiele geldigheid daarvan:
de notaris ziet er op toe dat wil en verklaring overeenstemmen, dat er van
wilsgebreken geen sprake is, dat de rechtshandeling niet in strijd is met de wet,
openbare orde of goede zeden en dat zij niet onrechtmatig is of wanprestatie
oplevert. Voorts vat Huijgen onderdeze rechtsbeschermende functie de zorgplicht
die de notaris onderomstandigheden heeft ten opzichte van de belangen van derden,
die betrokken zijn bij de door zijn clienten verlangde ambtsverrichtingen.85 Door
deze preventieve - voordat er van enig geschil sprake is - tussenkomst van de
notaris zal het beroep op de rechter afnemen. Uiteindelijk zou daarom ook weer
de rechtszekerheid zijn gediend met de rechtsbeschermende functie van de notaris.

Ik kan mij in grote lijnen vinden in deze twee achtergronden voor notariele
betrokkenheid. De in de WNA omschreven en in de jurisprudentie onderkende

zorgplichten van de notaris. zijn naar ik meen overhet algemeen onderte brengen
bij deze twee redenen voor notariele betrokkenheid. Of de rechtsbeschermende
functie uiteindelijk weer tot rechtszekerheid is te herleiden, laat ik in het midden.

Mijns inziens is het verhelderend een onderscheid tussen beide functies te maken
en de rechtszekerheid strikt te betrekken op de akte en de rechtshandeling die daarin

81                Zie Nota naar aanleiding van het Verslag, TK (1995-1996) 23 706, nr. 6, p. 1-4 Derden
mogen ook in beginsel vertrouwen op de inhoud van de registers, nu zij een grote bescherming
genieten door de bepalingen 3:24-26 BW.

82 Zie Huijgen. p. 1-6.
83              Zie ook H.F. van den Haak, Een evenwichtskunstenaar, WPNR 6291 (1997), p 781. die

dezelfde twee rationes noemt
84                      Zie HR 20 januari  1989, NJ 1989,766 (Groningse huwelijksvoorwaarden).
85               Zie bijv. HR 23 december 1994, NJ 1996, 627-628.
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is vervat en de rechtsbeschermende functie te reserveren voor belangen die
daarbuiten liggen, zoals de belangen van partijen zolang hun wil tot het laten

opmaken van een akte (in een bepaalde vorm) nog niet geheel is bepaald (en zij
nog van de rechtshandeling af kunnen zien) en de belangen van derden, waarop
de rechtshandeling direct een inbreuk maakt.

In het navolgende onderscheid ik, aansluitend bij de hiervoor aan de orde

gestelde rationes voor notariele betrokkenheid, drie categorieen van notariele

zorgplichten. Toegespitst op de vraag in hoeverre de notaris bij het verlijden van
akten zorgplichten heeft ten opzichte van derden bespreek ik achtereenvolgens:

zorgplichten gericht op vrije wilsvorming van partijen bij de akte (paragraaf 5.3.3),
zorgplichten gericht op rechtszekerheid, met name op het doen intreden van de

rechtsgevolgen die met de in de akte vervatte rechtshandeling zijn beoogd
(paragraaf 5.3.4) en zorgplichten gericht op het voorkomen van een directe

schending van de belangen van anderen door de rechtshandeling vervat in de akte

(paragraaf 5.3.5).

5.3.3 Zorgplichten gericht op vrije wilsvorming

De verklaring die de partijen in het kader van de voorgenomen rechtshandeling
in de akte afleggen is in beginsel hun eigen verantwoordelijkheid. De notaris staat

partijen echter wel in belangrijke mate bij in het afleggen van hun verklaringen.
Zekerals partijen nog geen duidelijk beeld hebben van wat zij willen, zal de notaris
hen van advies moeten dienen.86 Ook is hij het die de verklaringen van partijen

uiteindelijk -gejuridiseerd - verwoordt in de akte. Vaak zal hij daarbij gebruik
maken van een standaardakte. Partijen moeten de rechtshandeling die in de notariele
akte is neergelegd willen, hetgeen mede omvat dat zij de belangrijkste gevolgen
daarvan onderkennen en beseffen. De notaris dient zich hiervan te overtuigen: 87

partijen dienen "tijdig tevoren" gelegenheid te krijgen van de akte kennis te nemen
en de notaris dient de kern van de akte v66r ondertekening in begrijpelijke taal
uiteen te zetten.88 Voorts is in dit kader van groot belang dat de notaris gehouden
is naar vermogen te voorkomen dat de ene partij misbruik maakt van zijn feitelijk

86 Zie Barendrecht & Van den Akker, met name hoofdstuk 7.
87                   Vgl. J. Eggens, De rechtsbetrekking van notaris en client, WPNR 3247, p 105-106, Melis,

p  302 en Huijgen, p. 5 waar hij spreekt van het overeenstemmen van wil en verklaring en
de afwezigheid van wilsgebreken en dezelfde. De notaris en het electronische rechtsverkeer,
WPNR 6236(1996), p. 639. Zieindejurisprudentiebijv. Hof Amsterdam 12 augustus 1993,
NJ 1994, 477: de notaris moet de inhoud van een akte van berusting toelichten. om te
verzekeren dat de ondertekenaars de betekenis van de akte onderkennen en Rb. Amsterdam

20  september  1995,  NJ  1996, 266, waarin de notaris niet behoefde te vermoeden  dat de
ondertekenaar van een akte houdendevolmacht tothypotheekverlening de strekking daarvan
onvoldoende begreep.

88 Zie artikel 43 lid 1 WNA (kennisname en zakelijke opgave) en Melis, p. 203.
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overwicht of de juridische onkunde van de andere partij. Zo nodig dient hij een
nadere toelichting te geven. 89

Deze notariele verplichtingen zijn mijns inziens te vatten onderde rechtsbe-
schermende ratio van de betrokkenheid van de notaris. Uiterst middel voor de
notaris in het kader van zijn zorgplicht gericht op vrije wilsvorming is het weigeren
van zijn ministerie als er sprake is van bedrog, dwaling of misbruik van omstandig-
heden.w Ik voeg hieraan toe dat de betrokkenheid van de notaris geen garantie
is dat er geen sprake is van een wilsgebrek. De notaris blijft een buitenstaander
in de relatie tussen partijen en heeft daarin geen volledig inzicht. Wel moet hij
-zoals het in HR 20januari 1989, NJ 1989,766 (Groningse huwelijksvoorwaarden)
werd uitgedrukt-"naar vermogen" zorgen datergeen sprake is van een wilsgebrek.

Het gaat bij deze zorgplichten in feite om het zelfbeschikkingsrecht van
partijen bij de akte.91 Deze notariele plichten strekken dan ook vanuit hun aard
in eerste instantie tot bescherming van de belangen van partijen bij de akte, meer
specifiek tot bescherming van de partij wier vrije wilsvorming in het geding is. 92

Toch hebben deze zorgplichten ook raakpunten met de positie van de notaris ten
opzichte van derden. Ik kom daar in de navolgende subparagraaf op terug.

Verschijnt een partij bij wege van een vertegenwoordiger dan zal de notaris
de hiervooromschreven plichten tegenoverde vertegenwoordiger in acht te nemen
hebben. Het is echter de vraag of deze plichten ook strekken tot bescherming van
zijn belangen. Verdedigbaar lijkt het met name de plicht tot toezending van de
akte en tot zakelijke opgave ook tot bescherming van de vertegenwoordiger te
laten strekken. De vertegenwoordigerzal in beginsel zelf in het oog moeten houden
of hij binnen de hem gegeven bevoegdheid blijft.93 Nu het echter de notaris is die
zijn verklaring - afgelegd namens de vertegenwoordigde - in de (standaard)akte
verwoordt, dient hij daartoe wel de gelegenheid te krijgen. Anders dan het Duitse
recht, waar terughoudendheid bestaat de vertegenwoordigerte beschermen en de

vertegenwoordiger bij overschrijding van zijn bevoegdheid geen aanspraak op

89          Zie in de jurisprudentie met name HR 20 januari 1989, NJ 1989, 766 (Groningse
huwelijksvoorwaarden) en HR 18 december 1992. NJ 1994,91 (Dicky Trading I). Zie ook
de toelichting bij Regel 1, KNB 1995, p. 7, alsmede Huijgen. p. 4-5 en T.R. Hidma, ABC
van notariele betrokkenheid, WPNR 6239 (1996), p. 701 e.v

90              Zie A.H.M Santen, De pauliana en de notaris, in: Te PAS, 1992, p. 136
91                Vgl. B.C.M. Waaijer, Handelen zoals in het notarisambt betaamt, WPNR 6226 (1996), p.

337. alwaar hij spreekt van "het autonomiebeginsel".
92                          In het Duitse recht wordt de eerste kring van door § 19 BNotO beschermde personen gevonnd

door de (materiele) partijen bij de akte. Zij worden beschermd door alle notariele zorgplichten
en derhalve ook die welke zien op de vrije wilsvorming. Zie paragraaf 3.2. Ik laat terzijde
de problematiek dat bij het leveren van registergoederen de wil van betrokkenen reeds is
gevormd ten tijde van het sluiten van de obligatoire overeenkomst, waarover Huijgen, p.
6 e.v. en de noot van Kleijn onder HR 8 april 1983, NJ 1984,785. Overigens dient er ook
dan - in het kader van de goederenrechtelijke overeenkomst - sprake te zijn van een wil
tot levering

93             Vgl. art. 3:70 BW.
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de notaris heeft,94 zou ik de plicht tot toezending en zakelijke opgave tevens willen
laten strekken tot bescherming van de vertegenwoordiger in zijn belang zijn
bevoegdheid niet te overschrijden.

5.3.4 Zorgplichten gericht op rechtszekerheid, met name het doen intreden

van de beoogde rechtsgevolgen

5.3.4.1 inleiding

Een groot aantal zorgplichten van de notaris breng ik onder de noemer van het
doen intreden van de rechtsgevolgen die met de in de akte vervatte rechtshandeling
zijn beoogd. De HR heeft herhaalde malen beslist dat de notaris:

"een zwaarwegende zorgplicht [heeft] ter zake van hetgeen nodig is voor het intreden van
„95de rechtsgevolgen welke zijn beoogd met de in de akte opgenomen rechtshandelingen.

Onderdeze zwaarwegende zorgplicht heeft dejurisprudentie de onderzoeksplicht
naar de bevoegdheid van een partij (bij een akte) om over een onroerende zaak
te beschikken96 en naarde bevoegdheid van een vertegenwoordigergevat,91 alsmede

de onderzoeksplicht naar op een onroerende zaak rustende beslagen. Ook een
onderzoeksplicht naareen dooreen derde te verrichten rechtshandelingdie is vereist
voor het intreden van het beoogde rechtsgevolg, heeft de HR onder deze noemer
gebracht.98 Mijns inziens kunnen ook een aantal andere notariele zorgplichten
hieronder worden begrepen. Als voorbeelden zijn te noemen het in acht nemen
van vormvoorschriften - zowel ten aanzien van de authenticiteit van de akte als
ten aanzien van de rechtshandeling zelf' - en het onderzoek naar de identiteit
van partijen. Ook de plicht van de notaris om in voorkomende gevallen te verifieren
of de vereiste toestemming van de echtgenoot ex art.  1:88 BW is verleend, kan
worden gezien als een aspect van het tot stand brengen van het beoogde rechtsge-
volg: beoogd zal worden een niet voor vernietiging vatbare rechtshandeling tot
stand te brengen.'o Tot slot noem ik de zorgplichten van de notaris bij het oprichten

94 Zie paragraaf 3.2
95                       HR 28 september  1990,  NJ  1991,473. Zie voorts de in de navolgende noten genoemde

arresten van de HR.
96                 HR 29 mei  1998, NJ 1999,287 en Hof Amsterdam 16 november 1995, NJ 1997. 139.
97              HR 28 september 1990, NJ 1991,473 en HR 24 december 1993, NJ 1994,303.
98             HR 27 maart 1992, NJ 1993,188
99              Vgl. bijv. art. 43 lid 6 WNA resp art. 3:89 en 260 BW.
100 Vgl. HR 4 oktober 1996, NJ 1997,594 Ziedeconclusie van A-G De Vries Lentsch-Kostense

voor dit arrest. waarin zij de onderzoeksplicht naar toestemming van de echtgenoot onder
de zwaarwegende zorgplicht terzake van het intreden van de rechtsgevolgen brengt en de
noot van Kleijn, diespreekt vandeplichteen "stuk" opjuridischejuistheiden bruikbaarheid
te toetsen, zodanigdathet geen gebreken vertoont voorhetdoel waartoehetkennelijk dient
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van een rechtspersoon. Ook daarmee wordt beoogd te verzekeren dat de
rechtspersoon tot stand komt en dat deze voldoet aan de verschillende wettelijke
vereisten.

Deze zorgplichten strekken tot rechtszekerheid. In de eerste plaats gaat het

daarbij om partijen bij de akte, die het rechtsgevolg juist beogen. De akte strekt
primairten behoeve van partijen tot bewijs. Dit geldtook-ofzelfs: vooral - indien
zij de notaris inschakelen zonder dat de wet hen daartoe verplicht. Het is hen dan
immers te doen om de (rechts)zekerheid die een notaritle akte biedt. iw Deze
zorgplicht geldt tegenoveralle partijen bij de akte, ongeacht ofde betreffende partij
als cli8nt van de notaris kan worden aangemerkt.

102 De betrokkenheid van de notaris
heeft tot gevolg dat deze partijen er - tot op zekere hoogte - vanuit mogen gaan
dat het beoogde rechtsgevolg zalintreden. Zo heeft de betrokkenheid van de notaris
bij de wilsvorming van een partij bij een akte tot gevolg dat de andere partij er
al snel op mag vertrouwen dat diens verklaring in de akte overeenstemt met de
wil van de eerstgenoemde partij. 103

Maar deze rechtszekerheid lijkt niet slechts van belang voor partijen bij de akte;
zij lijkt een een ruimer belang te hebben. Niet alleen vertrouwen partijen er op
dat de notaris er zorg voor draagt dat het beoogde rechtsgevolg zal intreden. Ook
derden, zoals hypotheeknemers, begunstigden in een akte en rechthebbenden op
de goederen waarop de rechtshandelingen vervat in de akte betrekking hebben,
vertrouwen er op dat de notaris zorgvuldig te werk gaat, dat de (rechtshandeling
vervat in de) akte voldoet aan de daarvoor gestelde regels en dat hetgeen uit de
akte - of op basis van die akte uit de registers - blijkt, juist is. In hoeverre hebben

dergelijke derden een aanspraak op de notaris indien een door hem verleden akte
onjuistheden bevat, aan een vormgebrek lijdt of aantastbaar is?

101 Zie bijv. HR 21 juni  1985. NJ 1986.259, waarin de onderzoeksplicht naar de identiteit van

deene partij strekte tot bescherming van de andere partij bij deakte. HR 28 september 1990,
Nll 991.473, waarin de onderzoeksplicht naar de bevoegdheid van een vertegenwoordiger
strektetotbescherming vande vertegenwoordigdeen HR 29 mei 1998, NJ 1999,287, waarin
de rechercheplicht naar op een onroerende zaak rustende beslagen ook strekte tot bescherming
van de verkoper en niet alleen tot bescherming van de koper.

102 Zie paragraaf 5.3.1.

103 Vgl. Huijgen, p. 4-5 en HR 8 april 1983, NJ 1984,785, waarin de HR oordeelde dat gezien
de verplichte betrokkenheid van de notaris bij de hypotheekakte "(.. ) die kennelijk beoogt
de belangen van de hypotheeknemer afdoende te beschermen en omdat anders de
noodzakelijke zekerheid van het rechtsverkeerop onaanvaardbare wijze zou worden verzwakt.
moet worden aangenomen dat in de regel de hypotheeknemer zonder meer ervan mag uitgaan
dat de door de hypotheekgeverondertekende notariele akte. diens bedoelingenjuist en volledig
weergeeft"
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5.3.4.2       zorgplichtentegenoverderdendieinvertrouwenop deakte ofdedaaruit
blijkende rechtstoestand aan het reclitsverkeer deelnemen

Ik zou willen bepleiten dat de positie van de notaris in het maatschappelijk
(rechts)verkeeren de rol die hem is toebedeeld in het kader van de rechtszekerheid
meebrengt dat hij zorgplichten heeft jegens derden die - rechtstreeks of via de

registers - afgaan op de juistheid van een akte of de daaruit blijkende rechtstoe-
stand. Indien bijvoorbeeld A bij notariele akte een lening verstrekt aan B, waarvoor
C zich als borg verbindt en D deze vordering op basis van de notariele akte verwerft
van A, dan heeft D mijns inziens een aanspraak op de notaris indien blijkt dat de
echtgenote van C voor de borgtocht geen toestemming heeft verleend. Weliswaar
heeft D mogelijk een vordering op A, maar in het geval deze geen uitkomst biedt

-bijvoorbeeld omdat A insolventblijkt - heeftD een eigen aanspraak op de notaris.
D heeft er op basis van de akte vertrouwen in gesteld - en mocht er vertrouwen
in stellen - dat de notaris zorg had gedragen vooreen borgtocht die niet bloot staat
aan de vernietigbaarheid van art. 1:88 BW. Ook indien blijkt dat de akte niet
authentiek is en D geen executoriale titel heeft verkregen, heeft hij een vordering
op de notaris als hij schade heeft geleden door zijn vertrouwen op de authenticiteit
van de akte. Deze schade kan bestaan uit de extra kosten, die D moet maken om
een executoriale titel te verkrijgen.

Indien D daarentegen niet gerechtvaardigd heeft vertrouwd, bijvoorbeeld
omdat A er bij de overdracht melding van heeft gemaakt dat de akte authenticiteit
miste, heeft D geen vordering op de notaris. De aansprakelijkheid van de notaris
is niet zonder meer"gekoppeld" aan de onvolkomenheid, maar is slechts gebaseerd
op het vertrouwen dat daarop in het rechtsverkeer wordt gesteld.

Ik zou deze zorgplichten willen aannemen ongeacht de vraag ofvoorde notaris
in concreto voorzienbaar was dat een derde op de akte zou vertrouwen. Hierbij
ga ik verder dan het (huidige) Duitse recht, waar het BGH de Funktions- of
Zwecktheorie hanteert, op basis waarvan anderen dan partijen bij de akte en
diegenen die zich met het oog op hun eigen belang bij de notaris hebben gemeld,
slechts een aanspraak hebben op de notaris als de door hem geschonden norm,
gezien de specifieke aard van de akte, juist die derde beoogde te beschermen. 104

Voor wat betreft de overdracht van registergoederen is duidelijk dat derden
die de registers raadplegen belang hebben bij zorgvuldigheid van de notaris. Zijn
betrokkenheid bij deze rechtshandelingen is ook mede gericht op de rechtszekerheid

en de deugdelijkheid van de registers ten behoeve van derden-raadplegers, zo blijkt

104 Zie paragraaf 3.4 Daar vermeldde ik ook dat in het Duitse recht mogelijk minder behoefte

bestaat aan aansprakelijkheid ten opzichte van een ruimere kring van derden omdat de
registers een grotere bescherming bieden.
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uit de parlementaire geschiedenis:05 Derden zijn in het kader van de overdracht
van registergoederen bovendien aangewezen op de registers: zij krijgen hetgeen
uit de registers blijkt tegengeworpen.106 Bij een dergelijke taakopvatting en
afhankelijkheid van derden van de registers past het deze derden een aanspraak
op de notaris te verlenen, indien hij zijn zorgplichten gericht opdie rechtszekerheid
verzaakt.

107

Een aantal akten wordt echterniet in de registers ingeschreven. Een principieel
onderscheid tussen akten die in de registers worden ingeschreven en akten waarbij
dat niet het geval is, zie ik echter niet. De notaris heeft dezelfde zorgplichten in
acht te nemen en ook de rechtszekerheid is gelijkelijk in het geding. Tegen deze

achtergrond zou ik ook een derde die afgaat op de zekerheid die de notariele akte
behoort te bieden, zonder dat van inschrijving in de registers sprake is, een

aanspraak op de notaris willen verlenen. De HR plaatst de zorgplicht gericht op
het doen intreden van de rechtsgevolgen die met de in de akte vervatte rechtshande-

ling zijn beoogd ook in het ruime kader van "het vertrouwen dat de deelnemers
aan het rechtsverkeer moeten kunnen stellen in een notariele akte. „108

Voorts wordt in de literatuur wel uitgegaan van zorgplichten ten opzichte
van een ruimere kring van personen dan partijen bij de akte. Zo stelt Kok in het
algemeen:

109

"verdedigt men de notariele werkzaamheid van de notaris speciaal uit het oogpunt van
algemeen belang, zoals thans sterk geschiedt, dan behoren gedupeerde derden de betreffende
notaris te kunnen aanspreken indien er iets mis gaat en zij daardoor schade lijden."

105 Zie paragraaf5.3.2. Vgl. B.C.M. Waaijer. Handelen zoals in hetnotarisambtbetaamt, WPNR

6222 ( 1996), p. 340, waar hij stelt dat het optreden van de notaris met het oog op de
rechtszekerheid zich in het bijzonder met betrekking tot registergoederen dient te kenmerken
door degelijkheid, immers: "op rechtshandelingen dienaangaande zal door anderen dan
partijen worden voortgebouwd."

106 Zie art 3:23 en 3:24 BW.

107 Vgl. M.Grunau, DNotZ 1937, 472-473.

108 HR 28 september 1990, NJ 1991, 473. Voor de volledigheid merk ik op dat het de

onbevoegdelijk vertegenwoordigde - en derhalve een partij bij de akte - was die de notaris
aansprak. De HR oordeelde dat de onderzoeksplicht naar de bevoegdheid van een
vertegenwoordiger bestaat jegens "alle belanghebbenden, waaronder de vertegenwoordigde".
Het gebruik van de term "belanghebbenden" sluit aan bij verschillende bepalingen in de
oude WNA waarin aansprakelijkheid tegenover "(de) belanghebbenden" was neergelegd.
De term lijkt ruimer dan partijen bij de akte. zo Kok, p. 78. Vgl. art. 42 (oud) WNA, dat
aan "onmiddellijk belanghebbendepersonen, hunne erfgenamen ofregtsverkrijgenden" een
recht op een afschrift van de akte toekende. "Belanghebbenden" is weer ruimer dan
"onmiddellijk belanghebbende personen", waarmee primairpartijen bij de akte bedoeld lijken.
Vgl. voorts HR 30 juni 2000, RvdW 2000, 169 waaruit blijkt dat derden gerechtvaardigd
zijn in hun vertrouwen op een notariele verklaring.

109 Kok, p. 78. Vgl. Melis. p. 206 en G.J.C. Lekkerkerker, Limitering van aansprakelijkheid

vanwege een zorgplicht jegens derden: enige opmerkingen naar aanleiding van de arresten
inzake de Tilburgse Hypotheekbank, WPNR 6176 (1995), p. 250. alwaar hij spreekt van
een sterk "extern gerichte, publieke functie
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Ook specifieke zorgplichten van de notaris betrekt men op een ruime kring van
derden. Zo wordt bijvoorbeeld ten aanzien van de plicht de identiteit van partijen
vast te stellen gesteld dat deze mede is gericht op het publiek, dat gezien de
bijzondere gevolgen verbonden aan het feit dat een akte notarieel verleden is, moet
kunnen rekenen op de juistheid van de in die akte opgenomen gegevens. De notaris
zou tegenover derden voor schade die kan ontstaan door verwarring omtrent de

110identiteit van een partij "zeker" aansprakelijk zijn.
Tenslotte kan de vraag ofde notaris zorgplichten heeft ten opzichte van derden

die vertrouwen op een akte ofde daaruit blijkende rechtstoestand worden betrokken
op de bewijskracht van de verklaringen van partijen en de notaris in de akte. De
verklaringen van partijen leveren weliswaar strikt genomen slechts bewijs op tussen
henzelf,111 terwijl datgene wat de notaris "omtrent zijn waarnemingen en
verrichtingen" verklaart dwingende bewijskracht heeft tegenover eenieder.1121Viaar
dit verschil in bewijskracht heeft veel van haar betekenis verloren, zoals Kraan
reeds in 1984 constateerde, nu de zorgplichten van de notaris (gericht op
rechtszekerheid) thans ook betrekking hebben op de verklaringen van partijen.
Kraan concludeerde tegen deze achtergrond dat het aanbeveling zou verdienen
dat de notaris de gegevens die hij verifieert en die betrekking hebben op de partij-
verklaring als onderdeel van de eigen verklaring in de akte zou opnemen:13 Het
is mede voor de gegevens die de notaris in deze zin "verifieert" in het kader van
zijn op rechtszekerheid gerichte zorgplichten, dat ik de notaris tegenover
66vertrouwende" derden aansprakelijk wil houden.

Een aantal arresten zou overigens de gedachte kunnen oproepen dat de notaris
slechts beperkte zorgplichten heeft tegenoverderden. Zo bij voorbeeldHR 27 maart
1992, NJ 1993, 188, waarin een akte van scheiding en deling aan de orde was,
krachtens welke verhypotheceerde onroerende zaken aan 66n partij werden
toegescheiden, die het op zich had genomen de hypothecaire schuld te voldoen.
De andere partij stond daarbij ontslag uit de hoofdelijkheid ter zake van die

110 Zie Kok, p. 53-54, Melis, p  278 en A-G Biegman Hartogh in haar conclusie voor HR 21

juni 1985, NJ 1986, 259 resp  de noot van Kleijn onder dit arrest. Mogelijk anders: Kraan,
p.  1 14. Anders: A.H.M. Santen, De notaris behartigt op onpartijdige wijze de belangen van
alle bij de rechtshandeling betrokken personen, WPNR 6163 (1995), p  3 e.v. Hij leidt uit
het feit dat in de MvT bij artikel 17 lid  1  WNA - dat bepaalt dat de notaris op onpartijdige
wijze de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken personen behartigt- wordt
verwezen naar rechtspraak die aanspraken van partijen betreft af. dat de wetgever de kring
van personen wier belangen de notaris behartigt beperkt opvat. De enkele verwijzing naar
rechtspraak die partijen betreft in de MvT (waarin voorbeelden worden gegeven van "bij
de rechtshandeling betrokken personen") lijkt mij echter nog niet bepalend voor de vraag
of derden die belang hebben bij rechtszekerheid een aanspraak hebben op de notaris indien
onzeker blijkt wat de notaris zeker had kunnen stellen.

1/1 Art. 184 lid 2 Rv.

112 Art. 184 lid 1 Rv.

113 C A. Kraan, De authentieke akte, 1984, p. 125.
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hypothecaire schuld voor ogen, waarvoor toestemming van de bank nodig was.
Deze bleek uiteindelijk te ontbreken en ontslag uit de hoofdelijkheid vond niet
plaats. De notaris werd niet aansprakelijk gehouden voor het uitblijven van dit
rechtsgevolg. Enerzijds vanwege het feit dat de partij die uit de hoofdelijkheid
ontslagen wilde worden deskundig was op het terrein van onroerende zaken.

Anderzijds omdat de andere partij naar aanleiding van een vraag van de notaris
omtrent het ontslag uit de hoofdelijkheid had gesteld dat alles metde bank geregeld
was. DeHRoordeelde dat dezwaarwegende zorgplicht terzake van hetgeen nodig
is voor het intreden van de rechtsgevolgen welke zijn beoogd met de in de akte
opgenomen rechtshandelingen, haar grens daar vindt:

4.waar de notaris goede grond heeft te vertrouwen dat de betreffende belanghebbende
zichzelf reeds op de hoogte had gesteld of dat deze tevoren reeds voldoende inzicht had
in hetgeen voor die gevolgen vereist was."

De omstandigheid dat de zorgplicht van de notaris kan worden beperkt door de
deskundigheid van (een der) partijen, lijkt op gespannen voet te staan met de idee
dat deze zorgplicht zich - met het oog op rechtszekerheid -ook uitstrekt tot derden.
Aanvaardt men immers een dergelijke aan een partij gerelateerde beperking van
de zorgplicht van de notaris, dan is de rechtszekerheid voor derden, voor wie een
dergelijke beperking uit de akte niet zichtbaar is, niet gegarandeerd. Nu was in
het berechte geval het beoogde rechtsgevolg (ontslag uit de hoofdelijkheid) niet
in de akte van scheiding en deling opgenomen, zodat bij derden ook geen114

verkeerd beeld kon worden opgewekt. Maar de HR aanvaardt vaker een door

omstandigheden aan de zijde van partijen ingegeven beperking van de zorgplicht.
Zo werd in HR 9 december 1983, NJ 1984, 342 de zorgplicht van de notaris tot

genoegzame omschrijving van het object van de rechtshandeling - een perceel
grond - eveneens (onder meer) afhankelijk gemaakt van de deskundigheid van
partijen.

115

Eenduidige conclusies zijn uit deze uitspraken echter niet te trekken, nu het
in beide gevallen een partij bij de akte was die de notaris aansprak. Duidelijk is
dat de notaris de zorgplichten gericht op rechtszekerheid ten opzichte van partijen
bij de akte heeft. In de relatie tussen de notaris en die partij kan de deskundigheid
van de laatste een rol spelen in het kader van de vraag of die partij de notaris iets

114 Zie ook de noot van Luijten onder dit arrest

115 Het Hof had aangenomen dat de notaris het perceel voldoende duidelijk in de transportakte

diende te omschrijven, zowel in het belang van partijen als in dat van derden die op de

publicatie in de registers moeten kunnen afgaan. De HR meende dat de vraag of de notaris
tekortschiet doordat ruimte voor twijfel kan bestaan omtrent de ligging van het overgedragen

perceel, en of partijen bij de akte hem daarvan een verwijt kunnen maken, niet in zijn
algemeenheid kan worden beantwoord en afhankelijk is van de ornstandigheden van het
geval.
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kan verwijten. Hiermee is dan nog nietzoveel gezegd omtrent de vraag ofeen derde

een aanspraak op de notaris heeft. Nu ik meen dat de zorgplichten gericht op
rechtszekerheid mede bestaan ten opzichte van derden die in vertrouwen op een
akte ofde daaruitblijkende rechtstoestand aan het rechtsverkeerdeelnemen, kunnen
deze zorgplichten mijns inziens niet snel worden beperkt doorde notaris gebleken
deskundigheid en wetenschap van partijen.

116

Men kan zich voorts afvragen of hetgeen ik bepleit niet strijdig is met de regel
die de HR in de arresten inzake de Tilburgse Hypotheekbank gaf, te weten dat
de functie van de notaris in het rechtsverkeerhem onderbijzondere omstandigheden
66k tot een zekere zorg verplicht voorde belangen van derden, die mogelijkerwijs
zijn betrokken bij de door zijn clienten van hem verlangde ambtsverrichtingen.

117

De aansprakelijkheid van de notaris voor het schenden van zorgplichten gericht
op rechtszekerheid tegenover"vertrouwende derden" zoals ik deze bepleit, strookt
niet met deze benadering van de HR, waaruit spreekt dat ertegenoverderden slechts
in uitzonderingsgevallen zorgplichten bestaan.

Ik meen echter dat de door de HR gegeven regel slechts moet worden

betrokken op het door hem beoordeelde gevaltype, waarin de vraag aan de orde
is ofde notaris een zorgplicht heeft gericht op het voorkomen van een rechtstreekse

aantasting van de belangen van derden. Deze zorgplichten zal ik in de navolgende
paragraaf aan de orde stellen. Thans is de rechtszekerheid in het geding, waarvoor
HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 594 veeleer bepalend lijkt. Daarin had de notaris
een onderhandse akte van geldlening met borgtocht bij wege van vriendendienst
voor de geldlener bekeken, op zijn briefpapier gesteld en voorzien van het zegel
van de notariele broederschap geretourneerd. Toen de geldlenerzijn verplichtingen
niet nakwam, bleek de borgtocht niet uit te winnen omdat de echtgenote van de

borg, die niet overeenkomstig artikel 1:88 BW met de borgtocht had ingestemd,
de nietigheid daarvan inriep. De financier, Van Stiphout, bleef aldus met lege
handen. Van Stiphout sprak de notaris aan, stellende dat deze jegens haar
onrechtmatig had gehandeld, aangezien zij er gezien de onafhankelijke positie
en de veronderstelde kundigheid van de notaris op mocht vertrouwen dat de redactie
van de overeenkomst juridisch juist en sluitend zou zijn. De HR oordeelde de
notaris aansprakelijk jegens Van Stiphout, nu de notaris door aldus te handelen:

"(...) gelet op de positie van notarissen in het maatschappelijk verkeer en het vertrouwen

datzij als zodanig genieten, de indruk [wekt] datde in de akte weergegeven rechtshandeling

116 Zoook A-G De Vries Lentsch-Kostense in haarconclusie voor HR#oktober 1996, NJ 1997.

594 (Van StiphouUnotaris S.).
117 HR 23 december 1994, NJ 1996, 627-628 en HR 15 september 1995, NJ 1996,629.
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geen gebreken vertoont als een notaris bij een redelijke uitoefening van zijn taak behoort
te voorkomen."

Hetgeen aldus geldt vooreen onderhandse akte, geldt mijns inziens bij uitstek voor
een notariele akte.

Nu was Van Stiphout partij bij de onderhandse akte, zodat schade aan zijn
belangen bij een fout als de onderhavige voorzienbaar was. De HR lijkt ook gewicht
toe te kennen aan het feit dat Van Stiphout in de akte als partij genoemd werd.
Hij voegt immers aan de hiervoor aangehaalde overweging toe:

"In het onderhavige geval was Van Stiphout als schuldeiser en gerechtigde tot de borgtocht
in de akte vermeld. Dit brengt mee dat S. als notaris jegens Van Stiphout onrechtmatig
heeft gehandeld door de akte (...) aldus uit handen te geven (...)."

Het komt mij echter voor dat ook anderen dan partijen bij de akte bij het zien van
een notariele akte de verwachtingen mogen hebben, die Van Stiphout had. Een
notariele akte is een "formeel" (ogend) (bewijs)stuk, dat - mede gezien de positie
van de notaris in het maatschappelijk verkeer - bij een ieder op dezelfde wijze
vertrouwen wekt, welk vertrouwen mijns inziens dient te worden gehonoreerd,
ook als de notaris dit vertrouwen niet in concreto kon voorzien.

5.3.4.3 hausse aan claims?

Leidt het aannemen van zorgplichten ten opzichte van derden die afgaan op de
juistheid van de akte of de daaruit blijkende rechtstoestand tot een te zware
aansprakelijkheidslast voor de notaris; tot een flood aan claims? Allereerst is in
dit verband van belang dat in de rechtspraak nauwelijks gevallen voorkomen van
derden die de notaris aanspreken op bovenbedoelde grond. Dit kan er op duiden
dat de vraag of de notaris zorgplichten heeft ten opzichte van derden die in
vertrouwen opeen akte ofde daaruit blijkende rechtstoestand aan het rechtsverkeer
deelnemen een academische is. Een factor kan echter ook zijn dat de notaris goed
in staat is te voldoen aan zijn zorgplichten gericht op rechtszekerheid. Een andere
reden is wellicht ons systeem van derdenbescherming.'18 De derde die afgaat op
de notariele akte zoals die in de openbare registers is geregistreerd geniet een
belangrijke mate van bescherming. Indien de notaris bijvoorbeeld een transportakte

118 Het systeem van derdenbeschermingsbepalingen biedtde derde niet steeds en derhalve geen
volledige bescherming tegen - onder meer - de fouten van de notaris, zodat de vraag naarzijn aansprakelijkheid tegenoverderden blijft. Dat het systeem van derdenbeschermingsbepa-
lingen slechts tot op zekere hoogte bescherming verleent. is begrijpelijk nu derdenbescherming
het vergaande rechtsgevolg heeft dat de derde de rechten die hij dacht te hebben verkregen
behoudt, waar tegenover staat dat een ander die rechten verliest. De aansprakelijkheid van
de notaris heeft een dergelijk vergaand rechtsgevolg niet.
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verlijdt terwijl hij de identiteit van de overdragende partij onvoldoende heeft

gecontroleerd, wordt de opvolgend verkrijger beschermd op grond van 3:25 BW.
Indien de notaris ten onrechte geen aandacht besteedt aan aanwijzingen dat er

sprake is van misbruik van omstandigheden of bedrog en de koopovereenkomst
met betrekking tot een registergoed wordt vernietigd, wordt de opvolgend verkrijger
op grond van art. 3:88 BW beschermd. Indien de notaris in een schuldbekentenis
in de akte abusievelijk een te hoog bedrag vermeldt en de schuldeiser draagt de

vordering over, dan kan de opvolgend rechthebbende een beroep doen op art. 3:36
BliV.119

Steeds dient voorts in het oog te worden gehouden dat de notaris slechts in

beperkte mate zorgplichten heeft metbetrekking totde inhoud van hetgeen partijen
voor hem verklaren. Slechts indien er voor de notaris kenbaar sprake is van een

wilsgebrek, is hij aansprakelijk ook jegens derden die schade lijden doordat de

rechtshandeling waarvan zij het bestaan op basis van de akte hadden aangenomen,
wordt vernietigd (daargelaten dat in deze gevallen vaak sprake zal zijn van
derdenbescherming). Leugenachtige verklaringen (schijnhandelingen) en
wilsgebreken kan de zorgvuldig handelende notaris echterniet steeds voorkomen.
Ik werk het voorafgaande hierna kort uit voor een aantal verschillende derden.

5.3.4.4     zorgplichten ten opzichte van derden die niet rechtstreeks op een akte
vertrouwen

In de vorige subparagraaf waren de zorgplichten van de notaris aan de orde
tegenoverderden die in vertrouwen op de akte ofde daaruitblijkende rechtstoestand

aan het rechtsverkeer deelnemen. Daarnaast zijn er mijns inziens ten minste drie

categorieen derden ten opzichte van wie de notaris bij het verlijden van akten ook

zorgplichten heeft, zonderdatdeze rechtstreeks vertrouwen op een doorde notaris
verleden akte en de daaruit blijkende rechtstoestand.

Derden-rechthebbenden
De rechtszekerheid die de betrokkenheid van de notaris waarborgt, brengt naar
ik meen ook met zich mee dat de notaris er zorg voor dient te dragen dat derden

hun rechten niet ongewild verliezen. Een dergelijk ongewild verlies kan zich
voordoen als een opvolgend verkrijger derdenbescherming geniet. Zo strekken

de zorgplichten die inhouden dat de notaris de identiteit van de comparanten dient
vast te stellen en de plicht tot controle van de bevoegdheid van een vertegenwoordi-

119 Zie inzake "reparatie" van gebreken aan rechtshandelingen in het rechtspersonenrecht,

waaronder rechtshandelingen waarbij de notaris is betrokken W. Bosse, Reparatie in het
rechtspersonenrecht, WPNR 6224 en 6225 (1996), p. 383 e.v. en 403 e.v. In gevallen waarin

reparatie mogelijk blijkt, lijden derden geen schade buiten de kosten van herstel.
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ger en de bevoegdheid van een partij om over een onroerende zaak te beschikken,
naar mijn idee mede tot bescherming van de rechthebbenden op de zaak waarop
de rechtshandeling vervat in de akte betrekking heeft: 20 Denkbaaris bij voorbeeld
dat de malverserende X zich uitgeeft voor A en het woonhuis van A overdraagt
aan B, die het woonhuis op zijn beurt overdraagt aan C, welke laatste op grond
van art. 3:25 BW wordt beschermd. Mijns inziens kan de notaris zich in een
dergelijk geval niet op het standpunt stellen dat zijn zorgplicht zich niet uitstrekte
tot de belangen van A. In het Engelse recht lijkt in de zaak Penn v. Bristol and
West Building Society [1995] 2 F.L.R. 121 een vergelijkbare zorgplicht te worden
onderkend. In dat geval werd een duty of care aangenomen van een solicitor ten
opzichte van een vrouw voor zijn betrokkenheid bij de verkoop van een woning
die zij in mede-eigendom had met haar man, in de situatie dat dit - door middel
van listige kunstgrepen - buiten haar medeweten was gebeurd.

Derden die vertrouwen op het bestaan van een rechtspersoon
Met het oog op de rechtszekerheid is de notaris ook betrokken bij de oprichting
van rechtspersonen. Hoewel door deelgenoten in of wederpartijen van de
rechtspersoon niet vaak vertrouwen zal worden gesteld in de (oprichtings)akte
zelf, gaan de genoemde partijen er doorgaans wel (impliciet) vanuit dat de
rechtspersoon rechtsgeldig is opgericht en niet vatbaar is voor ontbinding wegens
bijvoorbeeld gebreken die kleven aan de totstandkoming en dat ook overigens is
voldaan  aan de eisen die de wet omtrent de oprichting stelt: 22 Indien de notaris
bij een oprichtingsakte in de fout gaat en de genoemde partijen lijden schade
bijvoorbeeld omdatde rechtspersoon nietbestaat ofwordt ontbonden, ligt het mijns
inziens in de rede dat de genoemde partijen een vordering op de notaris hebben.
Voor sommige rechtspersonen is een uitdrukkelijke aansprakelijkheidsbepaling
inde wet opgenomen. Zobepaalt art. 2:271id 5 BW dat ingeval de oprichtingsakte
van een vereniging niet voldoet aan de in die bepaling genoemde vereisten de
notaris aansprakelijk is "jegens hen die daardoor schade hebben geleden".123 Een
ander voorbeeld kan worden ontleend aan de artikelen 2:203a en 204a BW, op
basis waarvan de notaris aan de oprichtingsakte van een BV een bank- of

120 Zie Hof Amsterdam 16 november  1995, NJ  1997, 139, waarin de onderzoeksplicht naar
de beschikkingsbevoegdheid strekte tot bescherming van de mede-rechthebbende niet-
vervreemder van een onroerende zaak. Vgl  ook HR 28 september 1990, NJ 1991.473 waaruit
blijkt dat de plicht de bevoegdheid van een vertegenwoordiger te controleren ook strekt tot
bescherming van de vertegenwoordigde.

121 Behandeld in paragraaf IV 4.3
122 Zie art. 2:21 lid 1 BW.

123 Zie voordecoDperatieen destichtingresp. art. 2:53aen 2:861id5 BW. Zieookdelosbladige
Rechtspersonen, art. 27.  aant.  11  (Stille)1993,  waar er op wordt gewezen dat bij de
aansprakelijkheid van de notaris in de eerste plaats is gedacht aan aansprakelijkheid voor
kosten in verband met herstel van de gebreken in de akte. Maar, zo wordt gesteld, in geval
van ontbinding is "schade niet denkbeeldig"
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accountantsverklaring dient te hechten. Deze verklaringen dienen ertoe zeker te

stellen dat is voldaan aan de stortingsplicht respectievelijk dat de waarde van de
inbreng in natura ten minste het bedrag van de stortingsplicht bedraagt. 124 Indien
een dergelijke verklaring ontbreekt en niet aan de stortingsplicht is voldaan en
de schuldeisers dientengevolge geen of minder verhaal vinden, hebben zij naar
ik meen een aanspraak op de notaris. 125

Beoogde erfgenamen
Ook de beoogde erfgenamen vertrouwen doorgaans niet op (het rechtsgeldig
totstandkomen van) het testament. Het belang van degenen aan wie dat vermogen

moet toevallen, is echter zodanig nauw verbonden met de overeenkomst tussen

de notaris en de erflater, dat de notaris zich dit belang dient aan te trekken.126 Dat
belang is in wezen ondergebracht in de overeenkomst tussen de notaris en de
erflater. De rol van de notaris is voorts juist het zeker stellen dat een vermogens-
overgang zoals doorde erflaterbedoeld plaatsvindt. De hierbedoelde zorgplichten
van de notaris ten opzichte van de beoogde erfgenamen, behoren tot dezelfde

categorie als in paragraaf IV.5.5 omschreven voor de advocaat.

Het ontzeggen van een vordering aan de beoogde erfgenamen zou voorts
tot het ongerijmde resultaat leiden dat de notaris door niemand aansprakelijk zou
kunnen worden gesteld voor in verband met het testament gemaakte fouten. 127

Degenen die daadwerkelijk erven lijden immers geen schade en hebben dus geen

vordering op de notaris. De beoogde erfgenamen lijden daarentegen schade die

voorde notaris in concreto voorzienbaar is. Zowel in het Duitse als in het Engelse

en eigenlijk ook in het Nederlandse recht wordt de aansprakelijkheid ten opzichte
van de beoogde erfgenamen aanvaard. 128

124 Zie de losbladige Rechtspersonen, art 203a, aant 2 (Dortmond en Delfos-Roy), 1999 en

Asser-Maeijer  2-III.  no.   114.
125 Zo Rb. 's-Gravenhage 15 maart 2000, rolno. 97/3779, n.g. Zie de losbladige Rechtspersonen.

art 943, aant. 1 (Huizink) 1995:de notaris moet zijn ministerie weigeren indien de verklaring
van de accountant ontbreekt.

126 Hetzelfde geldt voor anderszins bij uiterste wilsbeschikking begunstigden, zoals bijv  een

legataris.
127 Zie de noot van P. Scholten onder HR 27 december 1929, NJ 1930,482, White v. Jones

[1995] 2 WLR 187 (behandeld in paragraaf4) en Reithmann/Albrecht/Basty, rdn. 184. Vgl
W.G. De Vries, Hoe snel moet een testament opgemaakt worden, WPNR 5760, p. 737

128 Zie voor het Duitse recht de in noot 38 genoemde rechtspraak en voor het Engelse recht

paragraaf 4. Zie voor het Nederlandse recht de in de volgende noten genoemde jurisprudentie
en A. Wolfsbergen, Onrechtmatige daad, 1946, p. 169, Melis, p  204 en Du Perron (1999),
p  264-265, die deze aansprakelijkheid onderbouwt met de maatschappelijke positie van
de notaris, die hem verplicht rekening te houden met de belangen van derden die bij zijn
ambtsverrichtingen zijn betrokken Afwijzend: E.R.C.J. Luijten, Hoe snel moet een testament

gemaakt worden, WPNR 5788, p. 405 (zonder nadere motivering). Een veelgevoeld pijnpunt
is dat met het opleggen van een schadevergoedingsplicht ten opzichte van de beoogde

erfgenamen de nalatenschap ten koste van de notaris verdubbelt. Zo De Vries. t.a p., p  737
en E.J.H Schrage, Overeenkomst ofonrechtmatigedaad (1.11), WPNR 6333 en 6364. p. 700-
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Uit de Nederlandse rechtspraak blijkt dat de fout van de notaris onder meer
gelegen kan zijn in het niet in acht nemen van de voorhet testament vereiste vorm 129

of het ten onrechte nalaten een eerder testament te herroepen:30 De fout kan ook
daarin bestaan dat hij niet tijdig voor het overlijden van een erflatereen testament
tot stand brengt.13'De notariele plichten van de notaris bij het opstellen en verlijden
van een testament strekken aldus tot bescherming van degenen aan wie dat
vermogen dient over te gaan alsmede degenen aan wie dat vermogen zou toevallen
op grond van de wettelijke bepalingen ofeen voorgaand testament. Mijns inziens
kan de fout ook daarin bestaan dat hij ten onrechte een testament tot stand brengt,
bijvoorbeeld omdat hij, ondanks duidelijke aanwijzingen, niet heeft onderkend
dat er sprake was van dwang. Een dergelijk testament is reeds op basis van art.
4:940 BW nietig, maar denkbaar is dat de fout van de notaris kosten oproept.
Tevens is de notaris - ook met het oog op de erfgenamen - gehouden desnodig
te onderzoeken of de erflater zijn wil kan bepalen.132 Een testament opgemaakt
zonder dat de erflater in staat is zijn wil te bepalen, is volgens de heersende leer
nietig. 133 Iedere belanghebbende  kan  op deze nietigheid een beroep doen  - en
behoort, naar ik meen, dit beroep te doen in verband met de plicht tot schadebeper-
king 134 - maar wederom is denkbaar dat de erfgenamen de notaris aanspreken uit
hoofde van gemaakte kosten.

701, alsmede voor het Engelse recht Evans p. 25 e.v  en voor het Duitse recht Haug, rdn
48  Ondanks het feitdatde bedoeling van deerflaterzodanigonomstreden isdathet verzuim
van de notaris het testament tijdig op te maken met schadevergoeding ten behoeve van de
beoogde erfgenamen wordt gesanctioneerd, blijft het oude testament of de wettelijke vererving
immers van kracht Vgl. C.A. Kraan, Het testament, WPNR 5822, p. 176. Bepleit is in dit
verband wei de gebleken in formele wilsbeschikkingdoorderechterte laten "helen" (Kraan,
t a.p.)ofdenotariseen actie uitongerechtvaardigde verrijkingop deeigenlijke erfgenamen
toe te staan (De Vries, t.a.p en Schrage. t.a.p ).

129 Zie Rb. Rotterdam 16juni 1926, W. 11625 en Rb 's-Gravenhage 6 augustus 1986, NJ 1987,
374.

130 Vgl HR 10januari 1997, NJ 1999,286, waaroverM.U M A Waaijer-Linders, Aansprakelijk-
heid jegens de beoogd erfgenaam, WPNR 6288 (1997), p. 729

131 Zie HofAmsterdam 19 januari 1984, NJ 1985. 740 en bijv voorhet Duitserecht BGH NJW
1965,1955 en voor het Engelse recht White v. Jones [1995] 2 WLR 187

132 Zie de tuchtrechtelijke uitspraken Hof Amsterdam 24 augustus 1994. WPNR 6202 (1995).

p 780, HofAmsterdam 28 januari 1999, WPNR 6380(1999), p. 884. Anders: Asser-Perrick,
Erfrecht, 12e druk, 1996, no. 93, alwaar wordt gesteld dat gerezen twijfel omtrent de
verstandelijke vermogens van de testateur, geen reden is ministerie te weigeren. Overigens
verlang ik geen medisch oordeel van de notaris, doch slechts dat de notaris niet meewerkt
aan het totstandkomen van het testament, terwijl een redelijk handelend en redelijk bekwaam
notaris duidelijk had moeten zijn dat de erflater niet in staat was zijn wil te bepalen.

133 Zie Asser-Perrick, Erfrecht, 1996, no. 93. Pitlo-Van der Burght, Erfrecht, 1997. p 86 Stelt

dat er sprake is van vernietigbaarheid.
134 Art.  6:101  lid  1  BW. Anders: Worby and others v.  Rosser, The Times, June 9.1999
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5.3.5 Zorgplichten gericht op het voorkomen van een rechtstreekse aantasting

van belangen van derden

De ministerieplicht van de notaris is thans opgenomen in artikel 21 WNA. De
notaris is in beginsel verplicht de hembij of krachtens de wet opgedragen of door
een partij verlangde werkzaamheden te verrichten. In artikel 21 lid 2 is bepaald

dat de notaris verplicht is zijn dienst te weigeren indien de werkzaamheden die
van hem worden verlangd naar zijn redelijke overtuiging tot strijd met het recht
of de openbare orde leiden,135 of wanneer zijn medewerking wordt gevraagd bij

handelingen die kennelijkeen ongeoorloofddoel totgevolg hebben oferanderszins

gegronde redenen voor weigering zijn. De notaris dient derhalve in bepaalde

gevallen zijn ministerie te weigeren.
Deze plicht kan soms strekken tot bescherming tegen een rechtstreekse inbreuk

op de belangen van derden, zoals blijkt uit de arresten inzake de Tilburgse
Hypotheekbank.136 De notaris is immers gezien zijn functie in het rechtsverkeer:

"onder bijzondere omstandigheden ook verplicht tot een zekere zorg voor de belangen

van derden, die mogelijkerwijs betrokken zijn bij de door zijn clienten van hem verlangde

ambtsverrichtingen.
"

In HR 23 december 1994, NJ 1996, 627-628 werd aan deze"bijzondere ornstandig-

heden" nog een restrictieve invulling gegeven. De notarissen hadden hun ministerie
verleend met betrekking tothetgeen werd aangeduid als "draai- en schuifconstruc-
ties" die erop neerkwamen dat onroerende zaken vele malen in een beperkte kring
werden doorverkocht, waardoor de koopprijs niet in verhouding meer stond tot
de werkelijke waarde daarvan. Dit had tot resultaat dat de desbetreffende
onroerende zaken onvoldoende zekerheid boden voor de door THB verstrekte

hypothecaire geldleningen. Toen de notarissen na de faillietverklaring van THB
door de curatoren werden aangesproken, oordeelde de HR dat het Hof "bij de  13
huidige stand derrechtsontwikkeling ten aanzien van de omvang van de zorgplicht         
van notarissen jegens derden" heeft kunnen oordelen dat er sprake is van U
onrechtmatig handelen jegens de schuldeisers van de THB:

"indien de notaris heeft geweten of heeft moeten weten dat zijn medewerking aan het
verlijden van de litigieuze transport- en hypotheekakten in het algemeen dan wel zijn

medewerking aan het verlijden van 66n of meer van die litigieuze transport- en hypotheekak-
„137

ten ernstig gevaar voor insolventie van de THB zou meebrengen.

135 Zie ook Commissie verantwoordelijkheid notaris. p. 20.

136 Zie HR 23 december 1994, NJ 1996, 627-628 en HR 15 september 1995, NJ 1996, 629

(Curatoren THB-Notarissen I.Il en 111).
137 HR 23 december 1994, NJ 1996.627.
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De HR hanteert een streng criterium.138 Door zijn verwijzing naar de toenmalige
stand van de rechtsontwikkeling laat hij de deurevenwel open vooreen verdergaan-
de aansprakelijkheid. Het arrest HR 15 september 1995, NJ 1996, 629 vormt de
volgende stap in deze ontwikkeling. De HR accordeerde in dit arrest de opvatting
van het Hof dat het verlenen van zijn ministerie onrechtmatig is jegens een derde
als de notaris tekortschiet in de bij zijn ambtsuitoefening te betrachten zorgvuldig-
heid en het voorts voorzienbaar is dat door zijn handelen schade aan derden zal
worden toegebracht. Voldoende was dat de notaris had onderkend althans had
behoren te onderkennen dat door de onderwerpelijke transacties de schuldeisers
van de THB benadeeld zouden worden. 139

De hiervooraangehaalde regel datde notaris (onderbijzondere omstandighe-
den) ook gehouden is gehouden tot een zekere zorg voor de belangen van derden,
brengt - in samenhang met met artikel 21 WNA - met zich mee dat de notaris zijn
ministerie zal hebben te weigeren als hij weet of behoort te weten dat de in de akte
vervatte rechtshandeling een onrechtmatige daad of wanprestatie ten opzichte van
een derde oplevert:40 Daarvan is bijvoorbeeld sprake in geval van een levering
van een registergoed zonder dat het voorkeursrecht van een derde in acht is
genomen. In een dergelijk geval is concreet voorzienbaardat de belangen van die
derde(n) schade worden gedaan. Passeert de notaris desondanks de akte dan handelt
hij  onrechtmatig ten opzichte  van die derde:41 De positie  van de notaris in  het
rechtsverkeer is zodanig dat een derde mag verwachten dat de notaris zijn
medewerking zal weigeren aan rechtshandelingen waarvan de notaris weet (of
behoort te weten) dat deze inbreuk maken op zijn rechten. Deze zorgplichten gericht
op het voorkomen van een rechtstreekse aantasting van belangen van derden breng
ik, naast de zorgplichten gericht op vrije wilsvorming, onder bij de rechtbescher-
mende ratio van de betrokkenheid van de notaris.

138 Bij het opstellen van dit criterium heeft een rol gespeeld dat de partijen bij de akte bijzonder

deskundig waren op het terrein van onroerende-zaaktransacties, hetgeen (kennelijk) van
invioed is op de zorgplicht van de notaris Zie HR 23 december 1994. NJ 1996.628. Het
komt mij voor dat een beperking van de zorgplicht op basis van deze partij-gebonden
overwegingen zich niet goed verhoudt met de omstandigheid dat de onderhavige zorgplicht
strekt tot bescherming van derden

139 1  Zieook Hof 's-Hertogenbosch 29 april 1999, JOR 1999/184 waarin het inschrijven van een

   leveringsakte in strijd met het leveringsverbod van art. 35 Fw. doorde notaris onrechtmatig
; werd geacht ten opzichte van de gezamenlijke schuldeisers.

140   Zie Commissie verantwoordelijkheid notaris, p. 22-25  Vgl. Hof Amsterdam 19 december

i 1996. WPNR 6280(1997), p 533-534. Rb Dordrecht 2 mei 1984, NJ 1987,371, Pres. Rb
i Alkmaar 21 december 1998, KG 1999, 20 en in de literatuur Huijgen p 1 3.A H M Santen,
I De notaris behartigt op onpartijdige wijze de belangen van alle bij de rechtshandeling
betrokken personen, WPNR 6163 (1995), p. 5 en Melis, p 143-149 Zie voorts Hof's-
Hertogenbosch 29 april 1999, JOR 1999/184.

141 In deze zin Rb. Dordrecht 2 mei  1984. NJ  1987. 371 en Rb. Zwolle 7 september 1989, KG
1989, 379. Twijfelend: Melis. p. 151 waar de vraag wordt gesteld of de plicht tot
dienstweigering wei strekt tot bescherming van de belangen van de derde.
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Dit weten of behoren te weten omvat, naar ik meen, geen zelfstandige
onderzoeksplicht naar de belangen van derden. Dat zou te ver gaan, nu hij de
belangen van partijen tot uitgangspunt mag nemen. Vaak zal de notaris ook geen

wetenschap hebben van de belangen van derden die in het geding zouden kunnen
zijn met zijn ambtsverrichting. 142 S lechts als de notaris concrete aanwijzingen heeft
dat de belangen van derden in het geding kunnen zijn, is hij gehouden tot het doen
van navraag en zo nodig nader onderzoek. In deze lijn overwoog het Hof in HR
19 juni 1998, NJ 1999, 288, het tot nu toe laatste arrest inzake de Tilburgse
Hypotheekbank, dat op de notaris een onderzoeksplicht kwam te rusten naar de
aanvaardbaarheid van de transacties vanaf het moment dat deze - op grond van
hem bekende feiten - ernstig rekening behoorde te houden met de mogelijkheid
dat de transacties de THB en haar schuldeisers ernstig zouden schaden. 143                   1-

In het oog moet verder worden gehouden dat voor de notaris doorgaans
moeilijk te beoordelen is of de door partijen gewenste rechtshandeling een
onrechtmatige daad of wanprestatie oplevert ten opzichte van een derde. In de
literatuur wordt wel gesteld dat de notaris geen rechter is en het - mede gezien
de monopoliepositie van de notaris - niet past de notaris te laten afwegen of hij
zijn  dienst  al  dan  niet zal weigeren.144  In dit verband wordt wel benadrukt dat
gebruik maken van de wanprestatie van de wederpartij slechts onder omstandighe-
den onrechtmatig is ten opzichte van diens oorspronkelijke contractspartij. 145

Anderen nemen aan datde notaris de wanpresterende partij dient te waarschuwen,
maar niet tot ministerieweigering dient over te gaan.146 Tot slot wordt weI het
standpunt betrokken dat de notaris (in ieder geval) in gevallen van aperte
wanprestatie tot ministerieweigering over moet gaan.

147

Ik meen dat het gezien het publiekrechtelijke karakter van de dienstverlening
van de notaris, op zijn weg ligt zoveel mogelijk te treden in een beoordeling van

het gevaar dat voor hem kenbare belangen van derden lopen met de door hem te
verlijden akte. Dit wordt ook bevestigd in de THB-arresten: ook daar was nodig
dat de betreffende notarissen een inschatting maakten van de invloed van de
onroerende-zaaktransacties op het vermogen van THB. Dat deze beoordeling soms

142 Vgl. Commissie verantwoordelijkheid notaris, p 20 inzake rechtshandelingen in strijd met

de wet.
143 In cassatie was dit punt op zichzelf niet aan de orde.

144 W.M. Kleijn. pre-advies met A.A. van Velten, Bescherming van kopers van woningen, 1985,

p  53 e v. en dezelfde in zijn noot onder HR 19 juni 1998, NJ 1999, 288 (Curatoren THB/
notarissen IV)

145 A H.M. Santen, De Paulianaen denotaris. in: Te Pas, Opstellen aangeboden aan P.A Stein,

1992. p. 136.

146 Zie bijv. W.F. Hendriksen en E Schutte, Ministerieverlening onrechtmatig jegens derde?,

WPNR 5890, p. 581.
147 Zie A.H.M Santen, De Pauliana en de notaris, in: Te Pas. Opstellen aangeboden aan P A.

Stein, 1992. p. 136 en A.A. van Velten, De positie van de notaris bij een wanpresterende
koper van onroerend goed, WPNR 5959, p  296.
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moeilijk zal zijn, onderken ik:48 In het oog moet echter worden gehouden dat van
de notaris niet het onmogelijke wordt gevergd. Hij is voor het verlenen van zijn
dienst ten opzichte van een derde slechts aansprakelijkheid als een redelijk
bekwaamen redelijk handelend vakgenoot zijn ministerie zou hebben geweigerd.
Deze norm haalt de scherpste kantjes van deze moeilijke beoordeling af; bij twij fel
kan de notaris voorts het oordeel van de kort-gedingrechter inroepen. Een
waarschuwing aan partijen bij de akte om vervolgens de akte te verlijden, zoals
in de literatuur wel wordt bepleit volstaat niet, indien aldus geen effectieve
bescherming van het belang van de derde wordt verkregen.

Bij deze zorgplicht van de notaris ten opzichte van derden, past geen
subsidiaire aansprakelijkheid van de notaris. In een dergelijk stelsel dient de
benadeelde derde eerst de partij aan te spreken die jegens hem (door middel van

de rechtshandeling in de akte) wanprestatie of een onrechtmatige daad pleegt.
Slechts voorzoverde schade nietop deze partij kan worden verhaald, zou de notaris

aansprakelijk kunnen worden gehouden. Het Duitse recht kent een dergelijke
subsidiaire aansprakelijkheid van de notaris. 149 Ook in de Nederlandse literatuur
worden soms opmerkingen gemaakt die indezelfde richting gaan. Zo merkt Santen
op dat het een troost is dat in veel gevallen schade mede door toedoen van de

gelaedeerde of anderen ontstaat en het hem aangewezen lijkt de aansprakelijkheid
van de notaris te beperken waar eigen schuld of medeschuld kan worden
vastgesteld:50 Uiteraard beperkt eigen schuld van de gelaedeerdede aansprakelijk-
heid van de notaris, maar de medeschuld van een ander in de verhouding tot de
benadeelde niet, omdat hier het beginsel van hoofdelijkheid heeft te gelden. 151

Het aannemen van een subsidiaire aansprakelijkheid ligt tegen deze achtergrond
voor het Nederlandse recht niet voor de hand en verhoudt zich ook slecht met de
zelfstandige aard van de zorgplicht van de notaris ten opzichte van de derde. Die
zelfstandigheid bestaat daaruit dat de notaris juist mede tot taak heeft toezicht te
houden en de derde voor een (flagrante) schending van zijn rechten te behoeden.

148 Ik sluit mij derhalve aan bij de opvatting van de Commissie verantwoordelijkheid notaris,

p. 23 dat voor de vraag of de notaris zijn dienst moet weigeren niet relevant is of de koper
op de hoogte is van de wanprestatie of onrechtmatige daad door de verkoper.

149 Zie § 19 BNotO. waarover paragraaf 3.1.

150 A.H.M. Santen, De notaris behartigt op onpartijdige wijze de belangen van alle bij de

rechtshandeling betrokken personen, WPNR 6163 (1995), p. 6. Zieook Melis. p. 151, waar
wordt geopperd dat het in de eerste plaats de partij bij de akte zelf is die wanpresteert.

151 Art. 6:102 BW. ikzou voorts niet willenaannemen datdederdeuitoogpunt van schadebeper-

king (art. 6: 101  BW) een vordering op de wanpresterende partij geldend dient te maken.
Omdat de notaris en de partij die wanprestatie of een onrechtmatige daad pleegt hoofdelijk
aansprakelijk zijn. staat het de gelaedeerde derde vrij de notaris voor het geheel aan te spreken
en is het aan de notaris om regres te nemen.
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5.4 Zorgplichten ten opzichte van derdenbij andere wettelijke,verkzaamhe-

den

De wet draagt de notaris ook andere werkzaamheden dan het verlijden van akten

op. Te denken valt bijvoorbeeld aan zijn betrokkenheid bij een openbare veiling
en bij de executie van een verhypotheceerde zaak.152 Vaak zal zijn betrokkenheid

wettelijk zijn voorgeschreven vanwege zijn onpartijdigheid en de rechtszekerheid
die zijn bemoeienis met zich meebrengt. Steeds zal mede aan de hand van de

strekking van de betreffende wettelijke taak moeten worden vastgesteld of en zo
ja, in hoeverre de belangen van derden werden beoogd veilig te worden gesteld
met de notariele betrokkenheid.

Zo wordt aangenomen dat de notaris die betrokken is bij een veiling gehouden
is zelfstandig onderzoek te verrichten naarde informatie die aan het publiek wordt
verstrekt over de te veilen goederen. Deze potentiele kopers mogen, gezien de
betrokkenheid van de notaris bij de veiling en de functie die hij in het rechtsverkeer

vervult, verwachten dat die informatie juist en volledig is en mogen op die
informatie afgaan.

153

In artikel 3:270 BW zijn de verplichtingen van de notaris ten aanzien van
de koopprijs opgenomen bij de executie van een verhypotheceerde zaak. Het artikel

bepaalt onder meer dat de notaris en de Staat bij het niet nakomen door de notaris
van diens verplichtingen aansprakelijk zijn jegens "belanghebbenden". Met
"belanghebbenden" worden, zoblijkt uitde parlementaire geschiedenis, in ditgeval
diegenen bedoeld die recht hebben om uit de opbrengst van de geexecuteende zaak
te worden voldaan.154 Aannemelijk is derhalve dat de verplichtingen die uit dit
artikel voorde notaris voortvloeien jegens hen bestaan en de notaris derhalvejegens
hen zorgplichten heeft. Zo dient de notaris met het oog op de belangen van ieder

der rechthebbenden op de koopprijs oplettendheid te betrachten indien de eerste

(verkopende) hypotheekhouder opde voet van art. 3:2701id2en lid 3 BW verzoekt
om afdracht overeenkomstig diens opgave - al dan niet voorzien van een
aantekening van de president van de rechtbank - van hetgeen hem toekomt. Bij

152 Zie resp  art  1 Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen en art. 3:270 BW  Zie voor

andere wettelijke taken van de notaris Melis, p. 130-131.
153 HR 22 maart 1996, NJ 1996,668 (KromjongWnotaris Van Dijk). Zie ook Rb. Rotterdam

11 april 1986, NJ 1988,486 en Rb. Middelburg 27 april 1938, NJ 1940,948. Vgl. Hof
Amsterdam 6 maart 1946, NJ  1946.380. Zie ook de tuchtrechtelijke uitspraak HofAmsterdam
27 december 1990, kenbaaruit: B.C.M. Waaijer. Handelen zoals in hetnotarisambtbetaamt,
WPNR 6222 (1996). p. 341.

154 Zie PG Boek 3, p. 830-831; ik parafraseer: de notaris is door de wet - vanwege zijn actieve

houding - aangewezen als degene aan wie de koopprijs moet worden betaald: hij dient
rekening te houden met de belangen van "allen die op de kooppenningen enig recht hebben"
Zij dienen "zekerheid" te hebben dat hetgeen hen toekomt uit de opbrengst ook inderdaad
wordt uitgekeerd  (t.a.p. p. 832) De notaris is overigens, zo blijkt uit de PG, niet belast met
de vaststelling van het bedrag dat aan ieder der betrokkenen uit de koopprijs toekomt
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(ernstige) twijfel omtrent de opgave van de eerste hypotheekhouder, dient hij de

weg van art. 3:2701id 4 BW te bewandelen en de president om uitsluitsel te vragen.

5.5 Zorgplichten tenopzichte van derden bij buitenwettelijkewerkzaamheden

Alhoewel de notaris meertaken vervult die niet wettelijk aan hem zijn opgedragen,
zoals bijvoorbeeld het afwikkelen van nalatenschappen, zijn het geven van
juridische adviezen en het opstellen van onderhandse akten de meest typische
buitenwettelijke werkzaamheden. In deze paragraaf beperk ik me tot deze
werkzaamheden. Ook voorde wetgeverzijn dit de meest kenmerkende buitenwette-

lijke werkzaamheden, althans voorzoverdeze niet samenhangen met of uitmonden
in een van de wettelijke taken van de notaris. 155

De bepalingen van titel III van de WNA zijn in principe slechts gericht op
de wettelijke werkzaamheden van de notaris. De wetgever heeft de fundamentele
eis van onpartijdigheid, neergelegd in art. 17 WNA, derhalve niet betrokken op
hier aan de orde gestelde buitenwettelijke werkzaarnheden. In de literatuur wordt
dit onderscheid tussen wettelijke en buitenwettelijke werkzaamheden niet
toegejuicht.156 Aangenomen wordt dat de notaris al zijn werkzaamheden - ook
zijn buitenwettelijke - als notaris verricht.157 Ook de Gedrags- en beroepsregels
voor notarissen maken geen onderscheid tussen wettelijke en buitenwettelijke
werkzaamheden. Naar ik meen dient de notaris ook bij deze buitenwettelijke
werkzaamheden in beginsel een onpartijdige positie in te nemen: zo wordtde notaris
gekend en zo wil hij gekend worden:58 De Beroeps- en gedragsregels verplichten
de notaris hierook toe. De belanghebbenden bij de buitenwettelijke werkzaamheden
van de notaris - dus niet alleen de client maar ook diens wederpartij - zullen

vertrouwen op zijn onpartijdigheid en mogen daar ook op vertrouwen. 159

Zo schept de betrokkenheid van de notaris bij zijn client, maar ook bij diens

wederpartij verwachtingen, ook als er geen sprake is van een notariele akte, maar
slechts van een onderhandse:60 De notaris dient dan ook op onpartijdige wijze
de belangen van beide partijen te bewaken en onder meer vormvoorschriften en
andere vereisten om het beoogde rechtsgevolg te bereiken in het oog te houden. 161

De functie van de betrokkenheid van de notaris bij een onderhandse akte, is in

155 Memorie van Toelichting. 23 706, TK (1993-1994), nr. 3. p  24 en Nota naar aanleiding
van het verslag. TK (1996-1997) 23 706, nr. 12, p. 16-18

156 Zie B.C.M. Waaijer, Een nieuwe wet op het Notarisambt of een nieuwe notariswet: what's

in a name?, WPNR 6363 (1999), p 485.
157 Zie bijv. P.H.M. Gerver, Het voorstel notariswet, WPNR 6224 (1996), p. 371.
158 Zie paragraaf 5 2.

159 G.J C. Lekkerkerker. Reactie, WPNR 6181 (1995), p. 325.
160 Zie B.C M. Waaijer, Handelen zoals in het notarisambt betaamt, WPNR 6222 (1996), p.

337.

161 Zie HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 594
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dit opzicht nauwelijks te onderscheiden van die bij een notariele akte. Indien de

wederpartij in zijn vertrouwen wordt beschaannd, heeft ook hij een aanspraak op
de notaris. Vanzelfsprekend kan daarvan alleen sprake zijn, indien de betrokkenheid
van de notaris voor die wederpartij kenbaar is. Zo was deze betrokkenheid in HR
4 oktober 1996, NJ 1997, 594 kenbaar doordat de notaris zijn stempel zette op
de onderhandse akte. Is deze betrokkenheid niet kenbaar, dan worden bij de
wederpartij geen verwachtingen gewekt. Hetzelfde heeft mijns inziens te gelden

bij advisering waarbij de belangen van meer dan 66n partij betrokken zijn.
Het voorafgaande leidt uitzondering als de notaris zich aan alle betrokkenen

kenbaar heeft gemaakt als adviseur van slechts 66n partij. De wetgever en de
Gedrags- en beroepsregels staan de notaris toe als "partij-notaris" op te treden. 162

Nu onpartijdigheid regel is en een partijdige positie uitzondering, mogen derden

er op vertrouwen dat ook de adviserend notaris zijn onpartijdigheid in acht neemt

en zich bij zijn adviezen niet slechts laat leiden doorde positie van den partij, tenzij
de notaris duidelijk heeft gemaakt een partijdige positie in te nemen. Heeft de
notaris dat gedaan, dan kan een derde er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat
de notaris ook voor zijn belangen waakt.

162 Zie regel 1 sub 4. Deze regel ziet overigens niet op her verlijden van akten Zie voorts Nota

naar aanleiding van het verslag, TK (1996-1997) 23 706, nr. 12, p. 18.
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HOOFDSTUK VI

Slotbeschouwingen

1          Inleiding

In de vorige hoofdstukken stond de vraag centraal onder welke omstandigheden
de accountant, de advocaat en de notaris bij hun verschillende beroepsactiviteiten
zorgplichten hebben ten opzichte van derden en mitsdien jegens hen aansprakelijk
kunnen zijn. Dit slothoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel zet ik de

belangrijkste resultaten van de vorige hoofdstukken op een rij. Ik breng in de
paragrafen 2 tot en met 6 de belangrijkste omstandigheden in kaart die bepalend
bleken voor het aannemen van zorgplichten tegenoverderden. Daar waar mogelijk
probeer ik algemene lijnen te trekken die de drie onderzochte beroepsgroepen

overstijgen.
Met de constatering dat een beroepsbeoefenaaronder bepaalde omstandighe-

den een zorgplicht tegenover een (bepaalde) derde heeft, is de aansprakelijkheid
van die beroepsbeoefenaar echter nog niet gegeven. In het tweede deel van dit
hoofdstuk buig ik mij in de paragrafen 7 tot en met  10 over vragen die zich bij
de verdere afwikkeling van een aanspraak van een derde op de beroepsbeoefenaar
kunnen voordoen. Met name in hoofdstuk III over de zorgplichten van de
accountant ten opzichte van derden deed ik er een beroep op dat van de overige
vereisten voor aansprakelijkheid een reele beperking van de aansprakelijkheid
tegenover derden kan uitgaan. De toets of er wel sprake is van een fout aan de
zijde van de beroepsbeoefenaar (paragraaf 7) en van het causaal verband (paragraaf
8) alsmede de mogelijkheid van eigen schuld (paragraaf 9) kunnen in mijn opvatting
een tegenwicht vormen voor - soms bestaande - zorgplichten ten opzichte van
een ruime kring van derden. Tot slot van dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde
naar de mogelijkheid tot beperking van aansprakelijkheid ten opzichte van een
derde, alsmede de mogelijkheid van doorwerking van verweermiddelen, zoals een
exoneratie overeengekomen tussen de beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever
(paragraaf 10).
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2          De hoedanigheid van beroepsbeoefenaar en diens positie in het
maatschappelijk verkeer

Een eerste omstandigheid die een rol speelt bij de vraag naar zorgplichten van
beroepsbeoefenaren tegenover anderen dan de contractuele wederpartij, is hun
hoedanigheid van beroepsbeoefenaaren de positie die de betreffende beroepsbeoe-
fenaar inneemt in het maatschappelijk verkeer.' Deze hoedanigheid en positie
worden (mede) bepaald door- voor sommige beroepsgroepen geldende - specifieke
regelgeving, waarin bepaalde toelatings- en/of opleidingseisen zijn gesteld.
gedragsregels zijn neergelegd en toezicht op de uitoefening van het beroep in het
leven is geroepen. Voor de onderzochte beroepsgroepen zijn dit de Wet op de
Registeraccountants, de Advocatenwet en de Wet op het Notarisambt, alsmede

- belangrijker- de voor deze beroepsgroepen gestelde gedrags- en beroepsregels.
De omstandigheid dat een partij deel uitmaakt van een bepaalde beroepsgroep

wekt verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van de prestatie van die partij,
nietalleen bij diegenen die met hem contracteren. maar ook bij derden.2 Ook derden

zijn geneigd vertrouwen te stellen in de (prestatie van de) betreffende beroepsbeoe-
fenaar. Dit geldt met name indien de beroepsuitoefening zoals hiervoor omschreven
is gereguleerd, waardooreen bepaalde kwaliteit (deskundigheid) en beroepshouding
wordt gegarandeerd. Dit vertrouwen wordt voorts versterkt doordat de wetgever
het inschakelen van een bepaalde beroepsbeoefenaar soms verplicht heeft

voorgeschreven, zoals de accountant voor de controle van de jaarrekening en de
notaris voor bepaalde rechtshandelingen.

Een beroepsbeoefenaar die zich als zodanig presenteert (en derhalve met
gebruik van de hem toekomende titulatuur naar buiten treedt)3 maakt aanspraak

op dit aan deberoepsgroep verbonden vertrouwen. Het is dit vertrouwen waarvan
beroepsbeoefenaren gebruik maken om zich een positie te verwerven op de
dienstverleningsmarkt. Willen de deelnemers aan het rechtsverkeereen verdergaan-
de zekerheid dan zij zouden hebben indien zij zel f een onderhandse akte op zouden

1 In het Duitse recht bestaat een aantal theorieen die verklarende kracht toekennen aan het
feit dat informatie wordt verstrekt in de hoedanigheid van beroepsbeoefenaar. Zie bijv. S.
Lammel. Zur Auskunftshaftung, AcP 179( 1979), p. 337 e.v en K.J. Hopt. Nichivertragliche
HaftungauBerhalb von Schadens- und Bereicherungsausgleich - Zur Theorie und Dogmatik
des Berufsrechts und der Berufshaftung - AcP 183 (1983). p. 608 e.v., met name p. 635
en 644. Ook in de rechtspraak van het BGH speelt de hoedanigheid van beroepsbeoefenaar
een rol. bijv. bij het aannemen van een Ausku,iftsvertrag. Zie paragraaf 11.2.2. Zie voor het
Engelse recht bijv. de overwegingen van Lord Denning in Candler v. Crane Christmas &
Co. [ 1951]1 All ER 426, p. 433. Vgl. Charlesworth & Percy, rdn. 8- 18 en Jackson & Powell,
rdn. 8-30. Zie voor het Nederlandse recht Du Perron ( 1999), p. 295 en Jansen en van der
Ifly 1998, p. 47 en meerin hetalgemeenen toegespitst ophet contractenrecht R.P.J.L Tjittes.
De hoedanigheid van contractspartijen, 1994.

2                   Du Perron ( 1999). p. 265 e.v. spreekt in dit verband van "normvertrouwen"
3           Vgl. HR 25 januari 2000, NJ 2000, 242 over het onbevoegdelijk gebruiken van de

bedrijfsnaam "X-accountancy".
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stellen, dan wenden zij zich tot de notaris. Wil men over de administratieve zijde
van een onderneming verdergaande zekerheid dan bij eigen onderzoek kan worden

verkregen, dan schakelt men een accountant in. Dit vertrouwen houdt niet op te
bestaan omdat men derde is. Sommige prestaties van beroepsbeoefenaren kunnen
hun functie tegenover de opdrachtgever zelfs pas goed vervullen als een ruimere

kring van personen dan de opdrachtgever daarin vertrouwen stelt. Zo kunnen de

goedkeurende verklaring, maar ook een taxatierapport, een verklaring van echtheid
of een third party legal opinion hun functie niet goed vervullen zonder dat ook
anderen (dan de opdrachtgever) die daarmee in aanraking komen waarde hechten
aan het gestelde in deze rapportages. Het effect bij derden vertrouwen te wekken

wordt bij het (laten) opstellen van dergelijke rapportages ook geregeld beoogd.
Van het feit dat derden geneigd zijn vertrouwen te stellen in de prestaties

van beroepsbeoefenaren dienen beroepsbeoefenaren zich mijns inziens rekenschap
te geven en deze omstandigheid is dan ook van invloed op de beoordeling van
het bestaan van zorgplichten ten opzichte van derden. Het aannemen van
zorgplichten ten opzichte van een derde is daarmee ten dele het honoreren van

verwachtingen verbonden aan de uitoefening van een bepaald beroep in het
maatschappelijk verkeer: Indien vertrouwen van een derde op een bepaalde

prestatie van een beroepsbeoefenaar werd beoogd, geldt bij uitstek dat dit de
beoordeling van het bestaan van zorgplichten tegenover die derde beinvloedt.

Tussen de verschillende beroepsgroepen moet echter onderscheiden worden. Niet
iedere beroepsgroep wekt hetzel fde vertrouwen. Elke beroepsgroep heeft zijn eigen
rol in het maatschappelijk verkeer. De voor een bepaalde beroepsgroep geldende
regelgeving zoals hiervoor bedoeld, geeft de betreffende beroepsgroep ook een
eigen rol. Zo is kenmerkend voor de rol van de advocaat dat hij een partijdige
positie inneemt; hij komt slechts op voorde belangen van zijn clienten kan slechts

in zeer beperkte mate rekening houden met de belangen van anderen. De accountant
en de notaris, beiden met belangrijke publieke taken.5 nemen een positie in aan
de andere kant van het spectrum. Zij verrichten hun werkzaamheden in objectiviteit
en onpartijdigheid. Zo geldt ook voor andere beroepsbeoefenaren dat zij een
bepaalde positie innemen in het maatschappelijk verkeer.6 Zo kan een makelaar
wellicht gezien worden als een meer partijdig belangenbehartiger bij de koop of

4                Vgl. Vranken 1997. p. 717. die in dit verband stelt dat "het bijna vanzelf spreekt" dat
vertrouwen van derden op "adviezen of uitlatingen" van personen en instellingen wordt
beschermd.

5                 Zie Nota naar aanleiding van het verslag bij de Wettelijke regeling voor het Notarisambt,
TK(1995-1996) 23706, nr. 6, p. 4. Zie overde verschillen tussen de notarisendeaccountant,
L.H.A.J.M. Quant, Samen over de drempel. WPNR 6291 (1997), p. 786.

6                      Zo mag van een bindend adviseur onpartijdigheid worden verwacht. Zie Rb. Amhem  16
oktober 1986, NJ 1990,51.
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verkoop van een woning,7 terwijl van een taxateurobjectiviteiten onpartijdigheid
wordt verwacht en mag worden verwacht. Voor de vraag of een bepaalde
beroepsbeoefenaar bij bepaalde werkzaamheden zorgplichten heeft tegenover
derden, is het al dan niet partijdige karakter van de dienstverlening van de
betreffende beroepsbeoefenaar mijns inziens van groot belang.

Het belang van de vraag of een bepaalde beroepsbeoefenaar puur partijdig
de belangen van zijn opdrachtgeverbehartigt, dan wel een positie inneemtdie veel
meer afstand houdt tot het belang van zijn opdrachtgever, is tweeledig. Vanuit
de positie van de partijdig beroepsbeoefenaar geldt dat de eenzijdige behartiging
van de belangen van zijn opdrachtgever zou worden bemoeilijkt indien al te
gemakkelijk wordt geoordeeld dat hij tevens dient te waken voor belangen die
tegengesteld zijn aan de belangen van zijn opdrachtgever. Bij de beoordeling van
de vraag of een partijdig beroepsbeoefenaar zorgplichten heeft ten opzichte van
een ander dan zijn opdrachtgever is derhalve een factor of en in hoeverre de
belangen die met die zorgplichten worden gediend, verenigbaar zijn met de
belangen en de daaruit voortvloeiende zorgplichten ten opzichte van de opdrachtge-
ver: Een partijdige beroepsbeoefenaar dient bij tegenstrijdigheid van belangen
uit de aard der zaak de voorhand te geven aan de belangen van zijn opdrachtgever.
Aangetekend moet weI worden dat er ook bij partijen die op het eerste gezicht
een tegenstrijdig belang hebben, zoals partijen in een geschil, vaak toch een
gelijkgestemd belang te onderkennen valt, zoals een voorbeide partijen aanvaardba-
re schikking van dat geschil. Daarnaast kan een partijdige positie gepaard gaan
met vertegenwoordiging, waardoor handelingen en uitiatingen van de beroepsbeoe-
fenaarin beginsel slechts gelden als handelingen en uitlatingen van de opdrachtge-
ver. De beroepsbeoefenaar heeft in een dergelijk geval, behoudens aanwijzingen
van zelfstandige betrokkenheid, geen eigen zorgplichten ten opzichte van de
wederpartij:

Voor derden geldt dat zij zich veelal bewust van de eenzijdigheid van de
belangenbehartiging van partijdige beroepsbeoefenaren. Anders dan bij een
objectiefen onpartijdig beroepsbeoefenaar. bestaat bij een partijdig beroepsbeoefe-
naar hetgevaardatzijn handelen of de van hemafkomstige informatie (eenzijdig)
is gekleurd door de belangen van de opdrachtgever. Dit geldt bij uitstek als de
beroepsbeoefenaar optreedt als vertegenwoordiger en slechts in die hoedanigheid

7 Getuigeook dejurisprudentieomtrent de vraagofde makelaaroptreedt als vertegenwoordiger
van de koper c.q. verkoper. Zie HR 7 januari  1997, NJ  1997, 291 en HR 19 maart  1993,
NJ 1993,304. Zieechter Hof s-Gravenhage 17 november 1977, NJ 1978,294 (tuchtrechter):
"De makelaardient de belangen van zijn client met objectiviteit te beoordelenen mededoor
die objectiviteit een bepaalde mate van onafhankelijkheid van zijn client te bewaren,
wederpartij en der(len moeten onder alle omstandigheden op inachtneming van deze eisen
van objectiviteit en onafhankelijkheid kunnen rekenen "

8               Zie Du Perron(1999), p, 298.
9                 Zie paragraaf IV.5.3.2 en IV.5.4.2 betreffende de advocaat.
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informatie van zijn client doorleidt naar de derde. Derden zullen dan ook niet zo
snel vertrouwen stellen in handelingen of uitlatingen van partijdige beroepsbeoefe-
naren en zijn in ieder geval niet zonder meer gerechtvaardigd in hun vertrouwen

daarop. 10 Om gewicht toe te kennen aan de partijdige positie van een beroepsbeoefe-
naar dient deze uiteraard wel zijn weerslag te vinden in het doen en laten van die

beroepsbeoefenaar. Een partijdige positie of belangentegenstelling kan niet als
excuus worden opgevoerd, indien bij de derde de indruk is gewekt dat ook zijn
belangen zijn gewaarborgd.

Verwarring kan ontstaan wanneerberoepsbeoefenaren nu eens een onpartijdige
en objectieve positie innemen en dan weer een partijdige. Zo is het de accountant
en de notaris, ondanks hun principiele onpartijdigheid, ook toegestaan op te treden
als partijdig belangenbehartiger." Indien de accountanten de notaris een dergelijke
partij-positie innemen, verplichten de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels
ertoe dit tegenover alle betrokkenen duidelijk te maken. Aldus heeft men zich

rekenschap gegeven van het feit dat derden, zonder een verduidelijking van de
betrokken positie, op het verkeerde been kunnen worden gezet. Steeds wanneer
er bij derden verwarring kan bestaan omtrent de positie die een beroepsbeoefenaar
inneemtjuist omdat deze beroepsbeoefenaar als regel een onpartijdige en objectieve
positie inneemt, ligt het op de weg van die beroepsbeoefenaar bij de derde

duidelijkheid te scheppen. Laat de beroepsbeoefenaar dit na, dan kan hij de derde
niet op grond van zijn partij-rol tegenwerpen dat zijn vertrouwen niet gerechtvaar-
digd was.

3 Specifieke wettelijke taak

De wetgever heeft het inschakelen van een bepaalde beroepsbeoefenaar soms
verplicht voorgeschreven. Voor die beroepsbeoefenaar vormen bepaalde wettelijk
opgedragen taken veelal zijn kernactiviteit. Voorzover dit niet het geval is wordt

de beroepsuitoefening van die beroepsbeoefenaar in het maatschappelijk verkeer
in ieder geval bij uitstek in verband gebracht met een bepaalde wettelijk opgedragen
taak. Zo wordt de accountant met name geassocieerd met de controle van de

jaarrekeningen wordt de notaris gezien als verlijder van akten. De wettelijke taak
gaat vaak gepaard met een monopoliepositie op dat specifieke terrein.

10 Dat uitlatingen van een makelaar als partijdig belangenbehartiger voor derden niet zonder

meer vet-trouwenswaardig zijn, kan bijv. worden afgeleid uit HR 20 februari 1998. NJ 1998,
493. Daarin werd geoordeeld dat een huurderte lichtvaardigwas afgegaan op de aanprijzingen
van de makelaar van de verhuurder en mede tegen deze achtergrond geen beroep op
onvoorziene omstandigheden toekwam.

11 Zie paragraaf Ill.5.5.3 en V.5.5.
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De wetgever heeft een specifieke taak veelal opgedragen met een ruimer doel
dan slechts de belangen van de opdrachtgever. Ook in het maatschappelijk verkeer
hebben die werkzaamheden dan veelal een dergelijke ruimere relevantie. De meest
in het oog springende gevallen van zorgplichten tegenover derden vioeien voort
uit dergelijke wettelijke taken met een ruimer doel dan slechts de belangen van
de opdrachtgever: de zorgplichten van de accountant ten opzichte van derden bij
de verplichte controle van de jaarrekening en de zorgplichten van de notaris ten
opzichte van derden bij het verlijden van notariele akten:2 Vanwege de sterke
betrokkenheid van deze kernactiviteiten van deze beroepsbeoefenaren op derden,
heb ik aanleiding gezien voor zorgplichten ten opzichte van een ruime kring van
derden. Ruim in die zin dat ik meen dat ook zorgplichten bestaan ten opzichte van
derden waarvan de accountant of notaris niet in concreto kon of moest voorzien
datzij (rechts)handelingen zouden verrichten in vertrouwen op de gecontroleerde
jaarrekening of akte.13 De gecontroleerde jaarrekening en de notariele akte zijn
welhaast vergelijkbaar met producten: zij dienen die -veiligheid" te bieden die
daarvan, bij normaal gebruik, mag worden verwacht.14 De jaarrekening dient het
vereiste inzichttebieden en de akte een bepaalde mate van rechtszekerheid. Gezien
de huidige complexiteit van de maatschappij - door onder andere toegenomen
regelgeving en de toegenomen aantallen juridische relaties - is het ook niet
verwonderlijk dat van documenten die een centrale rol in het rechtsverkeer
vervullen, een bepaalde betrouwbaarheid mag worden verwacht. Tegen deze

achtergrond is evenmin verwonderlijk dat er ten opzichte van de beroepsbeoefenaar
die werd aangesteld deze betrouwbaarheid te bewaken een aanspraak op zorg
bestaat.

Het is overigens niet steeds zo dat een wettelijk opgedragen taak tevens
relevantie heeft voorde belangen van andere personen dan de opdrachtgever. Ook
het inschakelen van een advocaat is soms verplicht voorgeschreven, maardaarmee
worden juistde belangen van deopdrachtgever gediend en wellichteen algemener
belang bij een ordentelijk procesverloop. Wettelijke taken met een ruimer belang
dan dat van de opdrachtgever berusten in de regel bij die beroepsbeoefenaren die
een onafhankelijkeen onpartijdige positie innemen. Een dergelijke positie is ook
vereist voor werkzaamheden met een ruimer belang dan slechts dat van de
opdrachtgever. Erbestaat vervolgenseen wisselwerking tussen depositie die deze

12 Vgl. Vranken 1997, p. 717.
13                 Zie resp. paragraaf m.5.len V.5.3. Bij andere wettelijke taken kunnen afhankelijk van het

doel en de strekking van deze taak ook zorgplichten ten opzichte van derden bestaan. Zie
resp. paragraaf 111.5.4 en V.5.4.

14 Vgl. Decku. p. 417 e.v. Naarmag worden aangenomen zijn de (gecontroleerde) jaarrekening
en een akte echter geen "producten" in de zin van art. 6:187 BW. Zie de losbladige
Onrechtmatige daad (1997), art. 187, aant. 5 (Stolker). Voorts wordt uiteraard zuivere
vermogensschade niet door de art. 6: 185 BW e.v. bestreken.
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beroepsbeoefenaren innemen bij hun wettelijke werkzaamheden en de wijze waarop
zij ook bij hun overige werkzaamheden in het maatschappelijk verkeer worden

gezien.
15

Nu wettelijke taken steeds specifiek betrekking hebben op een bepaalde
activiteit van een specifieke beroepsbeoefenaar vallen voor andere beroepsbeoefena-
ren dan de onderzochte niet zonder meer conclusies te trekken. Wel kan gesteld

worden dat bij de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren steeds in het oog dient
te worden gehouden of er regelgeving bestaat waarin de beroepsbeoefenaar
bepaalde taken krijgt toebedeeld,6 en dat de positie die vereist is voor deze
wettelijke taken veelal de wijze is waarop de betreffende beroepsbeoefenaar ook
bij zijn andere werkzaamheden vertrouwen wekt in het maatschappelijk verkeer.

4 Concreet voorzienbaar vertrouwen van derden op de prestatie van
de beroepsbeoefenaar

Verreweg de belangrijkste categorie van beroepsaansprakelijkheid tegenover derden
wordt gevormd door de gevallen waarin een derde afgaat op dooreen beroepsbeoe-
fenaar schriftelijk of mondeling verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Met
name de accountant loopt het risico op deze grond aansprakelijk te worden gesteld. 17

Maar ook bij de advocaat die een (third party) legal opinion verstrekt, komt
aansprakelijkheid op deze grond in beeld.18 Het ligt voor de hand dat in onze

dienstverleningsmaatschappij, waarin informatieeen steeds belangrijkere rol speelt,
aansprakelijkheid vooronjuiste informatie zich navenant vaker voorzal doen. Bij
de vraag of een beroepsbeoefenaar bij het verstrekken van informatie zorgplichten
heeft ten opzichte van anderen dan zijn opdrachtgever, gaat het er om een balans
te vinden tussen de belangen van de beroepsbeoefenaar, die het niet steeds in zijn
macht heeft en niet steeds kan overzien waar de van hem afkomstige informatie
zijn weg zal vinden en de belangen van derden die in vertrouwen op deze informatie
aan het rechtsverkeer deelnemen.

Buiten de in de vorige paragraaf bedoelde wettelijk opgedragen taken is mijns
inziens uitgangspuntdat een beroepsbeoefenaar slechts zorgplichten heeft jegens
zijn opdrachtgever. De in beginsel slechts relatieve werking van de overeenkomst
tussen de beroepsbeoefenaaren diens opdrachtgever brengtdit met zich mee. Dit
uitgangspunt geldt ook voor werkzaamheden die resulteren in rapportages en

15               Zie resp. paragraaf 111.5.2, IV.5.2 en V.5.2.
16                 Zie bijv. de wettelijke verplichting van de deurwaarderde opbrengst van een geexecuteerd

goed onder een bewaarder te storten ingeval van cumulatie van beslagen. Zie art. 480 lid
2 Rv.

17 Vgl. paragraaf 111.5.3. en III.5.5.
18 Zie paragraaf IV.5.4.3.
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dergelijke. De beroepsbeoefenaar heeft bij het verstrekken van informatie echter
wel zorgplichten ten opzichte van een derde indien voor hem in concreto-en niet
zozeer ingegeven door (beroepsspecifieke) ervaringsregels - voorzienbaar was
dat die derde de door hem verstrekte informatie ten grondslag zou leggen aan een
bepaalde beslissing.19 Is voor de beroepsbeoefenaar duidelijk dat de derde in
vertrouwen op de door hem verstrekte informatie zal handelen, dan dient de
beroepsbeoefenaar zich het belang van die derde aan te trekken, dan wel te
voorkomen dat de derde vertrouwen kan stellen in de verstrekte informatie. 20

In dit kader is mijns inziens allereerst vereist dat de beroepsbeoefenaar kenbaar
dient te zijn dat de informatie in handen van een derde zal komen ( 1 ).21 Die derde
behoeft de beroepsbeoefenaar niet bij naam bekend te zijn. Voldoende is ook als
de beroepsbeoefenaar weet of behoort te weten dat de informatie terecht zal komen
bij een derde die deel uitmaakt van een te identificeren groep.

Dit gegeven op zichzelf lijkt echter nog onvoldoende om zorgplichten
tegenover die derde in het leven te roepen. Daarvoor is naar ik meen tevens nodig
dat de beroepsbeoefenaar kan voorzien wat de relevantie is van die informatie voor
de derde; voor welk doel deze derde de informatie zal aanwenden (2).22 Nu het
hier gaat om de belangen van een derde bij uitvoering van een overeenkomst, in
het kader waarvan de beroepsbeoefenaar primair oog moet en mag hebben voor
de belangen van de opdrachtgever, kunnen zorgplichten met betrekking tot de
belangen van derden slechts worden aangenomen als die belangen zo concreet
kenbaar zijn dat de beroepsbeoefenaar zijn handelen daarop kan afstemmen. De
twee genoemde vereisten kunnen echter in elkaar grijpen. Indien kenbaar is dat
een derde meteen bepaalde hoedanigheid, denk aan een financier, debeschikking
zal krijgen over de informatie, kan ook kenbaar zijn wat de relevantie van die
in formatie voorde derde is. Ook hetdoel datinherent is aan bepaalde rapportages
of het doel dat daaraan door de opdrachtgever wordt gegeven kan in het kader

19 Zie paragraaf III.5.5.2.
20                   Vranken  1997, p. 717-718 lijkt een ruimere benadering voor te staan. Aangenomen mag

worden dat hij -Leistung.indhe" bepalend acht voor de vraag of de beroepsbeoefenaar
zorgplichten heeft jegens een derde. Vaak, zo stelt hij, zal het vaststellen van Leistungs,zlihe
problemen opleveren, maar niet "in de voorbeelden van derden die hebben vertrouwd op
handelingen, adviezen en uitlatingen van personen en instellingen met wie zij niet hebben
gecontracteerd." in een dergelijk geval -spreekt het bijna vanzelf dat ze in dit vertrouwen
moeten worden beschermd." Aldus lijkt Vranken iedere derde die vertrouwen stelt in een
rapponage of informatie afkomstig van een beroepsbeoefenaar, een aanspraak op
zorgvuldigheid bij het opstellen van die informatie te verlenen.

21              Zie bijv. Rb. Arnhem. 13 januari 1955, NJ 1956, 171, waarin een taxatierapport buiten
medeweten van de taxateurdoorde opdrachtgeveraaneen derde werd doorgegeven. De Rb.
was van oordeel dat de taxateur ter zake van door de derde tengevolge van de onjuistheid
van het rapport geleden schade, niet aansprakelijk kon worden gehouden nu deze schade
met voorzienbaar was.

22                      In hoofdstuk m sprak ik in dit verband van de (soort) transactie waarvan de beroepsbeoefenaar
op de hoogte dient te zijn.
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van deze twee genoemde vereisten een belangrijke rol spelen. Zo lijkt er een
verschil te zijn tussen een algemene rapportage als een tussentijdse balans, die
heel goed haar functie uitsluitend kan hebben ten opzichte van de opdrachtgevende
vennootschap, en bijvoorbeeld een taxatierapport, dat vaak zowel een functie heeft
ten opzichte van de koper als ten opzichte van de verkoper. 23

Voorts is voor het aannemen van zorgplichten ten opzichte van de derde vereist
dat de beroepsbeoefenaar moest verwachten dat de derde ook daadwerkelijk op
de informatie zou vertrouwen (3). Is de beroepsbeoefenaar duidelijk dat zijn
rapportage in handen zal komen van een derde, voor wie die in formatie (kenbaar)
een bepaalde relevantie heeft, dan dient hij zich rekenschap te geven van het feit
dat derden geneigd zijn vertrouwen te stellen in de door hem als beroepsbeoefenaar
verstrekte informatie, met name als hij een onpartijdige en in zekere zin objectieve
positie inneemt. Tegen deze achtergrond dient een dergelijke beroepsbeoefenaar
daadwerkelijk vertrouwen van de derde, behoudens aanwijzingen van het tegendeel,
al snel te verwachten. Hier dient echter bij te worden aangetekend dat de specifieke
rol die een beroepsbeoefenaar (in het maatschappelijk verkeer of in een specifiek
geval) inneemt- vergelijk in dit verband onder meer paragraaf 2 van dit hoofdstuk
- van invloed is op de vraag of vertrouwen moest worden verwacht. Neemt de
beroepsbeoefenaar een partijdige positie in en/of treedt hij slechts op als
vertegenwoordiger van zijn opdrachtgever, zoals een advocaat, dan ligt een
dergelijk vertrouwen niet snel in de rede, behoudens in het geval de partijdig
beroepsbeoefenaar uit deze rol stapt en informatie met een beroep op zijn eigen
deskundigheid presenteert.24 Maar ook ten aanzien van beroepsbeoefenaren die

23              Vgl. Rb. Zwolle 14 april 1999, NJkort 1999, 54, waarin een expert op verzoek van een
makelaar in schepen een expertiserapport had opgesteld over de toestand van een bepaaid
schip. De Rechtbank concludeerde tot aansprakelijkheid ten opzichte van de koper van het
schip - die op de rapportage was afgegaan - omdat het gezien de activiteiten van een makelaar
in schepen "voor de hand ligt" dat een dergelijke rapportage mede is bedoeld om potentiele
kopers een waarheidsgetrouw beeld te geven van de toestand van het schip. Vgl. ook Hof
's-Hertogenbosch 22 oktober 1991, NJ 1992, 466 waarin werd aangenomen dat het een
taxateur duidelijk moet zijn geweest dat zijn taxatie niet slechts van belang was voor een
hypotheek , maartevens vooreen af te sluiten brandverzekering. De opdracht tot taxatie was

ten behoeve van de verzekeraar verstrekt en de taxateur had zich in de taxatie uitgelaten
omtrent de herbouwwaarde. Vgl. ook de Engelse rechtspraak weergegeven in noot 80 van
hfdst. II.

24                      Vgl. in dit verband HR 19 maart  1993, NJ 1993,304, waarin de positie van de makelaar
bij de aankoop van onroerend goed aan de orde was. Overwogen werd dat het wekken van
een bepaalde indruk bij de verkoper omtrent doorde (potentiele) koper tegenover de makelaar
gedane uitlatingen aanleiding kan zijn voor zijn eigen aansprakelijkheid ten opzichte van
de verkoper. Los van gevallen waarin de beroepsbeoefenaar "op eigen gezag" uitlatingen
doet, kan een partijdig, vertegenwoordigend beroepsbeoefenaar aansprakelijk zijn indien
hij in formatie verstrekt waarvan hij weet of moet weten dat deze onjuist. Zo begrijp ik ook
HR 4 februari 1977, NJ 1977,278, waarin een makelaar van de verkoperop een vraag van
de koper of er op het perceel een erfdienstbaarheid rustte ten onrechte uitdrukkelijk
ontkennend antwoordde, naar de Hoge Raad aannam, "zonder - naar hij als deskundig
makelaar had moeten weten - over voldoende gegevens te beschikken om een ongeclausuleer-
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in de regel een onpartijdige en objectieve positie innemen kunnen zich omstandighe-
den voordoen - en de beroepsbeoefenaar kan die ook zelf in het leven roepen -
waaronder vertrouwen door een derde niet behoefde te worden verwacht. Dit kan
mijns inziens het geval zijn indien dederde kenbaar van eigen deskundige bijstand
is voorzien,15 maar ook indien de beroepsbeoefenaar in de rapportage een
clausulering heeft aangebracht, bijvoorbeeld dat slechts een onderzoek van beperkte
strekking heeft plaatsgevonden.26 In dit laatste geval behoeft vertrouwen buiten
de aangebrachte clausulering niet te worden verwacht. 27

De keerzijde van de vraag of daadwerkelijk vertrouwen op de informatie moest
worden verwacht, is de vraag of het vertrouwen van die derde gerechtvaardigd
was (4). Alhoewel beide vragen niet goed zijn te onderscheiden, benadrukt het
vereiste dat het vertrouwen van de derde gerechtvaardigd dient te zijn dat voor
het bestaan van de zorgplicht ook het perspectief van de derde van belang is. In
de regel zal vertrouwen van een derde dat een aangebrachte clausulering zoals
hiervoor bedoeld te buiten gaat niet gerechtvaardigd zijn. 28

Canaris verbindt aan het feit dat beroepsbeoefenaren door middel van een
dergelijke clausulering in staat zijn beperkingen aan te brengen in het bereik en
de strekking van hun rapportages (en aldus de risico's die zij lopen kunnen
beheersen) de conclusie dat het risico dat opdrachtgevers hun rapportages
doorgeven aan derden bij de beroepsbeoefenaar ligt. 2' Dat gaat mij te ver. Hiermee
wordt de in beginsel slechts relatieve werking van de overeenkomst tussen de
beroepsbeoefenaaren zijn opdrachtgeverte veel geweld aangedaan. In deze visie
wordt ten onrechte tot normaaltype dat rapportages, adviezen en informatie aan
derden worden doorgeleid. S lechts als bij het uitvoeren van deovereenkomst moet
worden verwacht dat belangen van derden in het geding kunnen komen, kunnen
er zorgplichten ten opzichte van die derden bestaan.

de verklaring te mogen doen." Vgl. ook Rb. Amsterdam 21 november 1984. NJ  1985,521.
Vgl. ten aanzien van de advocaat paragraaf IV.5.4.2.

25 Vgl. Barendrecht & Van den Akker, p. 153 e.v., alwaar wordt aangenomen dat deskundige
bijstand een dienstverlener slechts ontslaat van zijn informatieplicht tegenover zijn client,
indien de dienstverlener het gerechtvaardigde vertrouwen mocht hebben dat de client door
diedeskundigereeds geinformeerd was. Ditgeldt naarik meenechterniet in derelatietussen
een beroepsbeoefenaaren een derde, nu een actievep/ichi tot het verstrekken van informatie
in die relatie steeds ontbreekt. De beroepsbeoefenaar heeft zorgplichten ten opzichte van
een derde indien hij weet of moet vermoeden dat een derde zich (zonder nader onderzoek)
op de van hem afkomstige informatie zal verlaten. Dit is niet het geval als de derde zich
van een deskundige (op hetzelfde terrein) heeft voorzien. Die ingeschakelde deskundige
is dan de aangewezen persoon om informatie te verstrekken.

26                      Zie over dergelijke clausuleringen nader paragraaf 10.
27                      Canaris 1999. p. 230, alwaar hij spreekt van Einschrankungen des Ver:rauenstatbestandes

en  Du  Perron  (1999),  p.  3 1 6 en  3 1 7
28                          Deelementenof vertrouwen doorde derde moest worden verwacht en (vanuit de derde bezien)

ofhet vertrouwen gerechtvaardigd was, laten zich overigens beter toetsen dan het vertrouwen
zel f, waarover paragraaf 8.2. Vgl. Stapleton 1991, p. 284.

29               Canaris 1999, p. 239.

168



Slotbeschouwingen

Als de beroepsbeoefenaar en de derde direct contact hebben gehad, is het
veelal gemakkelijker de voor het bestaan van zorgplichten vereiste voorzienbaarheid
aan te nemen, omdat de beroepsbeoefenaar daardoor veelal inzicht krijgt in de
positie en/of beweegredenen van de derde. Als de beroepsbeoefenaar zelf de
informatie aan de derde verstrekt, is voorts de gerechtvaardigdheid van het
vertrouwen van de derde al snel gegeven, behoudens in het geval de beroepsbeoefe-
naar een partijdige (vertegenwoordigings)positie inneemt. Met name als de
beroepsbeoefenaar de informatie verstrekt op verzoek van de derde, benadert de
rechtsverhouding tussen de beroepsbeoefenaar en de derde die van een overeen-
komst. 3()

5                   De overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en de opdrachtgever
beoogt (mede) de belangen van de derde te dienen

In het hoofdstuk over de advocaat en - meer impliciet - in het hoofdstuk over de
notaris, noemde ik als aparte categorie van gevallen waarin zorgplichten ten
opzichte van een derde kunnen bestaan, de gevallen waarin de door de beroepsbeoe-
fenaar te leveren prestatie (mede) met het oog op het belang van een derde werd
betrokken.31 Ook deze categorie kan breder worden gezien dan slechts betrekking
hebbende op de advocaat en de notaris. Als het een beroepsbeoefenaar duidelijk
is of duidelijk behoort te zijn dat zijn contractuele wederpartij hem een bepaald
belang van een derde toevertrouwt,32 dan dient de beroepsbeoefenaar zich dit belang
naar ik meen aan tetrekken ofwel dit belang buiten de overeenkomst te plaatsen.

33

30 Vgl. Hedley Byrne & Co. Ltd. v. He/ler and Partners Ltd  [ 1963] 2 All ER 575, waarover
paragraaf 11.3.3, het leerstuk van het Auskunfts\·ertrag, waarover paragraaf II.2.2 en de
beschouwingen in paragraaf 11.4.1.2.

31                    Zie paragraaf IV.5.5 en V.5.3.4.4 ten aanzien van debeoogdeerfgenamen. Du Perron (1996)
p. 61 spreekt in dit verband van bescherming van de derde door een autonome - want
ingegeven door partuen - norm.

32                   De hier behandelde gevallen kunnen dicht aanliggen tegen die welke in de vorige paragraaf
aan de orde zijn gesteld. Het belang van de derde kan immers ook gediend zijn met het
verstrekken van informatie. Als de overeenkomst tussen de opdrachtgever onomwonden
inhoudt dat informatie aan de derde moet worden verstrekt, is deze te classificeren als een
overeenkomst die (mede) is gericht op het belang van een derde. Men denke aan het geval
waarin een bank van haar client een bepaalde rapportage verlangt. De bank kan dan zelf
een accountant in de arm nemen (en de kosten daarvan doorberekenen aan haarclient), maar
het is ook denkbaar-en gebruikelijker- dat de client een dergelijke rapportage ten behoeve
van de bank laat opstellen.

33                 Wellicht ook nog onder deze categorie te vatten is het geval aan de orde in HR 9 januari
1998, NJ 1999.285, waarin werd geoordeeld dat een bank, die met een volledig beschikkings-
bevoegde vruchtgebruiker van een vermogen contracteerde omtrent het beheer van dat
vermogen. een zorgplicht had ten opzichte van de haarbekende. minderjarige, blooteigenaren
van dat vermogen.
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Ook zonderdatersprake is vaneen derdenbeding, kan het debedoeling zijn
van de beroepsbeoefenaar en met name diens opdrachtgever het belang van een
derde onder te brengen in de door hen gesloten overeenkomst. Ons recht is
voldoende flexibel om zorgplichten ten opzichte van een derde aan te nemen. ook
in die gevallen waarin een formeel derdenbeding - hetgeen overigens een vreemd

derdenbeding zou zijn: geen aanspraak op de prestatie zelf maar slechts op
zorgvuldigheid bij het verrichten van de prestatie en schadevergoeding bij het
uitblijven daarvan'4-ontbreekt.35 De overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar
en diens opdrachtgever bepaalt in deze gevallen als het ware de voor de beroepsbe-
oefenaar geldende buitencontractuele zorgvuldigheidsnorm.

De meest aansprekende tot deze categorie behorende gevallen zijn de
"testamentsgevallen", waarin uit de aard van de te leveren prestatie en het oogmerk
van deerflaterde beoogde erfgenamen te begunstigen voortvloeit dat debelangen
van de beoogde erfgenamen zijn toevertrouwd aan de notaris. Deze heeft dan ook

zorgplichten ten opzichte van de beoogde erfgenamen. Een principieel onderscheid
met andere gevallen waarin een beroepsbeoefenaar tot opdracht heeft (mede) met
het oog op het belang van een derde een prestatie te verrichten, zie ik niet.36 In

deregel zalerslechts in diegevallen sprakezijn van het(contractueel) toevertrou-
wen van het belang van een derde, waarin de belangen van die derde niet strijden
met de belangen van de opdrachtgever. Overwegingen van partijdigheid of
onpartijdigheid spelen dan geen rol. Geen zorgplichten bestaan echterten opzichte
van diederden wierbelangen niet (uitdrukkelijk of stilzwijgend) zijn beoogd, maar
slechts door de prestatie van de beroepsbeoefenaar worden geraakt omdat hun
belangen (uit hun aard) afhankelijk zijn van die van de opdrachtgever.37 Hierbij
valtbijvoorbeeld te denken aan de belangen van de schuldeisers of de rechtsopvol-
gers van de opdrachtgever.

38

Dit gevaltype kan zich bij allerlei beroepsbeoefenaren voordoen, zoals

bijvoorbeeld een belastingadviseur of een arts. Het belang van de derde behoeft,
zo blijkt ook uit het navolgende voorbeeld, niet een zuiver vermogensbelang te
zijn, maar kan ook van andere aard zijn. Zo zou ik willen aannemen dat een arts
die een geneeskundige behandelingsovereenkomst sluit met een man teneinde
gesteriliseerd te worden, waarbij de man aangeeft in verband met eerdere

34               Vgl.paragraaf 11.3.1, noot 50.
35                   Vgl. Du Perron ( 1999). p. 292-293.
36              Zie voor voorbeelden de Duitse rechtspraak genoemd in IV.3.3.
37 Vgl. Markesinis & Deakin, p. 104, waar wordt gesproken over het belang van een derde

dat "intended" in tegenstelling tot "incidental"met de overeenkomst is verbonden. Vgl. ook
Du Perron (1999), p. 293-294.

38 Een ander voorbeeld zijn de belangen van de aandeelhouders van een vennootschap, waarover
bijv. HR 2 december 1994, NJ 1995,288 (Poot/ABP). Het zij opgemerkt dat er andere redenen
dan de overeenkomst met de opdrachtgever kunnen zijn op grond waarvan de beroepsbeoe fe-
naar toch een zekere zorgplicht jegens dergelijke derden heeft. Zie paragraaf 6.
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problematische zwangerschappen van zijn vrouw tot de sterilisatie besloten te
hebben, ook ten opzichte van de vrouw (die desondanks zwanger wordt)
zorgplichten heeft.39

6               De prestatie van de beroepsbeoefenaar vormt een onrechtmatige
inbreuk op de belangen van derden

In de voorafgaande hoofdstukken besteedde ik voor wat betreft de advocaat en
de notaris aandacht aan gevallen waarin hun zorgplicht tegenover een derde daaruit
bestond er voorte waken dat zij meewerken aan handelingen die duidelijk kenbaar
(onrechtmatig) inbreuk maken op rechten van die derde.40 De advocaat die - naar
hem bekend is - een paulianeuze overeenkomst opstelt of de notaris die een
transportakte passeert terwijl hij weet dat een voorkeursrecht niet in acht wordt
genomen, kan aan de schuldeisers respectievelijk de voorkeursgerechtigde niet
tegenwerpen dat hij slechts zorgplichten had ten opzichte van zijn client. In wezen
komt debetrokkenheid van deberoepsbeoefenaardan neerophet meewerken aan

onrechtmatig handelen van zijn opdrachtgever.
Mijns inziens heeft ook deze categorie een ruimere betekenis. In Rb. Breda

20juni 1995, NJkort 1995,32 was bijvoorbeeld het geval aan de orde waarin een
accountant en een belastingadviseuraansprakelijk werden gehouden ten opzichte
van de wederpartij van hun client, omdat zij hun medewerking hadden verleend
aan de misleiding van die partij, bestaande uit het verhullen van het wegsluizen
van gelden terwijl dit in strijd was met contractuele afspraken. Een beroepsbeoefe-
naarbehoudt bij zijn werkzaamheden steeds een eigen verantwoordelijkheid. Deze
verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat derden mogen verwachten dat
beroepsbeoefenaren hun (actieve) medewerking niet verlenen aan (rechts)handelin-
gen waarvan zij weten of behoren te weten dat deze de rechten van die derden

op onrechtmatige wijze aantasten. Bij dit alles moet weI in het oog worden

gehouden dat de beroepsbeoefenaar vaak geen of weinig inzicht heeft in de
belangen van derden en ik een zelfstandige onderzoeksplicht naar de belangen
van derden niet zou willen aannemen.

Er bestaat in deze gevallen een zorgplicht ten opzicht van de derde wiens

belangen aldus dreigen te worden aangetast onafhankelijk van de verhouding tot

39            Vgl. G.H. Lankhorst, De relativiteit van de overeenkomst, in: Als een goed huisvader,
opstellen aangeboden aan J.H. Nieuwenhuis, 1992. p. 93-94. Zie de Engelse zaak Goodwill
v. British Pregnancy Advisory Service I1996]  1  WLR  1397, waarin in een vergelij kbare
casus aansprakelijkheid ter zake van kosten van opvoeding en verzorging eigenlijk slechts
werd afgewezen vanwege het feit dat de vrouw en de man eerst enige tijd na de operatie
een relatie kregen. Zie hierover Markesinis & Deakin, p. 103-104.

40 Zie paragraaf IV.5.4.6 resp. V.5.3.5.
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de opdrachtgever. Overwegingen van partijdigheid of het al dan niet parallel lopen
van de belangen van de opdrachtgever en de derde zullen dan ook veelal geen rol
spelen. Wel lijken sommige beroepsbeoefenaren sterker aan  'het recht" gebonden
dan andere. hetgeen bijvoorbeeld lijkt te gelden voor de notaris. Zijn op rechtszeker-
heid gerichte positie in het rechtsverkeer komt dan ook tot uitdrukking in een
wettelijk verbod mee te werken aan rechtshandelingen die naar zijn redelijke
overtuiging strijden met het recht of de openbare orde of waarmee kennelijk
ongeoorloofde doelen worden nagestreefd. Voorstelbaar is daardoor dat aan de
notaris verdergaande eisen worden gesteld dan aan andere beroepsbeoefenaren.

Met het voorafgaande zijn mijns inziens de belangrijkste gevaltypen waarin
een beroepsbeoefenaar zorgplichten kan hebben ten opzichte van een derde aan
de orde geweest. Dit neemt niet weg dat in de onderscheidene hoofdstukken nog
enkele andere gevaltypen de revue zijn gepasseerd. Op deze plaats zij daarnaar

41verwezen.

Met het bestaan van zorgplichten ten opzichte van een derde is de aansprakelijkheid
van de beroepsbeoefenaar nog niet gegeven. In de navolgende paragrafen bespreek
ik kort de overige vereisten voor een verplichting tot schadevergoeding en ga ik

in op de vragen die zich bij de verdere afwikkeling van een aanspraak van een
derde opdeberoepsbeoefenaarkunnen voordoen. Inde inleiding op dit hoofdstuk
vermeldde ik reeds dat de overige vereisten voor aansprakelijkheid mijns inziens
kunnen dienen als rem op een (mogelijk) al te ver uitdijende aansprakelijkheid
van beroepsbeoefenaren ten opzichte van derden.

7          Schending van de tegenover de derde bestaande zorgplicht

Een ten opzichte van een derde bestaande zorgplichtkan slechts tot aansprakelijk-
heid van de beroepsbeoefenaar leiden indien deze zorgplicht werd geschonden.
Getoetst moet worden of de beroepsbeoefenaar (in vaktechnisch opzicht) tekort
is geschoten, waartoe de algemene maatstaf van de redelijk bekwaam en redelijk
handelend vakgenoot maatgevend is:2 Zo schiet bijvoorbeeld een accountant bij
de controle van de jaarrekening slechts tekort indien een onjuistheid in de
jaarrekening van niet te verwaarlozen - materiele - betekenis onopgemerkt is
gebleven.43 Met het oog op fraude binnen de onderneming dient de accountant

41 Zie paragraaf IV.5.4.4 en paragraaf IV.5.4.5.
42 Vgl. Markesinis & Deakin, p. 96. De bewijslast rust op de eisende partij, hierde derde. Zie

Giesen, p. 42. Vgl. ook Stolker 1995, p. 24.
43                   Vgl. art. 2:3631id 3 BW. Zie overde vraag waartoe de accountant bij de verplichte controle

van de jaarrekening is gehouden J. Schepel, De advocaat vergeleken met de (regis-
ter)accountant. tn: Advocatendossier, Beroepsaansprakelijkheid, 1996, p. 74e.v. en NIVRA
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met name te toetsen of er voldoende en kwalitatief goede organisatorische
maatregelen zijn getroffen om fraude te voorkomen. De accountant behoeft echter
niet in te staan voor de afwezigheid van fraude. Slechts indien hij onder de maat
van een redelijk handelenden redelijk bekwaam accountant blijft, is er sprake van
een tot aansprakelijkheid aanleiding gevende schending van een zorgplicht. Tegen
deze achtergrond is er - zo lijkt het - niet zo heel snel sprake van een fout aan
de zijde van de accountant.44 Ook voor andere beroepsbeoefenaren geldt mijns
inziens dat de toets of de tegenover de derde in acht te nemen zorgplicht werd
geschonden een reele is, die in de weg kan staan aan het aannemen van een

schadevergoedingsplicht. Zo werden in twee van de zaken betreffende de Tilburgse
Hypotheekbank de notarissen uiteindelijk niet aansprakelijk gehouden omdat er
geen sprake was van schending van de ten opzichte van de schuldeisers in acht
te nemen zorgplicht.

45

8 Causaal verband

8.1 Inl€iding

Naast de toets of de tegenover de derde in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm
werd geschonden, is de vraag naar het causaal verband tussen de aan de beroepsbe-
oefenaar verweten gedraging en de schade van groot belang. De beroepsbeoefenaar
behoeft de door de derde geleden schade slechts te vergoeden indien deze het
gevolg is van die gedraging.46 Soms ligt het causaal verband voor de hand. Staat
eenmaal vast dat een rechtsgeldig testament door de fout van de notaris is
uitgebleven, dan is het causaal verband met de doorde beoogde erfgenamen geleden
schade gegeven. De toets van het causaal verband vormt dan nauwelijks nog een
horde om tot een schadevergoedingsverplichting van de notaris te concluderen.
In gevallen waarin de beroepsbeoefenaar wordt aangesproken op van hem
afkomstige doch onjuiste informatie, is het causaal verband echter dikwijls
moeilijker te beoordelen.47 Juist deze gevallen vormen de belangrijkste categorie
van gevallen waarin aansprakelijkheid van een beroepsbeoefenaar ten opzichte
van een derde zich kan voordoen. Voorts nam ik in hoofdstuk III voor de accountant

1997. pp  1 1-1 7. Zie over accountant en fraude I.P. Michiels van Kessenich-Hoogendam,
Fraude en de aansprakelijkheid van de accountant, TVVS 1984, p. 69 e.v. en Hof's-Gra-
venhage 19 mei 1992, NJ 1993.436.

44 Vgl. Slagter in: Slagier & Wessels, p. 11 en nader op p. 33.
45              Zie HR 23 december 1994, NJ 1996, 627-628.
46            Asser-Hartkamp 1, no. 425.
47 Zie vooreen voorbeeld waarin het causaal verband tussen een onjuist taxatierapport, opgesteld

ten behoeve van een scheiding en deling, en de schade ontbrak, onder meer omdat de
benadeelde wist van een onjuistheid daarin, HR 9 februari 1999, NJ 1999,597.
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aan dat deze bij de verplichte controle van de jaarrekening zondermeerzorgplichten
heeft ten opzichte van derden. Nu de jaarrekening gemakkelijk in handen van een
ruime kring van derden kan geraken, zonderdat de accountant daar controle over
heeft, loopt de accountant grote aansprakelijkheidsrisico's. In hoofdstuk IIIbracht
ik naar voren dat onder meer het vereiste van causaal verband een rem op deze
aansprakelijkheid zou kunnen vormen. Om deze redenen zal in deze paragraaf
de nadruk liggen op gevallen waarin de beroepsbeoefenaar wordt aangesproken
op basis van onjuiste informatie en meer specifiek op gevallen waarin de accountant
wordt aangesproken voor een gecontroleerde jaarrekening, die niet het vereiste
inzicht geeft.

Bij de toets van het causaal verband in gevallen waarin beroepsbeoefenaar
wordt aangesproken op door hem verstrekte doch onjuiste informatie, moet bedacht
worden dat die onjuiste informatie op zichzelf nog niet in schade bij de derde
resulteert. Daarvoorisnodigdatde derdedie informatiebij zijn beslissingsproces
omtrent een bepaalde transactie of handeling betrekt.48 Nu dit beslissingsproces

zich geheel in de sfeer van de benadeelde afspeelt, is niet gemakkelijk vast te stellen
of de informatie feitelijk bij het beslissingsproces werd betrokken en zo ja wat
de invloed daarvan op de beslissing is geweest.

8.2 Werd de informatie in het beslissingsproces betrokken? Zou de juiste

iliformatie tot een andere beslissing hebbe„ geleid?

In het kader van het causaal verband lijkt allereerst vereist dat aannemelijk is dat
de derde de van de beroepsbeoefenaar afkomstige, doch onjuiste, informatie feitelijk
aan enige beslissing ten grondslag heeft gelegd. De stelling van een derde dat hij
daadwerkelijk heeft vertrouwd op de informatie moet geregeld met een gezonde
mate van argwaan tegemoet worden getreden. Soms echter ligt dit vertrouwen voor
de hand. Als een balans (mede) wordt opgesteld op verzoek en ten behoeve van
een kredietverstrekker. dan is aannemelijkdat deze de balans bij zijn oordeelsvor-
ming heeft betrokken. Naarrnate echter de band tussen beroepsbeoefenaar en derde
losser is. zoals bij de gecontroleerde jaarrekening waarop door velerlei derden
kan worden vertrouwd zonderdat de accountant daarzichtopheeft, wintde vraag
of de betreffende informatie uberhaupt bij het beslissingsproces werd betrokken
aan belang. Zo zullen schuldeisers (nieuwe of bestaande) met een geringe vordering
en kleinebeleggersnauwelijks van dejaarrekening kennis nemen in hetkader van
bijvoorbeeld beslissingen omtrent leveranties aan de vennootschap of de aankoop
van aandelen.

48 Zie Barendrecht & Van den Akker. p. 183.
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Indien voldoende aannemelijk is dat dejaarrekening bij het beslissingsproces
werd betrokken, rijst de vraag welke rol de informatie in dit proces heeft gespeeld.49

De fout van de beroepsbeoefenaar staat immers slechts dan in het rechtens vereiste
causale verband met de schade als de derde een andere beslissing zou hebben

genomen dan hij in werkelijkheid heeft genomen, indien de rapportage juist was
geweest.50 De rapportage van de beroepsbeoefenaar hoeft niet de enige meegewogen
factor in de beslissing te zijn geweest, maar de rapportage dient weI van zodanig
gewicht te zijn geweest dat de beslissing anders zou zijn uitgevallen indien de
informatie die daarin vervat is juist zou zijn geweest. Of de derde tot een andere

beslissing zou zijn gekomen indien de informatie juist zou zijn geweest dient mijns
inziens objectief getoetst te worden, behoudens duidelijke aanwijzingen omtrent
subjectieve motieven:' Een in beginsel objectieve toets lijkt mij gerechtvaardigd
nu het hier veelal zakelijke beslissingen betreft overzuivere vermogensbelangen.
Voorts biedt een objectieve toets enig tegenwicht aan het reele gevaardatde derde
achteraf al te gemakkelijk zijn beslissing toeschrijft aan de gebrekkige informatie.52

De aard en ernst van de onvolkomenheid zal bij de hiervoor bedoelde
beoordeling een belangrijke rol spelen. Weegt een bank de jaarrekening bij het
verstrekken van een krediet mee en laat deze een positief resultaat zien, terwijl
in werkelijkheid sprake was van een (zwaar) negatief resultaat, dan ligt wellicht
voorde hand dat de bank van kredietverstrekking aan de betreffende onderneming
af had gezien.53 Dit is echter minder aannemelijk indien in werkelijkheid sprake
was van een (materieel) minder, maar nog steeds positief resultaat. Mogelijk zou
nog steeds een lening zijn verstrekt, maar tot een geringer bedrag. In het eerste

49      Vgl. H.C.F. Schoordijk, Prospectusaansprakelijkheid, een garantieverplichting, in:
Onderneming en 5 jaarnieuw burgerlijk recht, S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), 1997, p. 340:
"Een jaarrekening is een verslag achteraf. op basis waarvan in hoogst verwijderd verband
door derden gehandeld wordt (...)".

50 Zie Giesen, p. 48 e.v. met rechtsvergelijkende gegevens, Barendrecht & Van den Akker,
p   184-186 en Bertrams 1991, p  204. Zie ook Rb. Amsterdam 11 juni 1997. JOR 1997/120,
waarin de rechtbank op dit punt besliste: "de stelling van de curator dat de gezamenlijke
crediteuren schade hebben geleden omdat zij - afgaande op die jaarstukken - hun diensten
zijn blijven aanbieden en vervolgens na het faillissement (...) met onbetaalde vorderingen
achterbleven, is door de curator niet met enig feit onderbouwd. Het is niet aannemelijk dat
de gezamenlijke crediteuren - en zeker de door de curator genoemde bankinstellingen -
die (...) met onbetaalde vorderingen achterbleven, hun kredieten van dat moment alleen of
in beslissende rnate hebben verleend op basis van hun kennis van de jaarstukken (.  .)". In
het Duitse recht wordt deze toets ook gehanteerd. Zie bijv. BGH VersR 1998,907, p  909
Zie naderoverde bewijslastverdelingbij causaal verband in het Duitse recht Giesen, p. 55-61.
Vgl  voor het Engelse recht Markesinis & Deakin. p  96, waar er op wordt gewezen dat de
informatie "a material factor" moet zijn geweest

51 Zie Barendrecht & Van den Akker, p. 187 en Giesen. p. 64-65 met rechtsvergelijkende
gegevens. Vgl. A.J. Akkermans, Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband.
1997, p. 212.

52 Zie Barendrecht & Van den Akker. p. 188.
53                      Er kan dan gewerkt worden met een bewijsvermoeden. In deze zin BG H NJW 1997,  1235.

p. 1236.
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geval komt het gehele verloren gegane bedrag in aanmerking voor toerekening
aan de fout van de accountant. terwijl dit in het tweede geval niet in de rede ligt.

Voor wat betreft de jaarrekening zou voorts het algemene karakte,54 daarvan
en het feit dat het een verslag is over het verleden, dat vrij snel gedateerd is, kunnen
wijzen op een geringe causale rol.55 Aannemelijk is dan immers dat ook andere

gegevens in het beslissingsproces werden betrokken. In de literatuur wordt zelfs
het standpuntbetrokken datde jaarrekening ongeschikt zou zijn omals beslissings-
grondslag voor derden te dienen.56 Rb. Amsterdam 9 juni 1999, JOR 1999/195
formuleert voorzichtiger dat de jaarrekening vanuit de vaststelling van de gang
van zaken in het verleden. in het bijzonderdie in het laatste boekjaar, een indicatie
geeft voor de continuYteit van de onderneming in de toekomst. De aard van de
jaarrekening pleit derhalve voor oplettendheid ten aanzien van de rol die
controleerde jaarrekening kan spelen in een beslissingsproces. Blijft reele twijfel
bestaan omtrent de vraag of de derde tot een andere beslissing zou zijn gekomen
indien de informatie juist zou zijn geweest, dan kan het leerstuk van het verlies
van een kans uitkomst bieden. 57

8.3 Is daadwerkelijk kennisnemen van de informatie noodzakelijk?

In het kader van het causaal verband ligt het voor de hand aan te nemen dat de
derde daadwerkelijk kennis heeft genomen van de van de beroepsbeoefenaar
afkomstige (onjuiste) informatie. In de vorige paragraaf ben ik daar ook vanuit
gegaan. Zonder kennisname van deze informatie lijkt beinvloeding van enig
beslissingsproces van de derde niet mogelijk. Het hoeft daarbij geen bezwaar te

zijn dat de derde de betreffende rapportage niet zelf onder ogen heeft gekregen,
maar bijvoorbeeld afgaat op zijn adviseur, die bij zijn analyse gebruik maakt van

de betreffende rapportage. Zo is voorstelbaar dat de third party legal opinion niet

door de derde zelf, maardoor diens advocaat bij enige beoordeling wordtbetrokken.
Als de analyse anders was uitgevallen indien de rapportage van de beroepsbeoefe-
naar juist was geweest, behoeft een dergelijke indirecte kennisname van de
informatie niet aan het aannemen van het causaal verband in de weg te staan.

Nadere aandacht is evenwel op zijn plaats voor informatie die van invloed
kan zijn op de koers van bijvoorbeeld aandelen, zoals de gecontroleerde
jaarrekening. Tegen de achtergrond van de veronderstelling dat het publiceren

54 Zie omtrent hetgeen de jaarrekening allemaal niet zegt Slagter in: Slagter & Wessels, p. 33.
55               Zie voor het Duitse recht Otto & Mittag 1996, p. 381 en NIVRA 1997. p. 12-13.
56                   Beckman 1991, p. 45. Zieook het pleidooi van H.P.J. Ophof, Enkelekritische kanttekeningen

bij de accountantsverklaring, De NV 1990/9, p. 218 e.v. en Slagter in: Slagter & Wessels,
p. 32.

57              Vgl. A.J. Akkermans, a.w., p. 211-213, die het leerstuk van het verlies van een kans ook
toepasbaaracht opgevallen als de onderhavige waarin ersprake is vaneen in formatiegebrek.
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van de gecontroleerde jaarrekening van grote beursgenoteerde ondernemingen
een (zekere mate van) invloed heeft op de koers van de aandelen van die
onderneming, rijst de vraag of de belegger die reageert op een daardoor veroorzaak-
te koersschommeling, is verstoken van een claim op de accountant, indien deze

belegger geen kennis heeft genomen van de gecontroleerde jaarrekening. Een
directe beYnvloeding van het beslissingsproces van de derde ontbreekt in een

dergelijk geval; men zou in dit verband kunnen spreken van middellijk vertrouwen.

Bij prospectusaansprakelijkheid wordt thans wel aangenomen dat in het kader
van het causaal verband voldoende is als de belegger tot aankoop over is gegaan
op basis van een door het prospectus veroorzaakte positieve marktstemming of
koersontwikkeling.58 Voorhetcausaal verband is in het kader van prospectusaan-

sprakelijkheid derhalve niet vereistdat debelegger kennis heeft genomen van het
prospectus. Eenduidige rechtspraak hierover bestaat overigens niet.

59

Specifiek met betrekking tot de jaarrekening werd reeds geruime tijd geleden
in HR 11 december 1931, NJ  1932, 157 (Veenkoloniale Bank) beslist dat middellijk
vertrouwen aan het aannemen van causaal verband niet in de weg behoeft te staan.
In dat geval was de aansprakelijkheid van (onder meer) de bestuurders van een
bank aan de orde voor"onwaarachtige" jaarrekeningen, waardoor vertrouwen was

gewekt dat de pandbrieven van de bank een solide belegging vormden.6' In de
literatuur neemt Boertien- in aansluiting op het arrest Veenkoloniale Bank-aan
dat in het kader van de aansprakelijkheid van de accountant voor de verplichte
controle van de jaarrekening voor het causaal verband volstaat dat de verklaring
van de accountant van invloed is geweest op de prijs waarvoor de derde kocht of
verkocht.

61

Ik voel terughoudendheid voor de aansprakelijkheid van de accountant aan
te nemen dat een dergelijk middellijk vertrouwen in het kader van het causaal
verband voldoende is. Bedacht moet in de eerste plaats worden dat de koers van

58                   Zie G.T.J. Hoff. De lessen van het Co op-arrest. iii: Ondernemingen 5 jaarnieuw burgerlijk
recht, S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), 1997, p. 363. Vgl. de losbladige Onrechtmatige daad

(Van Nispen) 1996, art. 195 aant. 9 en M.A. Blom, Prospectusaansprakelijkheid van de lead-
manager, 1996, p. 153-154. Vgl. voor het Duitse recht H. Roller, Die Prospekthaftung im
Englishen und im Deutschen Recht, 1991, p. 200 en K.J.Hopt, Die Haftung des Wirt-
schaftsprofers. in: Festschrift for Pleyer, 1986, p. 356.

59 Het arrest van het Hof Amsterdam dat leidde tot HR 2 december 1994. NJ 1996,246 (Co
op) lijkt erop te duiden dat wel vereist is dat kennis is genomen van het prospectus. waar
wordt overwogen dat schade door het misleidende prospectus aannemelijk is voor zover
ervan uit moest worden gegaan dat de belegger (mede) was afgegaan op het prospectus.

60          De HR overwoog dat -het redelijkerwijs te verwachten gevolg van de (...) te gunstige
jaarstukken (...) is. dat de koers (...) de werkelijke waarde te boven zal gaan en dat een
belegger(...) schade zal lijdendooraankoop(...)tegen een koers, welke de werkelijke waarde
overtreft."

61                Boertien, p. 184-187. Vgl. Giesen, p. 77 en met name noot 503. Voor zover ik weet is de
vraag of middellijk vertrouwen op de gecontroleerde jaarrekening volstaat in het Duitse en
Engelse recht niet aan de orde, nu er in deze stelsels geen zorgplicht bestaat ten opzichte
van een belegger als hier bedoeld.
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aandelen en de verwachtingen omtrent de ontwikkeling van de koers door veel
factoren worden bepaald. Deze factoren betreffen veelal verwachtingen omtrent
de toekomstige ontwikkeling van een onderneming, zoals vertrouwen in een
product, in de branche of in de ondernemingsleiding en de door hen voorgestane
toekomstvisie, alsmede prognoses omtrent het te behalen resultaat. De gepubliceer-
de jaarrekening is slechts een van deze factoren. Het gewicht van deze factor is
niet eenduidig62 en ook overigens kunnen vraagtekens bij het gewicht van de
jaarrekening worden geplaatst, nu de jaarrekening een verslag over het verleden
is. Hierin onderscheidt de jaarrekening zich van het prospectus, dat juist actuele
informatie beoogt te verstrekken omtrent het aangebodene.63 Tegen deze
achtergrond zal het niet steeds eenvoudig zijn om aan te tonen dat de koers op
het moment van aan- of verkoop van de aandelen (in overwegende mate) werd
bepaald door het publiceren van de jaarrekening.

Maar ook indien in een concreet geval vast zou staan dat de gepubliceerde
jaarrekening op enig moment in relevante mate van invloed is geweest opde koers
van de aandelen in een bepaalde onderneming. lijkt mij dit niet steeds voldoende
voorhet aannemen van het vereistecausaal verband. Voorde beleggerdie reageert
op koersontwikkelingen of een gunstige marktstemming zonder direct of indirect
kennis te nemen van de gepubliceerde jaarrekening is de oorzaak van die
koersontwikkeling of marktstemming immers nietrelevant.64 Vooreen dergelijke
belegger is slechts de verwachting omtrent de verdere ontwikkeling van de koers
- waardie ook door wordt ingegeven -bepalend voorzijn aan- of verkoopbeslis-
sing. De koers van aandelen is ook niet steeds een weerspiegeling van de
vermogenspositie van de vennootschap, terwijl de controle van de jaarrekening
door de accountant juist daar op ziet. Die link met de vermogenspositie van de
vennootschap bestaat wei bij pandbrieven als aan de orde in het hiervoor genoemde
arrest Veenkoloniale Bank. In dit arrest had het Hof feitelijk vastgesteld dat de
eiser zijn pandbrieven had gekocht omdat hij op een solide wijze geld wilde
beleggen. Een dergelijke belegger is het te doen om zekerheid. die in hoge mate
wordt bepaald door het onderliggende vermogen van de instelling die de
pandbrieven uitgeeft. De soliditeit van de belegging blijkt in een dergelijk geval
uit de koers - de eiser stelde ook zijn pandbrieven tegen een koers van  100% te
hebben gekocht- waarvan juist vaststond datdiedoorde misleidende jaarstukken
was beYnvloed. Dat in een dergelijk geval causaal verband wordt aangenomen tussen

62 Tekenend voordegeringe invloed die de jaarrekeningopdekoers kan hebben. is de beursgang
van World Online. De in het prospectus opgenomen jaarrekening liet een negatief resultaat
van ruim f 350.000.000,- zien, maardeaandelenemissie werd desalniettemin meerdan twintig
maal overtekend.

63                   Zieook HR 7 november 1997. NJ 1998,268 (Philips/VEB) waarin werd beslist dat de regeling
van prospectusaansprakelijkheid niet van toepassing is op de jaarrekening.

64 Vgl. Giesen. p. 77 noot 503.
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de gunstige jaarrekening, de koers van de pandbrieven en de aankoop daarvan,
is voorstelbaar. Een belegger in aandelen die reageert op koersontwikkelingen
is nauwelijks aan te merken als iemand die op een solide, zekere wijze geld wil
beleggen.

Een verwant probleem speelt met betrekking tot de schuldeisers ingeval de
accountant ten onrechte een jaarrekening goedkeurt die op basis van continuiteit
is opgesteld, terwiJ1 er acuut gevaar voor de continuYteit van de onderneming
bestaat.65 Uitgaande van de veronderstelling dat "de markt" gewaarschuwd zou

zijn indien de accountant melding had gemaakt van het gevaar voor de continuYteit
van de onderneming, rijst ook hier de vraag ofde schuldeiserdie met de betreffende

onderneming contracteert zonder van de jaarrekening kennis te hebben genomen,
een aanspraak op de accountant heeft.66 Ook in deze gevallen ben ik geneigd te
denken dat voor de schuldeiser die contracteerde zonder de jaarrekening te
raadplegen, de vermogenstoestand zoals blijkend uit de gecontroleerdejaarrekening
- en daarmee het risico van insolventie - niet van belang was voor zijn beslissing
met de vennootschap in zee te gaan. Andere redenen waren daarvoor kennelijk
bepalend. Ik ben daarom geneigd te denken dat het te ver gaat om in een dergelijk
geval achteraf de ontstane schade aan de fout van de accountant toe te rekenen.

8.4 Bewijs: wordt het causaal verband verondersteld?

Op basis van artikel 177 Rv. is het de derde die de bewijslast draagt ten aanzien
van het causaal verband. In de verhouding tussen de beroepsbeoefenaar en diens

opdrachtgever wordt bij informatieverzuimen echter wei een bewijsvermoeden
ten aanzien van hetcausaal verband aangenomen. Zo werd in HR 26januari 1996,
NJ  1996, 607 (Dicky Trading II) het causaal verband, behoudens tegenbewijs,
verondersteld, nu het door de beroepsbeoefenaar veroorzaakte informatieverzuim
het (aanzienlijke) risico van het ontstaan van schade in het leven had geroepen
en dit risico zich vervolgens had verwezenlijkt. Toegepast op de onderhavige
problematiek zou dit betekenen dat de beroepsbeoefenaar de bewijslast (en daarmee

65 Zie NIVRA 1997, p. 13 en 34. De rol vande accountant met betrekkingtot continuiteitsaspec-
ten staat overigens ter discussie. Vgl. NIVRA 1997, p. 34.

66 Vgl. voorhet Engelse recht Galoo Ltd. andothers v. Bright Grahame Murrayandanother,
[1995] 1 All ER 16. waarin Cook, vgl. paragraaf 111.4.3) de opdrachtgever de accountant
fouten verweet met betrekking tot de jaarrekening. Deze zou bij een juiste jaarrekening
onmiddellijk zijn onderneming hebben moeten staken, waardoor verdere verliezen zouden
zijn voorkomen. De vordering van de opdrachtgever werd afgewezen omdat "[t]he breach
of duty [...] gave the opportunity to incur and to continue to incur trading losses", maar "it
did not cause those trading losses in the sense in which the word 'cause' is used in law."
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het bewijsrisico)67 ten aanzien van het ontbreken van hetcausaal verbanddraagt.6K
Als door het gebrek in de door de beroepsbeoefenaar verstrekte informatie de kans
op de door de derde geleden schade in het leven is geroepen, dan is het aan de
beroepsbeoefenaar om te bewijzen dat de schade niet werd veroorzaakt door de
gebrekkige rapportage.

De vraag rijst of deze regel van bewijslastverdeling steeds en zonder meer
toepassing dient te vinden in de verhouding tussen een beroepsbeoefenaar en een
derde. In de verhouding tussen een beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever
zijn de zuivere vermogensbelangen van de laatste toevertrouwd aan de beroepsbeoe-
fenaar. Die belangen worden onder meergediend doorde plichtde opdrachtgever
te informeren en zonodig te waarschuwen. Bij een dergelijke toevertrouwing van
belangen ligt het voor de hand dat de opdrachtgever zich iets gelegen laat liggen
aan die informatie en adviezen en zijn handelen daarop zal afstemmen.69 Juist om
deze reden kan er redelijkerwijs van uitgegaan worden dat bij de opdrachtgever
ontstane schade een gevolg is van de door het informatieverzuim in het leven
geroepen "kans op schade". Dit maakt een bewijsvermoeden acceptabel.

Ingeval een derde zijn schade toeschrijft aan de van de beroepsbeoefenaar

afkomstige gebrekkige informatie isechtergeregeld onvoldoende duidelijk of de
schade het gevolg is van dedoorhet in formatieverzuimontstane "kans opschade".
Dit is met name het geval bij informatie met een algemeen karakter die in handen
kan geraken van een ruime kring van derden. zoals de jaarrekening. In dergelijke
gevallen kan er voor wat betreft het causaal verband op twee punten onduidelijkheid
bestaan. In de eerste plaats kan onduidelijk zijn of de betreffende informatie
uberhaupt enige rol in het beslissingsproces heeft gespeeld. Daarnaast kan niet
helder zijn wat de invloed van de informatie op het beslissingsproces is geweest,
nu de derde zich mede gezien de algemene aard van de informatie mogelijk ook
door andere gegevens dan de verstrekte informatie heeft laten leiden. In de woorden
van Hartkamp is de door de schending van de tegenover de derde bestaande
zorgvuldigheidsnorm ontstane verhoogde kans op schade in dergelijke gevallen

67 Vgl. Giesen, p. 71.
68 Deze regel van bewijslastverdeling wordt reeds lang toegepast bij het overtreden van verkeers-

of veiligheidsnormen. In het arrest HR 26 januari 1996, NJ 1996,607 (Dicky Trading 11)
werd deze regel voor het eerst bij beroepsaansprakelijkheid toegepast. Nadien bijv. ook in
HR 21 februari 1997. NJ 1999,145 (Wrongful birth), doch niet in HR 20 september 1996,
NJ 1996,747 (Beurskens/B. Notarissen). In de literatuur wordt inmiddelsalgemenegelding
van de regel aangenomen voor het "gehele gebied van aansprakelijkheid uit wanprestatie
en onrechtmatige daad." Zie Asser-Hartkamp 1, no. 434a en A.S.Hartkamp, Compendium
van het vermogensrecht volgens het nieuwe Burgerlijke Wetboek, 1999, p. 278. Twij felend
overdeze algemenegelding Giesen, p. 67-7 i . Recent heeft de HR nogbevestigddatde regel
geiding heeft zowel bij wanprestatie als bij onrechtmatige daad. Zie HR 16 juni 2000, NJ
2000,584.

69 Zie Barendrecht & Van den Akker, p. 189-190.
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niet"aanzienlijk" te noemen, hetgeen het als regel aannemen van een bewijsvermoe-
den mijns inziens niet gerechtvaardigd maakt. 70

Ingevallen waarin een rapportage mede is bedoeld vooreen specifieke derde,
stuit een omkering van de bewijslast ten aanzien van het causaal verband niet op

dergelijke bezwaren. Zo ligt het bij een fout in een third party legal opinion wel
degelijk in de rede dat de beoogde thirdparty de opinion bij zijn afwegingen heeft
betrokken en daaraan ook gewicht heeft toegekend. In een dergelijk geval zou
de rechter echter ook uit de voeten kunnen met het aannemen van een bewijsver-
moeden. 71

9 Eigen schuld

Het leerstuk van eigen schuld kan mijns inziens van groot belang zijn voor de
begrenzing van de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren - en in het bijzonder
de accountant in het kader van de verplichte controle van de jaarrekening -
tegenoverderden.72 Soms dientnaarik meen een deel van de schade voorrekening
van de derde te blijven als deze behalve door de onrechtmatige daad van de
beroepsbeoefenaar mede werd veroorzaakt door aan de derde toe te rekenen of
voor risico van de derde komende omstandigheden.73 Niet ondenkbaar is dat de

in beginsel op wederzijdse causaliteit gebaseerde afweging omtrent welk deel van
de schade voor rekening van de derde dient te blijven, wordt beYnvloed door het

gegeven dat de primaire taak van de beroepsbeoefenaar in de regel de belangen
van zijn client betreft. Dit zou aanleiding kunnen zijn het tekortschieten van de
derde in zorg met betrekking tot zijn eigen belangen ruim toe te rekenen. 74

Vooropgesteld kan worden dat niet alle van de beroepsbeoefenaar afkomstige
informatie even geschikt is om - zonder meer - op af te gaan. In het algemeen
kan men zeggen dat de geschiktheid van informatie groter is naar mate die
informatie meer is toegespitst op de te nemen beslissing. De third party legal
opinion lijkt specifiek gericht op het nemen van een beslissing omtrent het
juridische aspect waar de opi,1ion op ziet. Hiervoor wees ik er in paragraaf 8.2
op dat de (gecontroleerde) jaarrekening echter een algemeen karakter heeft en

70              T.a.p.
71                    In het Duitse recht ligt de bewijslast ten aanzien van het causaal verband ook bij de eisende

partij (de derde). Ziebijv. BGH NJW 1988,200. BGH VersR 1998,907 en BGH NJ W 1997.
1235. Wei kan de derde profiteren van Ans,·heinsbeweis (waarovernaderGiesen, p. 57-58),
waartegen het de beroepsbeoefenaar vrij staat tegenbewijs te leveren. Zo bijv. BGH NJW
1997,1235, p. 1236.

72 Zie Stolker 1995. p. 25.
73                 Zie art. 6: 101 BW en Asser-Hartkamp 1, no. 450.
74 Vgl. Asser-Hartkamp 1, no. 448a en de losbladige Schadevergoeding, art. 6:101 BW, aant.

4 (Boonekamp), 1996.

181



Hoofdstuk Vi

bovendien een verslag achteraf is dat gedateerd kan zijn.75 In de lagere jurispruden-
tie wordt het aldus geformuleerd dat de jaarrekening slechts een indicatie geeft
omtrent de continuYteit van de onderneming in de toekomst.76 Tegen deze
achtergrond kan het in de rede liggen dat derden die beslissingen nemen omtrent
hun relatie met de vennootschap waar die jaarrekening betrekking op heeft, ook
andere gegevens in het beslissingsproces betrekken. Onder meer de navolgende
- met elkaar samenhangende - omstandigheden lijken een rol te kunnen spelen
in het kader van eigen schuld.

Indien de derde de beschikking heeft of gemakkelijk kan krijgen overandere
en/of betere informatiebronnen dan de door de accountant gecontroleerde
jaarrekening, dan kan het aan hem worden toegerekend als hij daar geen gebruik
van maakt. De mate van afhankelijkheid van de jaarrekening is in dit verband van
belang. Zo lijkt een bank over allerlei andere informatie - denk aan het verloop
van de rekening-courant of periodieke managementrapportages - te kunnen
beschikken waardoorzij beslissingen omtrent haar relaties met een vennootschap
een bredere basis kan geven dan uitsluitend de jaarrekening.77 Een leverancier
of (kleine) beleggerdaarentegen zal voorzijn oordeelsvorming veel afhankelijker
zijn van de informatie in de jaarrekening, in die zin dat er voor deze partijen niet
veel alternatieve informatiebronnen beschikbaar zijn.

Naarmate de jaarrekening (en de goedkeurende verklaring) meer gedateerd
is, kan eigen onderzoek van de derde eerder worden gevergd.78 Ook rapportages
van andere beroepsbeoefenaren dan de onderzochte, waarbij gedacht kan worden
aan een taxatie- of bouwkundig rapport, verliezen naar verloop van tijd hun
actualiteit, waarmee de waarde van een dergelijke rapportage daalt.

Voorts kan mijns inziens naarmate de beslissing van de derde van groter
belang is, eerder eigen onderzoek van hem worden verlangd. In het algemeen kan
bij een beslissing van groter (financieel) belang eerder van de derde worden gevergd
dat hij deze een zo breed mogelijke basis geeft.79 Van belang zal tevens zijn wat
de hoeveelheid gebruikelijk onderzoek is, gezien een beslissing van dat belang.

80

75              Zie Otto & Mittag 1996, p. 381 en NIVRA 1997. p. 12-13.
76              Rb. Amsterdam 9 juni 1999, JOR 1999/195.
77 Zie paragraaf 111.5.3.6.
78                 Zie Rb. Amsterdam 9 juni 1999, JOR 1999/195, waar drie maanden na het afgeven van de

accountantsverklaringeen krediet werd verstrekt op basis van een jaarrekening die dateerde
van tien maanden na het boekjaar.

79                 Zie Rb. Amsterdam 9 juni 1999. JOR 1999/195, waar het ging om een omvangrijk krediet
aan een onderneming die zich richtte op een product en een markt die beide nog in
ontwikkeling waren

80               Zie bijv. HR 2 december 1994, NJ 1996, 246 waarin de HR oordeelde dat een bank die
optreedt als lead-manager bij de uitgifte van een prospectus niet zonder meer mag afgaan
op de gecontroleerde jaarrekening omdat deze mogelijk onvoldoende gegevens bevat om
een verantwoord beeld te vormen omtrent de financiele toestand van de onderneming en
de daarmee verbonden rechtspersonen.
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Zo is het (doen) uitvoeren van een due diligence-onderzoek in het kader van een
overname gebruikelijk te noemen. Laat een overnemende derde een dergelijk

onderzoek na en gaat hij slechts in belangrijke mate af op de gecontroleerde
jaarrekening - zonder dat hij bijvoorbeeld een balansgarantie bedingt; zie hierna
- dan kan hem eigen schuld worden tegengeworpen. Van een overnemer mag
worden verwacht dat hij meer en preciezer inzicht verwerft in de over te nemen
onderneming:' Is onderzoek om welke reden dan ook niet aan de orde, dan kan
mogelijk het nalaten andere gebruikelijke maatregelen te treffen ter bescherming
van de eigen belangen aan de derde worden toegerekend. Indien geen due diligence-
onderzoek kan worden verricht, ligt het voor de hand dat uitgebreidere garanties
en/of zekerheden worden bedongen.

Tot slot kunnen uiteraard evidente fouten in de rapportage van de beroepsbeoe-
fenaar eigen schuld van de derde opleveren indien hij deze niet onderkent, terwijl
dit bij een normale oplettendheid wel van hem had mogen worden verwacht. 82

10         (Doorwerking van) verweermiddelen

Ter afsluiting van dit hoofdstuk behandel ik de vraag of en zo ja, in hoeverre, de
beroepsbeoefenaar verweermiddelen die hij al dan niet ontleent aan de verhouding
tot zijn opdrachtgever kan tegenwerpen aan de derde.

10.1 Clatistileringen en exoneraties opgenomen in de rapportage van de

beroepsbeoefenaar

Allereerst roep ik in herinnering dat een beroepsbeoefenaar in zijn rapportages
allerlei clausuleringen kan aanbrengen, waardoor hij mijn inziens kan voorkomen
dat derden gerechtvaardigd een verdergaand vertrouwen in deze rapportages kunnen
stellen dan de clausulering toelaat.83 De beroepsbeoefenaar kan niet alleen als

clausulering opnemen dat slechts een onderzoek van beperkte strekking heeft
plaatsgevonden of dat hij ten behoeve van zijn onderzoek een aantal (niet
gecontroleerde) aannames heeft gedaan, hij kan mijns inziens ook de transactie

of de kring van personen beperken voor wie zijn rapportage is bestemd. In dit laatste

81 Zie Slagterin: Slagter& Wessels, p. 32. Zie in het Duitse recht BGH VersR 1998,907, waarin
een aandelenovername voor een bedrag van 2.5 miljoen DM in vertrouwen op de
gecontroleerde jaarrekening aan de orde was en het BGH zonder meer aannam dat het niet
op laten stellen van een tussenbalans de eiser als eigen schuld toe te rekenen was.

82              Zie Rb. Rotterdam 19 november 1998, JOR 1999/31. Vgl. Rb. 's-Gravenhage 4 februari
1977. rolno. 69/2956. n.g.. waareen leninggeveren nemer van aandelen werd aangewreven
dat zij kennelijk slechts had gekeken naar de als zodanig vermelde winst, terwijl de
jaarrekening ten minste aanleiding had moeten zijn voor nadere vragen.

83 Zie onder meer paragraaf 4 van dit hoofdstuk.
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geval kan hij mijns inziens zo ver gaan dat hij in zijn rapportage opneemt dat deze
uitsluitend voor zijn opdrachtgever bestemd is. Ik ben geneigd te denken dat een
dergelijke clausulering ook werkzaam is als voor de beroepsbeoefenaarconcreet
voorzienbaar is dat een derde vertrouwen zal stellen in de rapportage. Nu slechts
de opdrachtgever met de beroepsbeoefenaar contracteerde, mag de beroepsbeoefe-
naar de werking van de contractueel overeengekomen prestatie - de rapportage
-beperken totdie relatie. Ik zou hierop slechts een uitzondering willen aannemen
indien de beroepsbeoefenaar, ondanks de vermelding dat de rapportage bij
uitsluiting is bestemd voor de opdrachtgever, de rapportage nadien zelf ter
beschikking stelt van de derde of deze met diens instemming aan de derde wordt
doorgeleid. Door dergelijke clausuleringen kan de beroepsbeoefenaarbewerkstelli-
gen dat zijn aansprakelijkheid niet verder reikt dan het beperkte vertrouwen dat
hij aldus heeft gewekt.*4

Op eenzelfde wijze kan de beroepsbeoefenaar een uitsluiting of beperking
van aansprakelijkheid in de rapportage opnemen. Een dergelijke exoneratie neemt
niet zozeer vertrouwen bij de derde weg, maar beoogt de gevolgen van een door
een dergelijk vertrouwen in het leven geroepen aansprakelijkheid te regelen. Ook
een dergelijke exoneratie kan mijns inziens in de regel aan de derde worden
tegengeworpen.HS Men zou hiertegenin kunnen brengen dat een exoneratiebeding
slechts gelding kan hebben indien dit is overeengekomen,86 terwijl daarvan in
gevallen als de onderhavige strikt genomen geen sprake is. Waar echter de
beroepsbeoefenaar het vertrouwen van de derde kan beperken door middel van
de hiervoor bedoelde clausuleringen, zie ik niet in waarom een exoneratie niet
aan de derde tegengeworpen zou kunnen worden. Er is ook wel een verband met
het vertrouwen van de derde in deze zin dat de derde bij een uit de rapportage
blijkende exoneratie niet gerechtvaardigd heeft kunnen menen daarvan gebruik
te kunnen maken zonderdeexoneratie tegengeworpen te krijgen indien erschade
door de rapportage zou ontstaan.87 Vereist is dan wel dat de exoneratie duidelijk
kenbaar uit de rapportage naar voren komt.

Overigens zal het beperken van de bestemming van de rapportage tot de
opdrachtgeveren een exoneratie de opdrachtgever metname dan niet welgevallig
zijn, indien hij van plan is de rapportage tegenover een derde te gebruiken. De
rapportage mistdan immers waarschijnlijk overtuigingskrachttegenoverde derde.

84                   Zie bijv. H. Schneider, Die Expertenhaftung gegeniiber Dritten, ZHR  163 (1999). p. 272.
85             In dezelfde zin Canaris 1999, p. 230-231 en Du Perron(1999). p. 317.
86                 Zie S.C.J.J. Kortmann, 'Derden'-werking van aansprakelijkheidsbedingen, 1977. p.  120

en J.M. Van Dijk, Aansprakelijkheidsvragen rond fairnessopinions. TVVS 1998/11, p. 321.
87                      Zie bijv. Hof Amsterdam 30 juni  1994. NJ  1995,  158. Zie nader Du Perron ( 1999). p. 317-

319. Vgl. ook de noot van Kleijn onderHR 4 oktober 1996, NJ 1997,594. Zie voorhet Duitse
recht Canaris 1999, p. 23 len voor het Engelse recht Medley Byrne v. Heller and Partners
Ltd. [ 1963] 2 All ER 575, waarineen beroepopeen exoneratie als bedoeld werd toegestaan
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Het is mijns inziens aan de beroepsbeoefenaar en de opdrachtgever hieromtrent
tot overeenstemming te komen en bijvoorbeeld het achterwege laten van dergelijke
beperkingen te verdisconteren in de beloning.

10.2 Doonverking van verweermiddelen ontleend aan de verhouding tussen
de beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever

Een andere vraag is of verweermiddelen die de beroepsbeoefenaar kan ontlenen
aan de verhouding tot zijn opdrachtgever en voor de derde niet kenbaar zijn, aan
een derde kunnen worden tegengeworpen.88 Daarbij kan gedacht worden aan de

vraag of de beroepsbeoefenaar een met diens opdrachtgever overeengekomen
verminderde zorgplicht - bijvoorbeeld in verband met de (korte) termijn waarop
de prestatie diende te worden geleverd - aan de derde kan tegenwerpen en aan

de vraag of eigen schuld aan de zijde van de opdrachtgever aan de derde

tegenwerpbaaris.89 Daarnaast rijst de vraag of met de opdrachtgeverovereengeko-

men aansprakelijkheidsbeperkende of -uitsluitendebedingen tegengeworpen kunnen
worden. Thans is derhalve de doorwerking van contractuele verweermiddelen aan
de orde.

Doorwerking van verweermiddelen is een uitzondering op de relatieve werking
van de overeenkomst. De HR heeft zich een aantal malen over deze doorwerking

88                      In het Duitse recht lijktde doorwerking van (exoneratie)bedingen afhankelijk van de figuur
op basis waarvan de derde zijn aanspraak geldend kan maken. Wordt aansprakelijkheid
gebaseerd op § 826 BGB dan zijn aansprakelijkheidsbeperkende bedingen niet aan de orde
vanwege het bepaalde in § 276 Abs. 2 BGB (aansprakelijkheid voor vorsatz kan niet op
voorhand worden uitgesloten) en het bepaalde in §1 1 Nr. 7 AGB-Gesetz (uitsluiting van
aansprakelijkheid voor schade doorgre#efahritissigkeit"unwirksam"). Wordt aansprakelijk-
heid gebaseerd op een totstandgekomen Auskunftsvertrag, dan is van doorwerking van
aansprakelijkheidsuitsluitingen geen sprake (zelfstandige overeenkomst), terwijl er in de
regel geen aanknopingspunten voor bestaan dat aansprakelijkheidsbeperkende bedingen
deel uit maken van het Auskunftsvertrag. is er sprake van een VmSjI) dan lijkt hoofdregel
dat de derde geen verdergaande rechten kan hebben dan de eigenlijke schuldeiser van de
beroepsbeoefenaar (de opdrachtgever). De derde dient zich eigen schuld van de opdrachtgever
en aansprakelijkheidsbeperkende bedingen tegen te laten werpen. Zie § 334 BGB, welkartikel
van overeenkomstige toepassing is op het VmS/D. Zie Palandt(Heinrichs).§328 BGB, rdn
20 en in de rechtspraak bijv. BGH NJW 1987, 1758, p. 1760 en BGH VersR 1998.907.
Het BGH neemt echter ook wei uitzonderingen op dit beginsel aan. Zie BGH NJW 1984,
355 en BGH NJW 1995, 392. Zie voorts Ebke & Scheel 1991, p. 393-396 en Otto& Mittag
1996. p. 382.

89                          Met name kan gedacht worden aan bedrog aan de zijde van de opdrachtgever. Voor wat betreft
het Duitse recht werd in BGH NJW 1995. 392 beslist dat de beroepsbeoefenaar bedrog aan
de zijde van de opdrachtgever niet kon tegenwerpen in een geval waarin de rapportage kenbaar

was bestemd voor een derde en deze een aanspraak op basis van een VmSfD geldend kon
maken. Het BGH formukerde hier een uitzondering op het beginsel dat de derde die een

aanspraak ontleent aan een Vm D niet meerrechten geldend kan maken dan de opdrachtgever
(zie noot 88). Als duidelijk is dat de rapportage ook voor een derde is bestemd, dient het
vertrouwen van de derde, zo redeneert het BGH, ook te worden beschermd als de
opdrachtgever mede debet is aan de onjuistheid van de rapportage.

185



Hoofdstuk VI

uitgelaten. Zijn rechtspraak is erg toegesneden op de omstandigheden van het geval.
Uit de rechtspraak destilleer ik de navolgende relevante omstandigheden. Indien
een derde een contractspartij de vrije hand geeft te beschikken overdiens goederen,
moet deze derde hetgeen die contractspartij (ten behoeve) van die goederen
overeenkomt tegen zich laten gelden:0 Hetzelfde lijkt te gelden indien er sprake
is van een regelmatige betrokkenheid van de derde bij de uitvoering van de
overeenkomst door een contractspartij, terwijl (de uitvoering van) deze overeen-
komst juist betrekking heeft op het belang van die derde:' Het enkele feit dat het
voor een partij (in een bepaalde hoedanigheid) gebruikelijk is voorwaarden te
hanteren, heeft nog niet tot gevolg dat de derde deze tegen zich moet laten gelden,
terwijl ook de enkele betrokkenheid van het belang van de derde bij de overeenk-
omst geen vertrouwen in het leven roept dat verweermiddelen ook tegenover de
derde gelden.

92

De hiervoor geschetste omstandigheden lijken nauwelijks ruimte te laten voor
de doorwerking van verweermiddelen uit de overeenkomst tussen de beroepsbeoefe-
naar en de opdrachtgever. De hiervoor omschreven gevalsconstellaties waarin
doorwerking aan de orde kan zijn, doen zich in de verhouding beroepsbeoefenaar.
opdrachtgever en derde niet of nauwelijks voor:3 Toch lijkt doorwerking in
bepaalde gevallen op zijn plaats.

Doorwerking van verweermiddelen kan- zo lijkt mij - slechts in die gevallen aan
de orde zijn waarin de aanspraak van de derde in een zeker verband staat met de
overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en de derde. Daarvan is sprake in die
gevallen waarin de tussen de beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever
overeengekomen prestatie, alhoewel primair bestemd voor de opdrachtgever, tot
schade bij een derde leidt vanwege een gebrek aan die prestatie (zoals bijvoorbeeld

90                      HR 7 maart  1969, NJ 1969,249 (Gegaste Uien). In HR 20 juni  1986, NJ  1987. 35 (Citronas)
spreekt de HR van "op gedragingen van de derde terug te voeren vertrouwen" dat de derde
het beding tegen zich zal laten gelden. Zie voorts Du Perron ( 1999). p. 327 e.v.

91              HR 12 januari 1979. NJ 1979, 362 ( Securicor). In HR 20 juni 1986, NJ 1987. 35 (Citronas)
spreekt de HR van "de aard van de overeenkomst en van het betreffende beding in verband
met de bijzondere relatie waarin de derde Staat tot degene die zich op het beding beroept."

92                      HR 20 juni  1986, NJ 1987,35 (Citronas). De "betrokkenheid van het belang van de derde '
bestond daaruit dat de overeenkomst betrekking had op goederen die eigendom waren Kali
de derde en ten behoeve van de derde bedongen was dat zij uitlevering van de goederen kon
vorderen. Zie voorts HR 9 juni  1989, NJ  1990.40 ( Vojvodina/ETC).

93 Evenmin iserbij deonderhavige problematiek sprake van (geluktildigges loten) "verbonden
overeenkomsten". waarop derdenwerking zou kunnen worden gebaseerd, zoals bijv. aan
de orde in HR 23 januari 1998. NJ 1999.97 ( Jans/FCN). Een verbondenheid als aan de orde
in dit arrest lijktoverigens moeilijk denkbaarbuiten gevallen van koopen financiering. Zie
overditarrest F.W.J. Meijer. Samenhangende rechtsverhoudingen inontwikkeling. WPNR
6329 en 6330 ( 1998), p. 617 e.v. Het komt uiteraard voor dat de opdrachtgever met de derde

contracteert, maardit contract heeft dan niet betrekking op hetzelfde  'voorwerp" of dezelfde
'prestatie" als waarop de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en de opdrachtgever
betrekking heeft.
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het geval is indien een dooreen accountant samengestelde, doch onjuiste, balans
terbeschikking wordt gesteld aan een derde en in de zogenaamde"testamentsgeval-

len").
Binnen deze groep kan worden onderscheiden in gevallen waarin de

aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar is gebaseerd op het vertrouwen dat
door de derde werd gesteld in de door de beroepsbeoefenaar geleverde prestatie
(zoals in het eerstgenoemde voorbeeld) en gevallen waarin aansprakelijkheid is
gegrond op het feit dat het belang van de derde contractueel aan de beroepsbeoefe-
naar werd toevertrouwd (zoals in het tweede genoemde voorbeeld). In de
laatstgenoemde gevallen is de relativiteit van de overeenkomst (in ruime zin) tussen

de beroepsbeoefenaar en de derde het meest vergaand in het geding. Er worden
immers buitencontractuele zorgplichten aanvaard die hun grond in overwegende
mate vinden in de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaaren diens opdrachtge-
ver.94 In beide gevaltypen zijn de tegenover de opdrachtgever en de tegenover de
derde in acht te nemen materiele zorg(vuldigheids)plichten in de regel niet van
elkaar te onderscheiden. In wezen speelt in deze gevallen de vraag of een van

origi,ze contractuele norm zich mede uitstrekt tot bescherming van een derde. In
deze band met de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en de opdrachtgever
zou doorwerking haar rechtvaardiging kunnen vinden.

In de voorafgaande hoofdstukken werden ook gevallen geYdentificeerd waarin
er sprake is van een jegens een derde in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm die
veeleer bestaat onafhankelijk van de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar
en diens opdrachtgever (zoals bijvoorbeeld het geval is als een notaris een hem
bekend voorkeursrecht van een derde negeert of als een advocaat rechtstreeks
vragen van derden bewust onjuist beantwoordt'5). In deze gevallen is de relativiteit
van de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaaren de opdrachtgever eigenlijk
niet in het geding. Een schending van de tegenover de derde in acht te nemen

zorgvuldigheidsnorm betekent ook niet zonder meer dat de beroepsbeoefenaar
ook tegenover zijn opdrachtgever tekort is geschoten.96 In deze gevallen kan er

mijns inziens geen sprake zijn van doorwerking: de hiervoorbedoeldeband tussen

de aanspraak van de derde en de overeenkomst met de opdrachtgever ontbreekt
hier juist.97 Voor wat betreft de vraag naar de doorwerking van verweermiddelen

94 Zie paragraaf 11.4.1.2.
95             Zie resp. paragraaf V.5.3.5 en IV,5.4.1.
96             Dit wit niet zeggen dat er nimmer sprake kan zijn van een tekortschieten tegenover de

opdrachtgever. De aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever is dan echter in de regel

niet gebaseerd op een (zorgvuldigheids)norm die materieel dezelfde inhoud heeft als die
welke de beroepsbeoefenaar tegenover de derde in acht heeft te nemen.

97                 Vgl. Du Perron (1996), p. 69 en dezelfde (1999), p. 322. Van de door hem onderscheiden
gevallen waarin ingeval van de schending van een norm als hier aan de orde toch sprake

kan zijn van doorwerking - bijv. gebaseerd op een bevoegdelijk uitbesteed derdenbelang;
vgl. HR 7 maart 1969, NJ 1969, 249 (Gegaste Uien) - is hier geen sprake. Du Perron
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beperk ik me in het navolgende dan ook tot de gevallen waarin de tegenover de
derde in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm verband houdt met deovereenkomst
tussen de beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever.

Vranken lijkt in dergelijke gevallen doorwerking in beginsel steeds gerechtvaardigd
te vinden.98 Toegespitst op de problematiek die in dit proefschrift centraal staat

parafraseer ik zijn opvatting als volgt. Indien drie partijen zijn betrokken bij
deze(/de prestatie en de derde in die verhouding wordt toegestaan een aanspraak
geldend te maken jegens een partij waarmee hij niet contracteerde, noemt Vranken
het een vorm van elementaire rechtvaardigheid dat deze derde niet voorbij kan
gaan aan de wijze waarop die partij zijn risico's heeft afgebakend. In de categorie
van gevallen waarin detegenoverde derde in achttenemen zorgvuldigheidsnorm
samenhangt met de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en diens
opdrachtgever. is steeds sprake van een dergelijke betrokkenheid van drie partijen
bij dezelfde prestatie (of dezelfde zorgvuldigheidsnorm). Ingeval een derde
vertrouwt op een rapportage opgesteld voor een opdrachtgever is daarvan sprake,
maar ook bij een testament. Dit zou er voor kunnen spreken zowel in gevallen
van vertrouwen op de prestatie van de beroepsbeoefenaar als in gevallen waarin
het belang van de derde contractueel aan de beroepsbeoefenaar werd toevertrouwd
doorwerking van verweermiddelen aan te nemen.

Het komt mij evenwel voor dat doorwerking toch niet op zijn plaats is in die
gevallen waarin een derde vertrouwt op van een beroepsbeoefenaar afkomstige
informatie. Weliswaar is de prestatie van de beroepsbeoefenaar - de gemaakte
rapportage - het resultaat van een overeenkomst met de opdrachtgever, maar het
verwijt dat de derde de beroepsbeoefenaar maakt is niet zozeer dat hij de
overeenkomst onjuist heeft uitgevoerd, als wel dat hij onjuiste informatie in het
verkeer heeft gebracht,99 terwijl hij weet of moet weten dat een derde daarop zijn
handelen zou afstemmen. Het vertrouwen van de derde wordt daarbij in belangrijke
mate ingegeven door de deskundigheid en vertrouwenswaardigheid die de
beroepsbeoefenaar in het maatschappelijk verkeer wordt toegedicht, '" hetgeen
evenzeer losstaat van de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en diens
opdrachtgever. Om deze redenen ben ik van mening dat niet bepalend is dat in
die overeenkomst de risico'stussen de beroepsbeoefenaaren diens opdrachtgever
zijn afgebakend. Een overeengekomen exoneratiebeding ofandere verweermiddelen

concentreert zich overigens op doorwerking van overeenkomsten "over een bestaand en
absoluut beschermd belang van een derde, zoals zijn persoon en zijn zaken."

98            Vranken 1997, p. 738.
99 Een parallel kan worden gezien met HR 25 maart 1966, NJ 1966,279 (Moffenkit). waarin

het in het verkeer wekken van vertrouwen omtrent de deugdelijkheid van een product aan
doorwerking van een exoneratiebeding in de weg stond.

100 Zie paragraaf 2.
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ontleend aan de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaaren diens opdrachtgever,
kunnen de derde mijns inziens niet worden tegengeworpen. Het niet doorwerken
van de exoneratie hoeft ook niet bezwaarlijk te zijn omdat de beroepsbeoefenaar
het, zoals in paragraaf 10.1 geschetst, in zijn macht heeft het vertrouwen dat derden

in zijn rapportage kunnen of althans mogen stellen geheel of ten dele weg te nemen

of daarin een voor de derde kenbare en daarmee tegenwerpbare exoneratie op te
nemen.

Doorwerking is mijns inziens wel op zijn plaats in de categorie van gevallen
waarin het belang van een derde contractueel aan de beroepsbeoefenaar werd

toevertrouwd. Dit geldt niet alleen voorexoneratiebedingen, maar ook voor andere

verweermiddelen die hun origine vinden in de verhouding tussen de beroepsbeoefe-
naaren de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeldeigen schuld. In dergelijke gevallen
is het in overwegende mate de overeenkomst die de zorgplicht ten opzichte van
de derde bepaalt. Nu de derde zich op die zorgplicht - en daarmee in wezen op
de overeenkomst - kan beroepen, moet hij ook de bedingen in die overeenkomst
tegen zich laten gelden. Daarvoor spreekt ook de omstandigheid dat de prijs die

de beroepsbeoefenaar voor zijn prestatie ontvangt, (mede) de tegenprestatie vormt
voor het behartigen van het belang van de derde. Anders gezegd: meer dan de
overeengekomen prestatie, met alle mitsen en maren die daaraan zijn verbonden,
kan de derde niet verlangen.

Tot slot merk ik op dat bij dit alles in het oog moet worden gehouden dat de
exoneratie waarop de beroepsbeoefenaar een beroep wil doen niet onredelijk
bezwarend of in strijd met deredelijkheidenbillijkheidmag zijn. 10' Ditgeldtzowel
voor de gevallen waarin de exoneratie doorwerkt als waarin deze rechtstreeks -

vergelijk in dit verband paragraaf 10.1 - deel uitmaakt van de rechtsverhouding
tussen de beroepsbeoefenaar en de derde. In het oog moet wel worden gehouden
dat deze toets in de relatie tot de derde anders kan uitvallen dan in de relatie tot

de opdrachtgever. Voor het overige ben ik geneigd te denken dat beroepsbeoefena-
ren zichniet vooral hun werkzaamheden kunnen exonereren. Een exoneratie voor
de wettelijk opgedragen taken van bijvoorbeeld de accountant en de notaris lijkt
mij op gespannen voet staan met hun maatschappelijke, publieke taak.

102

101 Zie art. 6:233 BW onder a en art. 6:248 BW. In Hof Amsterdam 30 juni 1994, NJ 1995,
158 waseen dergelijke toetsing ook aan de orde. Zie Du Perron (1999). p. 368 en Vranken
1997. p. 739. Vgl. voorhet Duitserechtbijv. Canaris 1999, p. 232 dieaanneemtdattoetsing
aan het AGBG dient plaats te vinden.

102 In de Nota naar aanleiding van het verslag, TK (1995-1996) 23 706, nr. 6, p. 43 wordt ten

aanzien van de notaris melding gemaakt van een ruimere mogelijkheid tot exoneratie (waarbij
men overigens niet het oog heeft op de relatie tot derden). Uitgesloten wordt de exoneratie
voor opzet of grove schuld en voor het overige wordt verwezen naar (reflexwerking van)
art. 6:237 onder f BW. Verdere uitsluitingdan het (redelijkerwijs) verzekerbaarbedrag wordt
"in ieder geval ontoelaatbaar" geacht. Zie voorts Melis, p. 205, volgens wie een exoneratie
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mogelijk is, maar niet zodanig dat de notaris wordt ontheven van zijn plicht met grote
zorgvuldigheid en kennis van zaken zijn werk te doen en W.M. Kleijn en A.L.G.A. Stille,
Notaris pas op uw (onroerende) Saeck: anders rijst het beslag de pan uit, WPNR 5558, p
207. die een exoneratie toegestaan achten. behoudens tegenover leken op het gebied van
onroerende-zaaktransacties. Zie kritischer: J.C. Van Straaten. Reactie artikelen Baarns beslag,
WPNR 5568, p. 377.
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In dit proefschrift staat de vraag centraal onder welke omstandigheden
beroepsbeoefenaren in het Nederlandse recht bij de uitvoering van de overeenkomst

van opdracht met hun opdrachtgever zorgvuldigheidsplichten - ik spreek van
zorgplichten - hebben ten opzichte van derden. In hoofdstuk I verduidelijk ik dat
het hierbij steeds gaat om de positie van een beroepsbeoefenaar ten opzichte van
een derde wiens schade samenhang vertoont met de uitvoering van de overeenkomst
tussen de beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever, maar bij welke overeenkomst
deze derde geen partij is. Het antwoord op de hiervoor geformuleerde vraag moet
worden gezocht tussen de uitersten van de beslotenheid van de overeenkomst tussen
de beroepsbeoefenaaren diens opdrachtgeveren de maatschappelijke verantwoorde-

lijkheid van beroepsbeoefenaren voortvloeiend uit hun positie in het maatschappe-
lijk verkeer. Het onderzoek is rechtsvergelijkend van aard: de hiervoor geschetste
vraag werd mede onderzocht aan de hand van het Duitse en Engelse recht. Het
onderzoek is beperkt tot accountants, advocaten en notarissen (en de daarmee gelijk
te stellen functionarissen in Duitsland en Engeland). In alle onderzochte
rechtsstelsels blijkt vertrouwen van derden op door de beroepsbeoefenaar in het
verkeer gebrachte informatie een belangrijke aanleiding voor aansprakelijkheid.

In hoofdstuk II besteed ik aandacht aan degrondslagen voorde aansprakelijkheid
van beroepsbeoefenaren ten opzichte van derden in het Duitse, Engelse en
Nederlandse recht. Nu zuivere vermogensschade in het Duitse recht, kort gezegd,
slechts voor vergoeding in aanmerking komt in geval van opzet, lenen de Duitse
delictuele aansprakelijkheidsbepalingen in § 823 en 826 BGB zich slecht voor
toepassing op de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren ten opzichte van
derden, die in de regel haar grond heeft in onzorgvuldigheid. Deze beperkingen
van het onrechtmatige-daadsrecht worden in het Duitse recht op een aantal manieren

ondervangen. Enerzijds wordthet opzetvereiste van § 826 BGB in de rechtspraak
opgerekt, zodanig dat daaronder ook wordt gevat lichtvaardig handelen waarbij
het risico op de koop wordt toegenomen dat een derde schade zalleiden. Daarnaast

wordt uitgeweken naar quasi-contractuele figuren zoals het Vertrag mit Schutzwir-
kung fur Dritter (VinSfD), het stillschweigend geschlossener Auskunftsvertrag

en - in minder mate - culpa in contrahendo.
B ij het VmSfD ontleent de derde bescherming aan de overeenkomst tussen

de beroepsbeoefenaaren diens opdrachtgever. Voorhet VmSfI) is thans een aantal

omstandigheden in het bijzonder relevant. De beroepsbeoefenaar heeft slechts dan

jegens de derde een zorgplicht indien de derde voor hem kenbaar in aanraking
zal komen met zijn prestatie (Leistungsndhe). Is er sprake van het in het verkeer
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brengen van informatie. dan wordt het vereiste van Leistu,igs,lahe wei zo ingevuld
dat die derden worden beschermd voor wie de informatie kenbaar van belang is
(erke,inbaren Rele\'anz). De rechtspraak van het BGH verduidelijkt voorts dat
slechts die derden worden beschermd, die deel uitmaken van een overzienbare
en afgrensbare groep. Bij hetAuskun»vertragwordteen zelfstandige overeenkomst
tussen de beroepsbeoefenaar en de derde aangenomen ter zake van door de
beroepsbeoefenaar verstrekte in formatie. Voor het aannemen vaneen Auskunftsver-
trag tussen de beroepsbeoefenaar en de derde is vooral van belang of het voor
de beroepsbeoefenaar kenbaar was dat de informatie voorde derde van groot belang
was en door deze laatste ten grondslag zou worden gelegd aan een belangrijke
beslissing. Deaansprakelijkheidsgrondslag culpa incontrahendo vindt met name
toepassing indien de beroepsbeoefenaargedurende onderhandelingen persoonlijk
bij de derde vertrouwen wekt ten aanzien van de betrouwbaarheid van door hem
verstrekte informatie.

Waar het in het Duitse recht mogelijk blijkt de aansprakelijkheid van
beroepsbeoefenaren tegenover derden (ook) op quasi-contractuele leest te schoeien,
is daarvan in het Engelse recht geen sprake. Derden zijn daar voor een aanspraak
jegens een beroepsbeoefenaar steeds aangewezen op een delictuele actie, met name
de tort of neglige,ice.  :let bestaan van een duty of care jegens een derde wordt
in de rechtspraak enerzijds benaderd met het concept van voluntary assumption
ofrespo,isibility, waarmee situaties worden gelabeld waarin de beroepsbeoefenaar
wordt geacht vrijwillig verantwoordelijkheid jegens de derde te hebben aanvaard.

Anderzijds wordt in de rechtspraak het bestaan van een duty of care getoetst aan
dehand van een drieledige test, waarbij voorhetbestaan van een dua ofcare naast

(i) foreseeability ofdamageen (ii)een bijzondere. nauwe relatie tussen beroepsbe-
oefenaar en derde, vereist is dat (iii) de duty fair, just and reaso,table is.

Voor wat betreft het Nederlandse recht ligt het voorde hand de aansprakelijk-
heid van beroepsbeoefenaren tegenover derden te baseren op artikel 6:162 BW,
al is het niet ondenkbaar de derde op overeenkomst gebaseerde aanspraken geldend
te laten maken. Zo is het in gevallen waarin de beroepsbeoefenaar een derde op
diens verzoek informatie verstrekt mogelijk een overeenkomst tussen hen aan te
nemen. Het lijkt zelfs niet onmogelijk de derde toe te staan een beroep te doen
op een (zorgvuldigheids)verplichting diedeel uit maakt van de overeenkomst tussen
de beroepsbeoefenaaren diens opdrachtgever, bijvoorbeeld in die gevallen waarin
het de beroepsbeoefenaar volstrektduidelijk is dat deopdrachtgeverzijn prestatie
ten goede wil laten komen aan een derde. Het toekennen van een contractuele
aanspraak doet de in beginsel relatieve werking van de overeenkomst tussen de
beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever niet wezenlijk meer geweld aan dan
in het geval de derde - op basis van dezelfde feiten - een delictuele aanspraak
wordt verleend. De juridische realiteit is echter dat beide grondslagen voor wat
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betreft de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren jegens derden tot vergelijkbare
resultaten leiden. Het aannemen dat een derde een contractuele aanspraak toekomt
heeft daarenboven vaak geen verklarende kracht, nu dezelfde argumenten die
spreken voor een dergelijke aanspraak tot de slotsom kunnen leiden dat er sprake
is van een jegens de derde in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm. Nu er zelden
een element van instemming tussen de beroepsbeoefenaar en de derde is te
onderkennen, geef ik er de voorkeur aan aanspraken van derden te baseren op
onrechtmatigedaad. Binnen deze aansprakelijkheidsgrondslag bestaat voldoende
ruimte gewicht toe te kennen aan argumenten ontleend aan de overeenkomst tussen

de beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever
In het kader van de vraag wanneer er sprake is van een zorgplicht van een

beroepsbeoefenaar jegens een derde, komt naar ik meen een belangrijke plaats
toe aan de voorzienbaarheid van schade ofkenbaarheid van het belang van de derde

bij een zorgvuldige prestatie van de dienstverlener. Hiermee is echter nog niet
zoveel gezegd, nu het gaat om de vraag wanneer daar sprake van is. Op een abstract
niveau is immers veel voorzienbaar. Voor het bestaan van een zorgplicht moet
in beginsel sprake zijn van een concrete vorm van voorzienbaarheid gelegen in
aan de beroepsbeoefenaar bekende feiten en omstandigheden en niet zozeer
ontleend aan algemene of beroepsspecifieke ervaringsregels. In de hoofdstukken
III, IV en V tracht ik voor de accountant, advocaat en notaris de omstandigheden
te schetsen waaronder zorgplichten jegens derden bestaan.

Accountants lopen geregeld het risico door derden aansprakelijk te worden gesteld.
De positie van de accountant in het maatschappelijk verkeer is van belang voor
de vraag naar zorgplichten jegens derden, omdat deze in belangrijke mate het
vertrouwen bepaalt dat derden in de prestaties van de accountant stellen.
Accountants nemen bij hun wettelijke werkzaamheden en -behoudens indicaties
van het tegendeel - ook bij hun niet-wettelijke werkzaamheden een onafhankelijke
en onpartijdige positie in.

De accountant heeft, zo concludeer ik in hoofdstuk III, bij de verplichte
controle van de jaarrekening zonder meer zorgplichten tegenover derden. Anders
dan het House of Lords, dat voor het Engelse recht uitsluitend een interne,

vennootschappelijke functie van de controle van dejaarrekening onderkent, meen
ik dat de jaarrekening ook een externe functie heeft, die duidelijk uit de wetsge-
schiedenis naar voren komt en thans zelfs de boventoon voert. De jaarrekening
is mede bedoeld om derden inzicht te geven in de vermogenspositie van de

vennootschap, zodat zij (mede) op basis daarvan hun positie tot de vennootschap
kunnen bepalen. De accountant voegt zekerheid. een onafhankelijke mening, aan

de jaarrekening toe en vergroot aldus het vertrouwen dat derden in de jaarrekening
stellen. In dit licht dient ook de verplichte publicatie van dejaarrekening, met de
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accountantsverklaring, te worden gezien. Het stellen van allerlei nadere, veelal
op voorzienbaarheid gebaseerde vereisten voor het bestaan van zorgplichten jegens
derden, zoals een aantal Nederlandse auteurs bepleit, miskent de externe functie
van de controle van de jaarrekening.

Het zonder meer aannemen van zorgplichten jegens derden voorde verplichte
controle van de jaarrekening, zou een hausse aan claims tot gevolg hebben, zo
wordt gevreesd door verschillende Nederlandse auteurs. Deze vrees is ook
aanleiding vooreen stringente benadering in het Engelse recht, waar de accountant
bij deze werkzaamheden slechts zorgplichten heeftjegens derden indien hij weet
(i) dat de gecontroleerde jaarrekening aan een derde (ofwel als individu ofwel als
lid van een te identificeren groep) ter beschikking zal worden gesteld en (ii) dat
de derde daar zeer waarschijnlijk op zal vertrouwen (iii) bij het nemen van een
beslissing over een specifieke transactie of een transactie van een bepaalde soort.
Ik ben erechterniet van overtuigd dat het zondermeeraannemen van zorgplichten
jegens derden tot een hausse aan claims en uiteindelijk tot onverzekerbaarheid
leidt. Vooralsnog neem ik tot uitgangspunt dat de toets van de schending van de
zorgplicht, het causaal verband en eigen schuld voldoende waarborgen biedt om
aansprakelijkheidjegens derden binnen aanvaardbare grenzen te houden. Mocht
desalniettemin onverzekerbaarheid dreigen, dan acht ik het zuiverder dat de
wetgever overgaat tot een wettelijke beperking van de aansprakelijkheid jegens
derden, dan dat het bestaan van zorgplichten jegens derden bij de verplichte controle
van de jaarrekening wordt ontkend. Een wettelijke beperking van de aansprakelijk-
heid van de accountant voor Pflichtpriiftingen bestaat thans in het Duitse recht
in § 323 Handetsgesetzbuch,al isdezebeperkingonlangsdoorhetBGHjuistvoor
derden opengebroken.

Voordeniet-wettelijke werkzaamheden geldtmijns inziens als uitgangspunt
dat de accountant slechts zorgplichten heeft tegenover zijn opdrachtgever. Naar
ik meen kunnen slechts dan zorgplichten van een contractspartij ten opzichte van
een derde worden aangenomen indien de belangen van die derde zo concreet
kenbaar zijn dat die contractspartij zijn handelen daar op kan afstemmen. Een
analyse van het Duitse recht wijst uit dat binnen de kaders van de
aansprakelijkheidsgrondslagen beschreven in hoofdstuk II en de daarvoorgeldende
vereisten, met name relevant is of de accountant kenbaar was dat zijn rapportage
of verklaring Entscheidungsgrund[age voor een ander dan de opdrachtgever zou
zijn. Is dit het geval dan geldt dat de zorgplicht steeds is beperkt tot die derden.
die deel uit maken van een duidelijk af te grenzen groep van personen. In het
Engelse recht zijn de hiervoor aangehaalde eisen voor het bestaan van zorgplichten
van de accountant jegens derden bij de controle van de jaarrekening algemeen
toepasselijk op de vraag naar zorgplichten van beroepsbeoefenaren jegens derden.
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Deze rechtsvergelijkende inzichten tot uitgangspunt nemende, kom ik voor
de vraag wanneer de accountant bij zijn niet-wettelijke werkzaamheden zorgplichten
heeft jegens derden, tot de navolgende benadering. Een eerste vereiste is (i) dat
de accountant uiterlijk ten tijde van het uit handen geven van de rapportage weet
of moet weten dat deze terbeschikking zal komen van een derde, ofwel als individu
ofwel als lid van een te identificeren groep van personen. Daarnaast dient voor
de accountant kenbaar te zijn geweest dat (ii) de derde zeer waarschijnlijk bij het
nemen van een beslissing omtrent een bepaalde voor de accountant kenbare
transactie of een transactie van een bepaalde soort op de rapportage zal vertrouwen,
(iii) welk vertrouwen gerechtvaardigd dient te zijn geweest. Deze vereisten kunnen
aan de hand van de navolgende aspecten nader worden getoetst (a) wat was het
doel van de rapportage of verklaring, (b) werd het vertrouwen uitsluitend door
de rapportage of verklaring gewekt of tevens door de accountant persoonlijk, (c)
wat was de strekking van de rapportage zoals blijkend uit de gebruiktebewoordin-
gen en (d) nam de accountant kenbaar een partijdige positie in?

In vergelijking metdeaccountant, loopt deadvocaat aanzienlijk geringere risico's
door derden aansprakelijk te worden gesteld. De advocaat is partijdig belangenbe-
hartiger en in de onderzochte stelsels heeft de advocaat in beginsel uitsluitend
zorgplichten jegens zijn client. Zorgplichten jegens derden kunnen wel bestaan,
maar met name ten aanzien van de wederpartij van de client zijn er redenen

terughoudend te zijn bij het aannemen van zorgplichten. De advocaat treedt immers

doorgaans op als vertegenwoordiger van zijn client, aangestuurd door informatie
verstrekt door de client. die de advocaat in beginsel niet behoeft te controleren.
Anders dan de accountant geeft de advocaat niet zijn eigen, objectieve kijk op
een zaak, maareen doorde belangen van zijnclientgekleurde visie. Hierbij passen
eigen zorgplichten van de advocaat jegens de derde-wederpartij slecht. Voorts
zou de advocaat bij het bestaan van zorgplichten jegens de derde-wederpartij
gedwongen worden de met elkaar strijdige belangen van zowel zijn clientals diens
wederpartij te behartigen. Tot slot staat ook het vertrouwelijke karakter van de
dienstverlening van de advocaat in de weg aan het aannemen van zorgplichten
jegens de derde-wederpartij.

Slechts in een aantal specifieke gevallen kunnen tegenover de derde-

wederpartij wel zorgplichten bestaan. Ik concludeer, mede op basis van rechtsverge-
lijkende inzichten. dat dergelijke zorgplichten in de navolgende gevallen aan de
orde kunnen zijn: (i) de advocaat weet of behoort te weten van de onjuistheid of
onvolledigheid van informatie die hij verstrekt; (ii) de advocaat stapt uit zijn rol
van "spreekbuis" voorzijn clienten wekt vertrouwen dat de derde op de doorhem
verstrekte informatie kan afgaan, doordat hij stelt of de indruk wekt dat hij vanuit

zijn specifieke beroepsdeskundigheid elementen aan de verstrekte informatie heeft
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toegevoegd of bepaalde feitelijkheden heeft gecontroleerd; (iii) in geval van een
third party legal opinion', (iv) de advocaat neemt jegens de derde-wederpartij een
beperkte taak op zich; of (v) de advocaat maakt een ongerechtvaardigde of
verdergaande inbreuk op de belangen van de derde-wederpartij dan gerechtvaardigd
wordt door de belangen van zijn client; (vi) de advocaat verleent zijn medewerking
aan handelingen waarvan hij weet of moet weten dat deze wanprestatie of een
onrechtmatige daad opleveren of anderszins in strijd zijn met de wet.

Bij andere derden dan de wederpartij van de client behoeft er minder
terughoudendheid te bestaan zorgplichten aan te nemen, nu de bezwaren verbonden
aan de partijdige positie van de advocaat zich hier minder sterk doen gevoelen.
Zorgplichten jegens andere derden zijn met name aan de orde indien de overeen-
komst met de client mede het belang van die andere derde beoogt te dienen. Het
betreft hier gevallen waarin het belang van de derde als het ware door de client
in de overeenkomst met de beroepsbeoefenaar is ondergebracht.

Evenals accountants, lopen notarissen geregeld het risico door derden aangesproken
te worden. De notaris verricht al zijn werkzaamheden op onpartijdige en
onafhankelijke wijze, al is het hem soms toegestaan als partij-notaris optetreden.
De ratio voor de notariele betrokkenheid bij het verlijden van akten is enerzijds
gelegen in rechtszekerheid en anderzijds in rechtsbescherming.

Tegen de achtergrond van deze rationes onderscheid ik drie categorieen van
zorgplichten bij het verlijden van akten. waarvoor ik heb getracht de vraag te
beantwoorden of deze ook strekken tot bescherming van de belangen van derden.
Ikonderscheidallereerstdezorgplichten gerichtop vrije wilsvorming. Onder deze
zorgplichten schaarik bijvoorbeeld deplichttot zakelijke voorlezing en de plicht
naar vermogen te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van feitelijk overwicht
ofjuridische onkunde. Ik concludeer dat het bij deze zorgplichten in wezen gaat
om het zelfbeschikkingsrecht van partijen bij de akte en dat deze zorgplichten in
beginsel slechts strekken tot bescherming van die partij wier vrije wilsvorming
in het geding is.

Verreweg de belangrijkste categorie zorgplichten wordt gevormd door de
zorgplichten gericht op rechtszekerheid. De notaris heeft een zwaarwegende
zorgplicht ter zake van hetgeen nodig is voor het intreden van de rechtsgevolgen
welke zijn beoogd met de in de akte opgenomen rechtshandeling. Uiteraard strekken
deze zorgplichten tot bescherming van de belangen van partijen bij de akte. die
het rechtsgevolg juist beogen. Gezien de positie van de notaris in het rechtsverkeer
en de ratio van zijn betrokkenheid bij het verlijden van akten, bepleit ik dat deze
zorgplichten ook strekken tot bescherming van de belangen van derden die in
vertrouwen opde akte of dedaaruit blijkende rechtstoestand aan het rechtsverkeer
deelnemen. Deze zorgplichten kunnen soms zelfs strekken tot bescherming van
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derden die strikt genomen niet vertrouwden op een akte, zoals de beoogde
erfgenamen. De notaris heeft mijns inziens zorgplichten gericht op rechtszekerheid

ongeacht de vraag of voor de notaris in concreto voorzienbaar was dat een derde

op de akte zou vertrouwen. Ik ga daarbij verder dan het Duitse recht, waar § 19
Bundesnotarordnung (BNotO) voorziet in een bijzondere aansprakelijkheidsgrond-
slag op basis waarvan een notaris aansprakelijk kan worden gehouden jegens
anderen, waaronder worden begrepen, naast partijen bij de akte en diegenen die

zich met het oog op hun eigen belangen bij de notaris hebben gemeld, slechts die
derden die de door de notaris overtreden norm, mede gezien de specifieke aard
van de akte, beoogde te beschermen. De beoogde erfgenamen ofdegenen tegenover
wie een notariele volmacht wordt gebruikt, zijn voorbeelden van deze laatste

categorie.
Tot slot onderscheid ik zorgplichten die specifiek zijn gericht op het

voorkomen van een rechtstreekse aantasting van de belangen van derden. Het gaat
dan met name om de notariele plicht medewerking te weigeren als de notaris weet
of moet weten dat de voorgenomen rechtshandeling wanprestatie of een onrechtma-
tige daad ten opzichte van een derde oplevert. De notaris heeft hier ten aanzien
van de belangen van die derden geen zelfstandige onderzoeksplicht, maar mag
als bewaker van de rechtszekerheid niet de ogen sluiten voor redelijkerwijs kenbare

belangen van derden.
Ook bij buiten-wettelijke werkzaamheden zoals het opstellen van onderhandse  

akten en adviezen handelt denotaris als onafhankelijken onpartijdig deskundige,     <    
hetgeen bij alle-partijen die met hem in aanraking komen beschermenswaardig         
vertrouwen wekt. Slechts de notaris die ondubbelzinnig kenbaar heeft gemaakt      I
dat hij optreedt als partij-notaris kan zich uitsluitend laten leiden door de belangen         )

,-1van zijn opdrachtgever.

Hoofdstuk VI bevat een aantal slotbeschouwingen. In het eerste deel van het
hoofdstuk worden de belangrijkste omstandigheden die relevant zijn voorde vraag
naar zorgplichten jegens derden gerecapituleerd, mede op basis van de resultaten
van de hoofdstukken III, IV en V. Deze omstandigheden hebben wellicht een
ruimere relevantie dan de drie onderzochte beroepsgroepen. Voor het bestaan van

zorgplichten jegensderden is (i) de hoedanigheid van beroepsbeoefenaarendiens
positie in het maatschappelijk verkeer van groot belang. De hoedanigheid van
beroepsbeoefenaar wekt verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van diens

prestaties. De al dan niet partijdige positie in het maatschappelijk verkeer is met

name bepalend voor de vraag of de beroepsbeoefenaar vertrouwen op zijn prestatie
dient te verwachten en - de keerzijde daarvan - of derden gerechtvaardigd zijn
in hun vertrouwen op de prestatie van de beroepsbeoefenaar. Daarnaast is voor
het bestaan van zorgplichten jegens derden relevant en soms zelfs bepalend (ii)
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ofdeberoepsuitoefening van de beroepsbeoefenaaren bepaalde werkzaamheden
in hetbijzonder, doorbijzondere regelgeving worden betrokken op andere belangen
dan die van de opdrachtgever. Naast deze algemene omstandigheden, is voor het
bestaan van zorgplichten tegenoverderden bepalend (iii) ofer sprake was van voor
de beroepsbeoefenaar concreet voorzienbaar vertrouwen van die derden op de door
de beroepsbeoefenaar geleverde prestatie. Buiten de gevallen waarin de wetgever
specifieke wettelijke taken heeft opgedragen die het belang van de opdrachtgever
duidelijk overstijgen - zoals bij de controle van dejaarrekening doorde accountant
en het verlijden van akten door de notaris- is hoofdregel dat een beroepsbeoefenaar
slechts zorgplichten heeft jegens zijn opdrachtgever. Deze hoofdregel lijdt
uitzondering als de beroepsbeoefenaar moet verwachten dat derden op zijn prestatie
zullen afgaan bij het nemen van een bepaalde beslissing. In een dergelijk geval
dient de beroepsbeoefenaar zich, in het licht van zijn hoedanigheid van beroepsbe-
oefenaar en zijn specifieke positie in het maatschappelijk verkeer, het belang van
die derde aan te trekken. De specifieke toets die in deze gevallen voor het bestaan
van een zorgplicht aangelegd dient te worden is hiervoor bij hoofdstuk III
weergegeven. Buiten gevallen waarin de beroepsbeoefenaar vertrouwen op zijn
prestatie dient te verwachten, dienen zich zorgplichten jegens derden aan (iv) als
hetbelang van dederde isondergebracht in de overeenkomst tussen deberoepsbe-
oefenaaren diens opdrachtgever. Tot slotkunnen zorgplichten bestaan jegens die
derden (v) wier belangen voor de beroepsbeoefenaar kenbaar op onrechtmatige
wijze in het gedrang komen door handelingen van de opdrachtgever waaraan de
beroepsbeoefenaar zijn medewerking verleent.

In het tweede deel van hoofdstuk VI besteed ik aandacht aan de overige
voorwaarden voor aansprakelijkheid. Met name in hoofdstuk III ben ik er. voor
wat betreft de zorgplichten van de accountant jegens derden bij de controle van
de jaarrekening. vanuitgegaan dat van dezeoverige vereisten vooraansprakelijk-
heid een reele beperking kan uitgaan. Voor aansprakelijkheid is uiteraard vereist
dat de in abstracto jegens de derde bestaande zorgplicht werd geschonden. De
beroepsbeoefenaar schiet slechts tekort als een redelijk bekwaam en redelijk
handelend vakgenoot niet tot de in het geding zijnde handelwijze had kunnen
komen. Belangrijker is echter de toets van het causaal verband. Deze toets is met
name van belang in gevallen waarin de beroepsbeoefenaar wordt aangesproken
wegens het verstrekken van onjuiste informatie. Met name in deze gevallen dient
de stelling van de derde dat hij daadwerkelijk heeft vertrouwd op de betreffende
informatie en dat zijn beslissing anders zou zijn uitgevallen indien de informatie
juist was geweest, met gezonde argwaan tegemoet te worden getreden. Een in
beginsel objectieve toets. rekening houdend met de omvang van deonvolkomen-
heid en de aard van de informatie. kan daaraan bijdragen.
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Een bijzonder probleem rijst bij informatie die van invloed is op de koers
van aandelen, zoals de gepubliceerde jaarrekening. Ik voel terughoudendheid een
belegger die reageert op een koersschommeling veroorzaakt door de jaarrekening

een aanspraak op de accountant te verlenen, indien deze belegger geen kennis heeft

genomen van deze jaarrekening. De koers van aandelen wordt door veel factoren

bepaald, terwijl dat waar de controle van de jaarrekening om draait, de vermogens-
positie van de onderneming, voorde aan- of verkoopbeslissing van de beleggende
derde veelal niet bepalend is. De bewijslast ten aanzien van het causaal verband

ligt, zo betoog ik, bij de eisende derde. De leer van de HR die de bewijslast ten
aanzien van het causaal verband omkeert indien door een onrechtmatige gedraging
een risico voor het ontstaan van schade is geschapen en dit risico zich verwezenlijkt,
dient mijns inziens geen toepassing te vinden op de aansprakelijkheid van een
contractant jegens een derde.

Tot slot kan het toerekenen van eigen schuld aan de derde de aansprakelijkheid
van beroepsbeoefenaren jegens derden in zekere mate begrenzen. De mate van
beschikbaarheid van andere informatiebronnen voor de derde en - daarmee

samenhangend - de afhankelijkheid van de derde van de informatie, de actualiteit
van de informatie, de aard en het belang van de door de derde te nemen beslissing
in verhouding tot het door de derde verrichte en/of gebruikelijke onderzoek, zijn

omstandigheden die in het kader van eigen schuld een rol kunnen spelen.
Ter afsluiting van hoofdstuk VI heb ik mij gebogen over de vraag of de

beroepsbeoefenaar verweermiddelen al dan niet ontleend aan de verhouding tot
zijn opdrachtgever kan tegenwerpen aan de derde. Ik stel daarbij voorop dat de

beroepsbeoefenaar in de informatie die hij in het verkeer brengt clausuleringen
kan aanbrengen, die het vertrouwen van een derde kunnen beperken of daaraan
zelfs geheel in de weg kunnen staan. Op eenzelfde wijze kan de beroepsbeoefenaar
een exoneratie bij zijn informatie opnemen, die de derde zich mijns inziens ook
moet laten tegenwerpen. Een andere vraag is of de beroepsbeoefenaar
verweermiddelen die hij overeenkwam met zijn opdrachtgeveren die voor de derde
niet kenbaar waren, aan de derde kan tegenwerpen. Ik betoog dat doorwerking
slechts in die gevallen aan de orde kan zijn, waarin de zorgplicht van de
beroepsbeoefenaar sterk samenhangt met de overeenkomst waarin het verweermid-
del is opgenomen. Binnen deze categorie van gevallen acht ik doorwerking niet
op zijn plaats in geval van vertrouwen op door de beroepsbeoefenaar verstrekte
informatie, omdat dit vertrouwen in belangrijke mate wordt ingegeven door de
positie van de beroepsbeoefenaar als deskundige in het maatschappelijk verkeer,
iets wat juist ligt buiten de overeenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en diens

opdrachtgever. Doorwerking is mijns inziens slechts op zijn plaats in gevallen
waarin de opdrachtgever het belang van de derde onderbracht in de overeenkomst
tussen de beroepsbeoefenaar en diens opdrachtgever.
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The central issue in this dissertation is whether professionals, in the performance
of theircontracts with theirclients, owe a duty of care towards third parties under
Dutch law. If so, then in what circumstances? In using the English term "duty of
care" I mean the Dutch termsof zorgvuldigheidsplichten orzorgplichten.The topic
is introduced in Chapter I, where it is pointed out that the key issue of this study
is the position of aprofessional towards someone who isnotaparty tothe contract
between the professional and the professional' s client, but who has demonstrably
suffered a loss as a result of the performance of the contract. The answer to this
question must balance the extremes of privity of contract and the responsibility
that results from the professional's role in society. This issue lies at thecrossroads
of contract and tort. My analysis is comparative in nature in that Dutch, German
and English law on this issue are reviewed and compared. The scope of the
investigation has been restricted to three types ofDutch professionals: accountants,
solicitors and civil-law notaries. In the three legal systems that were reviewed,
it appears that an important ground for assigning liability is the reliance of third
parties on negligent misstatements by the professional.

In Chapter II attention is focussed on the basic principles of professional liability
towards third parties in German, English and Dutch law. The Germany tort liability
provisions contained in articles 823 and 826 of the German Civil Code (Burger-
liches Gesetzbuch) are in principle of limited application: to put it briefly,
compensation will not be awarded for pure economic loss unless intent can be

proven. This means that these provisions do not effectively apply to professional
liabilitytowardsthird partiesthat, asarule, isbased innegligence. Thislimitation
in German tort law has been challenged and overcome in a number of ways. For
one thing, the requirement of intent in article 826 has been expanded in the
jurisprudence to includethoughtless acts, where the risk of damaging the interests
of a third-party (dolus eventualis) has been accepted. In addition quasi-contractual
vehicles have emerged such as the contract with protective effects for third parties
(Vertrag mit Schutzwirkung fur Dritter or VmSfD), the implied contract on the

provision of correct information (stillschweigend geschlossener Auskunftsvertrag).
and to a lesserextent the contractual principle of culpa incontrahendo, the principle
that parties in a relationship akin to a contract have - to some extent - taken each
others interests into consideration.

Under German law a third party may, pursuant to the VmSfD, rely on the
contract between a professional and client to obtain protection. For a VmSfD a
number of circumstances are particularly relevant. The professional owes a duty
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of care towards a third party only if the professional knows or ought to know that
the performance of the contract would have an effect on the third party (i.e.
Leistungsnahe). If it was a case of a negligent misstatement, then the Leistungsnlihe
requirement is read so that protection is extended to a third party for whom the
information was of recognisable relevance (erkennbaren Relevanz). The
jurisprudence of the German Supreme Court (Bundesgenchtshoj) has furthermore
clarified that only third parties that are part of a determinable and delimited group
are protected. In an Auskunftsvertrag an independent agreement between the
professional and the third party is assumed to exist with regard to the information
extended by the professional. In determining whether there is an Auskunftvertrag
between the professional and the third party, the important issue is primarily
whether the professional knew that the information was of great importance to
the third party and that it would be the basis for an important decision by the third
party. One finds that culpa in contrahendo is primarily applicable as the basis for
liability ifduring negotiations the professional personally incited the third party's
confidence in the trustworthiness of the information extended.

Whereas in German law it seems that professional liability towards third
parties is also developing along quasi-contractual lines, in English law this is not
an issue. In conjunction with the doctrines of consideration and privity, a claim
against a professional made by a third party is, as a rule, founded in tort, specifically
the tort of negligence. In the case law one approach used to determine whether
there was a duty ofcare towards a third party is the concept of voluntary assumption

of responsibility. In this approach situations are identified where the professional
is considered to have voluntarily accepted responsibility for the third party. In the
case law another approach is to apply a tripartite test to assess whether there is
a duty of care: in addition to (i) the foreseeabilty of the damage and (ii) the
existence of a special relationship between the professional and the third party
(proximity), it is required that (iii) the duty be fair, just and reasonable.

With regard to Dutch law, professional liability towards third parties is most
obviously based on article 162 of Book 6 of the Dutch Civil Code, though it is
not entirely impossible for a third party to be granted a claim based in contract,
because Dutch contract law is not as rigid as the English. A contract may be
assumed to exist in a situation where a professional extends information to a third
party on request. Furthermore it is conceivable for a third party to rely on the
contract between the professional and his client, for example, in a case where it
was absolutely clear to the professional that his performance would be to the benefit
of the third party. The granting of a third-party claim based in contract does not
sit well with the principle of privity of the professional-client contract, but
nevertheless it does not really violate this principle any more than granting a third-
party claim on the basis of the same facts, but framed in tort.
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In Dutch law it is hardly relevant whether the liability of professionals towards
third parties is based in contract or tort. Whether based in contract or tort, the
standard of skill and care is equal and the same legal basis for granting compensa-
tion is applicable. Furthermore there is nothing to be gained from framing a claim
in contract if the same arguments that lead to the conclusion that there is acontract
can also lead to the conclusion that there is a duty of care in tort. And given the
fact that consent is seldom an element between professionals and third parties,
it is preferable to base the liability of professionals towards third parties in tort.
An argument based in the contract between the professional and his client can be
sufficiently made in the context of such a tort claim.

In my opinion the foreseeability of damage or the recognizability (kenbaar-
heid) of the third party's interests in the due diligence of the professional play
important roles in the issue of whethera professional holds a duty of care towards
a third party. Not much is said, however, in asserting that foreseeability of damage
and the recognizability of the third party's interests play an important role. The
question is: under what circumstances can these key issues be determined? On
an abstract level it is possible of course for a professional to foresee a good deal.
In my opinion for the existence of a duty of care the professional must foresee
harm to the third party's interests on a concrete level, according to the facts known
to him. In Chapters III, IV and V I sketch the circumstances in which an accountant,
solicitor and civil-law notary hold a duty of care towards a third party.

Accountants regularly run the risk of being held liable by third parties. The
role and function of an accountant in society has an influence on the issue of duty
of care. Accountants take up an independent and impartial position, not only in
theirstatutoryduties, butalso in theirothernon-statutory functions, exceptincase
of an explicit indication to thecontrary. This position is the reason why third parties
rely on financial statements of accountants to the great extent that they do.

In Chapter III I conclude that an auditor, when carrying out the statutory audit
of the annual accounts, clearly has a duty of care towards third parties. Unlike
the House of Lords, which has held that the audit of the annual accounts has only
an internal, corporate function, I am of the opinion that the audit of the annual
accounts also has an external function, one thatcan be historicallyestablished and
thatnow isperhapseven predominant. The annual accountsalsohave the function
of giving insightto third parties in the financial health of acompany, so that these
third parties can determine their position vis-h-visthe company. The auditor adds
the security of an independent and impartial opinion to the annual accounts and
in this way increases the trust that third parties place in the accounts. The mandatory
publication of the annual accounts, which include the certificate of the accountant,
is to be seen in this light. The placing of various further requirements (usually based
on foreseeability) for the existence of a duty of care towards a third party, as has
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been argued by various Dutch authors, is a misunderstanding of the external
function of the annual audit.

These third parties may be numerous and have extensive interests, which
could give rise to a flood of claims. The fear of opening the floodgates is what
many Dutch authors who adopt a restrictive approach are concerned with. It is
also the reason for a strict approach in English law, where an auditor only has a
duty to third parties in carrying out the statutory audit if the auditor knew (i) that
his statement would be communicated to the person relying on it, either as an
individual or as a member of an identifiable class, (ii) specifically in connection
with a particular transaction or a transaction of a particular kind, and (iii) that the
third party would be very likely to rely on it for the purpose of deciding whether
or not to enter into that transaction of that kind. For the Dutch legal system,
however, I am not convinced that the assumption of a duty of care of an auditor
towards third parties will in fact lead to a flood of claims and ultimately to
uninsurability. Furthermore, one assumes that Dutch law still offers satisfactory
mechanisms for keeping liability to an acceptable level, namely the test as to
whether there has been a breach of the duty of care owed to the third party, the
causal connection test and also the related possibility of attributing all or part of
the damage to the third party. Even the liability of auditors towards third parties
cannot be balanced in this way, I would consider it more appropriate for the
legislators to switch to a statutory limit of liability towards third parties, rather
than denying altogether the existence of a duty of care to third parties. A statutory
limitation of liability for auditors carrying out statutory audits (Pflichtprufungen)
already exists in German law in article 323 of the Business Law Code
(Handelsgesetzbuch), but the Bundesgerichtshofhas recently held that third parties
may have relief from this limitation.

In performing non-statutory duties an accountant in my opinion only has a
duty of care to his client. A contractual party's duty of care with regard to a third
party's interests. in my opinion, can only be assumed, if these interests are so
concretely foreseeable that the contractual party is able to take these interests into
account when performing his duties. An analysis of German case law on this issue
shows that what is particularly relevant is whether the accountant knew that his
statement would be the basis for decision-making (Entscheidungsgrundlage) for
someone other than the accountant's client.  If this is the case, then the duty of
care is limited to those third parties that are part of a clearly delimited group. In
English law the aforementioned conditions fora duty of care of a statutory auditor
towards third parties are generally applicable to the issue of a duty of care of a
professional towards third parties in making statements.

On the basis of these legal comparative insights, I come to the following
approach on the issue of when an accountant owes a duty of care to third parties
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in carrying out non-statutory activities. The primary requirement is (i) whether
the accountant at the time of issuing the statement knew or should have known
that it would be put to the disposal of a third party, whether an individual or a
member of an identifiable group. In addition, the accountant had to have known
that (ii) the third party would very likely rely on the statement to make a decision
on a specific transaction ortype oftransaction known to the accountant, (iii) which
reliance would have to have been reasonable. These requirements can further be
assessed on the basis of these aspects: (a) what was the intention of the statement?

(b) was the reliance based solely on the statement or also on the accountant
personally? (c) what was the tenor of the report as it appeared from the wording
used? and (d) was the third party aware of the position of the accountant, whether
partial or impartial?

Unlike an accountant, a solicitor (advocaat) runs a considerably smaller risk of
being held liable by third parties. It is inherent in the function of the solicitor to
be partial with regard to the interests represented. This partiality has an influence
on the issue of whether a duty of care is owed to third parties. In the legal systems
investigated the basic assumption is that a solicitoronly has a duty of care towards
his client. A duty of care to third parties may well exist, but specifically there are
reasons to refrain from assuming that there is a duty of care in cases where the
third party is the opposing party of the solicitor's client. The solicitor usually acts

as an agent on behalf of his client, after being instructed on the client's version
of the facts, the accuracy of which the solicitor as a rule is not required to verify.
Unlike an accountant, a solicitor does not present an objective overview of a case,
but one that is coloured in favour of his client's interests. A duty of care on the
part of the solicitor towards the opposing third party fits in poorly with these
concepts. Moreover, if there were a duty of care towards the client's opponent,
then the solicitor would be forced to serve the competing interests ofboth the client
and his opponent. Finally, the confidential character of the services provided by
a solicitor also stands in the way of requiring solicitors to owe a duty of care to
the other side.

Only in a number of specific cases can a duty of care exist towards an
opposing party. Iconclude, largely on the basis of legal comparative analysis, that
such duty of care may be appropriate in the following situations: (i) the solicitor
knows or should know of the inaccuracy or incompleteness of the information
extended; (ii) the solicitor steps out of the role ofclient mouthpiece and expressly
or impliedly claims by reason of his calling as a solicitor that the information
extended can be acted upon (iii) in case of a third-party legal opinion; (iv) the
solicitor specifically assumes a duty towards the opposing party for a limited
purpose; (v) the solicitor unjustifiably or extensively infringes the interests of the
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opposing party more than would be justified by the interests of his client; (vi) the
solicitor co-operates in actions that he knows or should know are in breach of
contract, tortious or otherwise illegal.

There are fewer reservations for finding that a solicitor owes a duty of care
to other third parties, i.e. those that are not also opposing parties, because the
objections associated with the partial position ofa solicitor are of lesser influence.
A duty ofcare towards otherthird parties is particularly appropriate ifthe interests
of the third party are the intended aim of the solicitor-client contract.

Civil-law notaries (nomrissen), like accountants, regularly run the risk of being
held liable by third parties. A civil-law notary generally exercises his duties on
an impartial and independent basis, although a civil-law notary sometimes is
allowed to take a partial position in which he takes only the interests of his client
into account. The reasons for notarial involvement in the execution of deeds are
founded in the need for legal certainty (rechtszekerheid) and legal protection

(rechtsbescherming).
I see three categories of notarial duties in the execution of deeds. For each

category of duties I have tried to establish whether it extends to the protection of
third-party interests. First of all, I distinguish the duties that guarantee that the
parties appearing before the civil-law notary are acting of their own free Will (yrije

wilsvorming). These duties include the obligation to summarise the gist of the deed
(zakelijke voorlezing) and the obligation to make sure that the one party to the
deed is not abused by the other, e.g. by lack of sophistication in legal matters. I
draw the conclusion that these duties are, in essence, about the right of self-
determination of the parties to the deed and that these duties therefore only extend
to protection of the party whose ability to act out of their own free will is at issue.

By far the most important notarial duties are those guaranteeing legal certainty.
A civil-law notary has various duties to put into effect the legal consequences
intended by the legal act recorded in the deed. Obviously these duties extend to
the interests of the parties to the deed, who have intended just these legal
consequences. I argue that these duties also extend to the interests of third parties
that are, either directly or through registry of the deed, taking part in legal matters
in reliance on the deed or the legal status conferred by it. These duties can
furthermore extend to third parties even in the absence of reliance, e.g. beneficiaries
to a will. The civil-law notary has, it seems to me, the duty to ensure legal security,
regardless of whether it was concretely foreseeable or not that a third party would
rely on the deed. My position on this goes further than German law, where there
is a special legal provision, i.e. article  19 of the Federal German Ordinance for
Notaries  (Bundesnotarordnung), on the basis of which a civil-law notary can be
held liable towards "others" (anderen) i.e. parties to the deed, third parties who
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have reported to the civil-law notary in view of their own interests with regard
to the deed and those third parties which are specifically protected, given the nature

of the deed, by the duty violated by the civil notary. Examples of this last category
include the intended beneficiaries or those against whom a notarial power of
attorney is to be used.

The thirdcategory ofnotarial duties are those duties that specifically prevent
a direct infringement of the interests of third parties. In particular, this means that
the civil-law notary has a duty to refuse toco-operate if heknows orshould know
that the legal act confined in the deed would result in breach of contract or tort
with regard to a third party. A civil-law notary does not in this case have a duty
to conduct an independent investigation, but may not act with wilful blindness
to the reasonably knowable interests of third parties.

In carrying out non-statutory duties, such as the drafting of private acts or
the provision of advice, the civil-law notary also acts as an independent and

impartial professional. Given this position third parties that come into contact with
the civil-law notary in drafting private acts or providing an advice are entitled to
rely on the due diligence of the notary. Only if a civil-law notary has given an

explicit indication of acting partially, only taking into consideration the interests
ofthe one party, can third parties notreasonably rely on the due care ofthe civil-law
notary.

Chapter VI consists of a number of conclusions. In the first part of the chapter
the most important circumstances relevant to the issue of a duty of care of
professionals towards third parties are summarised. Thesecircumstances may even
have a broader relevance than the types of professionals investigated. (i) The
professional capacity and the partial or impartial position of a professional are
of great importance to the assumption of a duty of care towards third parties. The
professional capacity gives rise to expectations with regard to the quality of the

professional's performance. The partial or impartial position of the professional
is particularly determinative to the question of whether reliance on the profes-
sional's performance should be expected by the professional, or -  from the third
party's point of view - whether the reliance of the third party was reasonable. (ii)
Furthermore the fact that the legislator has sometimes given professionals certain
duties for reasons beyond the interest of the professional's client, is relevant and
sometimes even determinative to the issue of a duty of care towards third parties.
Apart fromthese general circumstances, a professional has a duty of care towards
third parties (iii) if he can concretely foresee the reliance of the third party on his
performance. Apart from the situations in which the professional has certain

statutory duties for reasons beyond the client's interests, e.g. the auditofthe annual
accounts by an auditor or the execution of deeds by a civil-law notary, the

207



Summan'

professional - as a rule-only has duties to hisclient. But if the professional knows

or ought to know that a third party will rely on his performance in making a certain
decision, the professional cannot, given his professional capacity and specific
position, turn away from the third party's interests. The specific test that is to be

applied in these cases forestablishing the existence ofaduty ofcare was presented
in Chapter III. Apart from these reliance-related situations, a professional has a
duty of care towards a third party if (iv) the interests of the third party are the
intended aim of the professional-client contract. Finally, a professional may have
a duty of care towards a third party (v) if he co-operates in acts which, as the
professional knows or ought to have known, form an illegal infringement of the
third party's interests.

In the second part of Chapter VI attention is focussed on the otherconditions
for liability, apart from the existence of a duty of care. In Chapter III, with regard
to the duty of care of an statutory auditor towards third parties, it was assumed
that these conditions can in fact keep liability at an acceptable level. Of course
liability can only exist if there has been a breach of a duty of care. Of greater
importance, however, is the causality test. This test is of primary importance in
cases of negligent misstatements. The assertion of the third party that he has actually
relied on the statement and that he would have acted otherwise, had the statement
been correct, should be addressed with due reservation. An objective test with
regard to the question whether the third party did in fact rely on the information
and whether the information was material to thedecision of the third party, taking
into account the nature of the information, is in place here.

A particular problem rises with information that has an influence on the price
of shares, e.g. the published annual accounts. I argue that a third party may not
have a claim against the auditor if he made an investment decision solely on the
basis of price fluctuations that are caused by the annual accounts, but without
consulting the annual accounts. The price of shares is the result of a number of
circumstances, while the main object of the audit of the annual accounts, namely
the financial position of the company, is often not material to the decision of the
investor to buy or sell shares. The burden of proof of the causallink lies with the
plaintiff-third party. The case law of the Dutch Supreme Court, which shifts the
burden ofproof of thecausallinktothe defendant, should in myopinion not apply
to the liability of a professional towards third parties.

Furthermore the contributory negligence of the third party can limit the liability
of professionals towards third parties to a certain extent. Circumstances relevant
to the issue of contributory negligence are: the availability of other sources of
information to the third party, apart from the information extended by the
professional, the currency of the information and the nature and importance of
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the decision made by the third party in relation to the research that is normally
done for this type of decision.

In the conclusion in Chapter V I have examined the question whether the
professional can invoke defences that are either derived from the relationship
between the professional and the third party or the relationship between the
professional and his client. First of all, in my opinion a professional can rely on
restrictions and exclusions, e.g. aclause limiting his liability, made in the statements

extended by him. An entirely different issue is whether the professional can rely
on defences in the contract between the professional and the client, with which
the third party is not familiar. I argue that the professional can only rely on these
contractual defences where the interests of the third party are the intended aim
of the contract between the professional and his client. This is justified, since in
these cases the duty of the professional in tort is largely determined by the contract
between the professional and the client.
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Accountant                                                                                          37

-deskundige in een procedure                                                     82
-gedragsregels                                                                    60
-meewerken aan wanprestatie of onrechtmatige daad 171

-onderzoeksplicht naar informatie afkomstig van opdrachtgever           74
-zorgplichten bij buitenwettelijke werkzaamheden 56,74

-zorgplichten bij controle van de jaarrekening,
zie: Controle van de jaarrekening

-zorgplichten bij wettelijke werkzaamheden 44,73

Accountantsverklaring 37,38

Advocaat                                                                                                    85

-gedragsregels 87,102,106

-geheimhoudingsplicht 107

-grievende uitlatingen 90,114

-meewerken aan wanprestatie of onrechtmatige daad 115, 171

-onderzoeksplicht naar informatie afkornstig
van client 91,104,105,108,115

-onderzoeksplicht naar schending belangen van derden 115

-ongefundeerde aantijgingen 114

-ongerechtvaardigde inbreuk op derdenbelangen 90, 113

-onjuiste of onvolledige informatie 90,108

-third party legal opinion 28,111,165,181

-verdergaande inbreuk op derdenbelangen dan
belangen client rechtvaardigen 113

-verschoningsrecht 107

-vertegenwoordiger 89,96,104

-waarschuwingsplicht jegens derde 115

-zorgplichten jegens andere derden 91,99,116

-zorgplichten jegens wederpartij 88,94,103

Akte, zie: Notariele akte
Algemene ervaringsregels/verwachtingen 48,77,78,166

Arts 170

Assumption of responsibility, zie: Aanvaarding van aansprakelijkheid
Auskunftsvertrag                                                                       10
Bank 21,27

217



Trefwoordenregister

Barrister                                                                                                     86
Begunstigden 126

Belangentegenstelling 13,46,80,89,94,96,102,105,116,162,172

Belehrungspflichten 122

Beneficiary principle 100,128

Beoogde erfgenamen, zie: Derden
Betrokkenheid                                                                                             34
Bewijs 179 e.v.

Bijzonder belang, zie: Partijdigheid accountant

Bouwkundig rapport 182

Bundesnotarordnung 121 e.v.

Bundesrechtsanwaltsordnung                                                        87
Causaal verband 173 e.v.

-aard en ernst onvolkomenheid 175

-beinvloeding van koers 176

-bewijs 179 e.v.
-continurteit onderneming 179

-indirect vertrouwen 176

-karakterjaarrekening 176

-kennisnemen van informatie 176

-middellijk vertrouwen 177

-objectieve en subjectieve toetsing 175

-onjuiste of onvolledige informatie 173 e.v.
-rol informatie in beslissingsproces 174,175

-verlies van een kans 176

Clausulering, zie: Informatie
Consideration 17,22
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999                                                          18
Controle van de jaarrekening 37, 61 e.v.

-doel 54, 61 e.v.
-zorgplichten jegens derden 41 e.v., 53 e.v., 64 e.v.

Culpa in contrahendo                                                                                          15
Derde(n)

-objectief afgrensbare groep 15,47,49,55,57

-begrip                                                   1

-belegger 178

-beoogde erfgenaam 91,99,126,149,170

-beschermenswaardigheid                                                      72
-familieband met opdrachtgever beroepsbeoefenaar 12,91,117

-hoedanigheid 76,166
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-kring van 14,49,92

-mittelbar Beteiligte 123

-perspectief                                                                       80
-schuldeiser 151,179

-sonstige Dritte 124

-unmittelbar Beteiligte 122

-wederpartij opdrachtgever 88 e.v., 94 e.v., 103 e.v.
Derdenbeding 12, 18, 118,170
Derdenbelang

-naar aard afhankelijk van belang opdrachtgever 116,170

-ondergebracht in overeenkomst tussen beroepsbeoefenaar
en opdrachtgever 91,149,169,189

Derdenbescherming 146

Derdenwerking, zie: Doorwerking verweermiddelen
Deskundige bijstand derde 79,89,168

Deskundigheid 11,16,34,160,188

-accountant 80,81

-advocaat                                                       97

-notaris 133

-van partij bij een akte 144,145

Dezelfde prestatie 188

Doorwerking verweermiddelen 28,185 e.v.
Duty of care 18,20,23

-fair, just and reasonable 23,131

Eigen schuld 67, 71, 181 e.v.
-actualiteit informatie 181

-afhankelijkheid van informatie 72, 182
-belang beslissing 182

-evidente fouten 183

-garanties/zekerheden 183

-onderzoeksplicht derde 71,72,182,183
risicovolle transacties                                                               72

Entscheidungsgrundlage                                                              46
Exoneratie, zie ook: Aansprakelijkheidsbeperking 184

- doorwerking, zie: Doorwerking verweermiddelen
- onredelijk bezwarend, in strijd met redelijkheid en billijkheid 189

Flood aan claims 19,23,36,39,70,146

Funktions- oder Zwecktheorie 122,124

Fursorge und Obhutsbeziehung, zie: Wohl und Wehe
Gedragsregels, zie ook: Accountant, Advocaat, Notaris 160

Gerechtvaardigd vertrouwen 22,25,57,80,100,107

219



Trefwoordenregister

109,141,163,168,183

Grondslag voor aansprakelijkheid 7 e.v.

-(quasi)contractuele aansprakelijkheid 10,12,15,27
-delictuele aansprakelijkheid 16,18,29

Hoedanigheid van beroepsbeoefenaar 35,160
Informatie

-concept 58,79
-doel 45,57,75,76,166

-feitelijke/juridische 97,111
-financieel belang bij verstrekken 11,27

-onjuist of onvolledig 8,33,108

-reikwijdte of strekking/clausulering 11,49,80,89,110,168

Insternming 3,33

Jaarrekening
-fraude 172

-functies 60, 61 e.v.
-openbaarmakingsverplichting                                                 64
-publicatie 56,64

-tekortkoming van materiele betekenis 172

Kans op schade 35,180
Kenbaarheid

-van belang of relevantie informatie 11,14,45,76,166
-van derdenbelang 31,32
-van motief 117

-van transactie                                                                    76
-van vertrouwen op de prestatie van de

beroepsbeoefenaar 75,76,78,97,141,165,167

Kontaktpersonen 123

Leistungsnfihe 12,14
Makelaar 161

Meewerken aan wanprestatie of onrechtmatige daad,
zie ook: Accountant, Advocaat, Notaris 171

Negligence (tort of) 18 e.v.
-in the performance of a service                                                                       25
-negligent misstatements                                                        20

Neighbour principle                                                                                             19
Notariele akte

-authenticiteit 139,141
-bewijskracht 134,135,143
-executoriale kracht 132,134,141
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-inschrijving in registers 135,141,142

-onderhandse 156

-verklaringen van partijen 137

-vertegenwoordiger 132,138

-vormvoorschriften 139

Notaris
-advies 156

-ambtenaar 132

-bank- of accountantsverklaring 149

-Beroeps- en gedragsregels 133,156

-executie 155

-ministerieplicht 133,150,152

-monopoliepositie 132

-onderzoeksplicht naar belangen van derden 153

-oprichting rechtspersoon 148

-overeenkomst van opdracht 131,135

-stortingsplicht 149

-veiling 155

-zorgplichten bij buitenwettelijke werkzaamheden 156

-zorgplichten bij het verlijden van akten: zie: Verlijden van akten

-zorgplichten bij wettelijke werkzaamheden 155

Onafhankelijkheid
-accountant 40,60

-notaris 121,133

Onderhandse akte 156

Onderzoeksplicht
-naar belangen derden, zie ook: Accountant, Advocaat, Notaris 171

-naar informatie afkomstig van opdrachtgever,
zie: Accountant, Advocaat

Onmiddellijk contact, zie: Persoonlijk wekken van vertrouwen
Onpartijdigheid 161,163

-accountant 40,60 e.v., 75,80.83

-notaris 121,133

Opdracht, beperkte 50,80,90,98,112

Opzet                                                                                                                                              16

Partijdigheid 161,163,167,172

-accountant 51,81

-advocaat 80,101,105 e.v., 116
-notaris 157

Persoonlijk wekken van vertrouwen 10,11,16,51,77,89,110,169
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Pflichtprufungen 40,41
Positie in maatschappelijk verkeer 160,164,167,188

-accountant 59,75,78,80,81
-advocaat 101 e.v.
-notaris 132 e.v., 141, 145

Privity of contract 17,19
Producten 164

Prospectus 51,56,79

-aansprakelijkheid 177

Proximity 22,23,24

Pure economic loss, zie: Zuivere vermogensschade
Rapportage, zie: Informatie
Rechtsbescherming, zie: Verlijden van akten

Rechtsbetrekking                                                                       30
Rechtszekerheid, zie: Verlijden van akten

Redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot 29, 173
Registergoederen 142

Relatieve werking overeenkomsten, zie: Relativiteit overeenkomst
Relativiteit 33,35
Relativiteit overeenkomst,

zie ook: Privity of contract 2,28,34,87,93,165,185

Schending van de jegens de derde bestaande zorgplicht 171

Schenking 130

Schuldeiser, zie: Derden
Subsidiaire aansprakelijkheid 121,122,154
Taxateur 162

Taxatierapport 161,167,182

Tegenstrijdige belangen, zie: Belangentegenstelling
Testament 127,128,129,130,150,173
Third party legal opinion 28,111,165,181
Treuhandverhaltnis                                                                         90
Verklaring van echtheid 161

Verlijden van akten 119 e.v., 134 e.v.
-grens zorgplicht gericht op rechtszekerheid 144

-meewerken aan wanprestatie of onrechtmatige daad 172

-ratio notariele betrokkenheid 135,136
-rechtsbescherming 135,136
-wilsgebreken 138,147,150

-toestemming echtgenoot 139,141,146
-rechtszekerheid 135,136
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-zorgplichten gericht op rechtsbescherming 145,151

-zorgplichten gericht op rechtszekerheid 139 e.v.

-zorgplichten gericht op vrije wilsvorming 137 e.v.

Vertegenwoordiging, zie ook: Advocaat 162,167

Vertrag mit Schutzwirkung fur Dritte (VmSfD) 12 e.v.
Vertrauenstheorie 124

Vertrouwensrelatie 15,87,107

Verweermiddelen, zie ook: Clausulering, Exoneratie, 183,184

-doorwerking 28,185e.v.
Verzekerbaarheid 36,71

Voorzienbaarheid, zie ook: Kenbaarheid
-van schade 23,31,32

Wet op het Notarisambt 131

Wettelijke taken, zie ook: Accountant, Advocaat, Notaris 163

Wilsgebreken 138,147,150

Wohl und Wehe 12,13

Zakelijke opgave 137

Zuivere vermogensschade 8,12,19,20,22,25,33
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