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KRONIEK 
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
In deze kroniek wordt een selectie van de tussen mei 2019 en mei 2020 door de Hoge Raad gewezen 
arresten besproken. Daarbij passeren niet alleen onderwerpen als overheidsaansprakelijkheid 
en productaansprakelijkheid de revue, maar zetten de auteurs ook de aansprakelijkheid van 
de dienstverlener, de bank en beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid in de schijnwerpers.

DOOR / CASPAR JANSSENS, MIRJAM LOUWS & STEPHAN GEENSE

OVERHEIDS-
AANSPRAKELIJKHEID

I n 2019 is een drietal spraak
makende arresten gewezen 
waarin de aansprakelijkheid van 

de staat in het geding was.
Op 19 juli 2019 oordeelde de Hoge 
Raad (ECLI:NL:HR:2019:1284) dat 
de staat in zeer beperkte mate 
aansprakelijk is in de langslepende 
zaak ‘Mothers of Srebrenica’. Die 
aansprakelijkheid is beperkt tot tien 
procent van de geleden schade van 
circa 350 slachtoffers. De 350 man
nen bevonden zich te midden van 
vijfduizend Bosnische moslims die 
naar de Nederlandse basis  ‘Dutchbat’ 
waren gevlucht. Nederlandse mi
litairen vormden een sluis om hen 
naar evacuatiebussen te begeleiden. 
BosnischServische strijders pikten 
de mannen eruit, zogenaamd om te 
onderzoeken of ze misdaden hadden 
begaan. Generaal Mladić liet hen 
echter executeren. De Hoge Raad 
bekrachtigde het oordeel van het hof 
dat de staat niet aansprakelijk kon 
worden gehouden voor de gedragin
gen van Dutchbat tot aan 11 juli 1995 
om 23.00 uur, maar dat de staat wel 
daarna effective control uitoefende 
en de gedragingen van Dutchbat 
dus vanaf dat moment aan de staat 
konden worden  toegerekend. De 
staat heeft volgens de Hoge Raad 
enkel onrechtmatig gehandeld 
waar het de evacuatie betrof van de 

vijfduizend vluchtelingen (onder 
wie de 350 mannen) die nog op de 
compound verbleven. Dutchbat heeft 
volgens de Hoge Raad nagelaten aan 
deze 350 moslimmannen de keuze 
te bieden om achter te blijven op de 
compound, hoewel dat mogelijk was 
geweest. Daardoor heeft Dutchbat 
deze mannen de kans onthouden 
om uit handen van de Bosnische 
Serven te blijven. Dat was onrecht
matig omdat Dutchbat wist dat de 
mannen een ernstig risico liepen op 
mishandeling en executie door de 
Bosnische Serven, en al het mogelij
ke gedaan moest worden om dat te 
voorkomen. De kans dat de mannen, 
als hun die keuze wel was gegeven, 
uit handen van de Bosnische Serven 
zouden zijn gebleven, was klein maar 
niet verwaarloosbaar. De Hoge Raad 
schatte de overlevingskans op tien 
procent. De door het hof vastgestelde 
dertig procent was volgens de Hoge 
Raad te hoog omdat de Bosnische 
Serven waarschijnlijk hadden ont
dekt dat er mannelijke vluchtelingen 
op de compound waren en zij ook 
de machtsmiddelen hadden om hen 
te arresteren. Dat hadden de Dutch
batters niet kunnen voorkomen. De 
Hoge Raad week af van de conclusie 
van AG Vlas die had betoogd dat 
de staat onterecht aansprakelijk 
was gesteld. Hij benadrukte dat de 
beslissing om de evacuatie ordelijk te 
laten verlopen, werd genomen in een 

oorlogssituatie, onder grote druk en 
dreiging van wapengeweld, waardoor 
de conclusie onterecht zou zijn dat de 
Nederlanders hadden moeten weten 
dat de mannen het niet zouden over
leven. De Hoge Raad is hem daarin 
niet gevolgd. De hoogte van deze 
schadevergoeding moet nog worden 
vastgesteld en kan per nabestaande 
verschillen. Inmiddels hebben de 
nabestaanden aangegeven naar het 
EHRM te stappen.
Aan het tweede veelbesproken 
arrest (van 20 september 2019, ECLI: 
NL:HR:2019:1409) lag eveneens een 
tragische gebeurtenis ten grondslag: 
het afschuwelijke schietincident 
in Alphen aan den Rijn uit 2011. 
Daarbij werden zes mensen gedood 
en zestien mensen verwond, waar
na de schutter zelfmoord pleegde. 
Deze zaak werd door nabestaanden, 
slachtoffers en winkeliers aange
spannen tegen de politie. Zij voerden 
aan dat de politie de vergunning voor 
de wapens die de man gebruikte, niet 
had mogen verlenen. Op grond van 
de Wet wapens en munitie (‘WWM’) 
mag een verlof kort gezegd alleen 
worden verleend als de wapens de 
aanvrager kunnen worden toever
trouwd en geen gevaar bestaat voor 
misbruik en dat was op grond van 
diverse informatie die de politie 
bekend was of behoorde te zijn (te 
weten gedwongen opname in een 
psychiatrisch ziekenhuis wegens 
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 suïcidale gedachten en betrokken
heid bij incidenten hetgeen reden 
was om een wapenverlof in 2005 te 
weigeren) wel het geval. In cassatie 
stelde de politie dit alles niet ter 
discussie en derhalve stond vast dat 
de politie in strijd handelde met 
de WWM door het wapenverlof te 
verlenen. Daarmee handelde de 
politie onrechtmatig. De Hoge Raad 
moest oordelen of ook aan de andere 
vereisten voor aansprakelijkheid van 
de politie was voldaan, namelijk (i) 
het relativiteitsvereiste (rechtsover
wegingen 3.1.13.1.7) en (ii) het cau
saal verband (rechtsoverwegingen 
 3.2.13.2.2).
i) Strekt de door de politie geschon

den norm (uit de WWM) tot 
bescherming tegen de schade zoals 
de slachtoffers die hebben geleden 
(artikel 6:163 Burgerlijk Wetboek 
(BW))? De Hoge Raad oordeelde 
van wel. Het stringente karakter 
van het verlofstelsel van de WWM 
gaf hierbij de doorslag. Zowel de 
veiligheid van de samenleving 
in algemene zin als het voorko
men dat individuele burgers het 
slachtoffer worden van vuurwa
penbezit dat onverantwoord is, 
wordt beschermd door de WWM. 
Het verlenen van een verlof terwijl 
‘duidelijk was of had moeten zijn’ 
dat dit niet verantwoord was, is 
daarom onrechtmatig jegens de 
slachtoffers. Het beroep van de 
politie op het Duwbak Lindaarrest 
uit 2004 werd verworpen vanwege 
– kort gezegd – het verschil in (en 
vooral reikwijdte van) wettelijke 
normen.
Dit oordeel werkt ook door bij de 
omvang van de schade (oftewel 
de toerekening van de schade 
ex artikel 6:98 BW) (rechtsover
weging 3.3.13.3.4). De Hoge Raad 
stelt voorop dat niet kan worden 
uitgesloten dat de door de politie 
geschonden norm ook strekt tot 
bescherming tegen andere schade 
dan letsel en overlijdensschade, 
bijvoorbeeld zaakschade en gevolg
schade van winkeliers. Dit moet 
echter in een aparte schadestaat

procedure worden bepaald aan de 
hand van (onder meer) de voorzien
baarheid.

ii) De Hoge Raad verwierp ook het 
verweer van de politie dat niet was 
voldaan aan het condicio sine qua 
nonverband. De politie beargu
menteerde dat de dader, indien het 
verlof niet zou zijn verleend, wel 
via een andere (illegale) weg aan 
wapens zou zijn gekomen. Dit ver
weer was volgens de Hoge Raad 
echter niet verder onderbouwd 
(bijvoorbeeld dat de dader zich 
ook daadwerkelijk illegale wapens 
zou hebben verschaft). De politie 
had dit verweer dus beter moeten 
aankleden.

Op 19 juli 2019 heeft de Hoge Raad 
in de ‘Groningse gaswinning’zaak 
(ECLI:NL:HR:2019:1278) een reeks 
van prejudiciële vragen beantwoord, 
waaronder de aansprakelijkheid van 
de staat. In deze zaak vordert een 

echtpaar dat boven het Groningen
veld woont van onder meer de staat 
vergoeding van schade die door hen 
is geleden als gevolg van de aard
bevingen die zijn ontstaan door 
gaswinning uit het Groningenveld. 
De Rechtbank NoordNederland 
heeft aan de Hoge Raad prejudiciële 
vragen gesteld. De meeste prejudici
ele vragen en antwoorden gaan over 
de risicoaansprakelijkheid van de 
exploitant van een mijnbouwwerk 
als bedoeld in artikel 6:177 BW, het 
bewijsvermoeden van artikel 6:177a 
BW en enkele bepalingen over de 
wettelijke verplichtingen tot scha
devergoeding (artikel 6:95 e.v. BW). 
De vragen 14 betreffen de voor de 
aansprakelijkheid relevante vragen. 
Over de gronden voor aansprakelijk
heid antwoordt de Hoge Raad dat 
niet alleen de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (NAM), maar ook Ener
gie Beheer Nederland (EBN) (omdat 
zij aanzienlijke invloed heeft op het 
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ten aanzien van het mijnbouwwerk 
te bepalen beleid) op grond van de 
risicoaansprakelijkheid (artikel 6:177 
lid 2 BW) kan worden aangesproken. 
Ten aanzien van de aansprakelijk
heid van de staat (vraag 3) antwoordt 
de Hoge Raad dat de staat in ieder ge
val vanaf 1 januari 2005 op de hoogte 
had moeten zijn van de reële kans 
op ernstige of wijdverbreide schade 
door aardbevingen als gevolg van de 
gaswinning. Voor het antwoord op de 
vraag of de staat aansprakelijk is, is 
daarmee vanaf die datum beslissend 
of de staat heeft nagelaten passen
de en redelijkerwijs te verlangen 
maatregelen te nemen om dergelijke 
schade te voorkomen. De rechtbank 
zal die vraag moeten beantwoor
den. De formele rechtskracht van 
instemmingsbesluiten in zaken als 
deze staat niet aan aansprakelijkheid 
van de staat in de weg, zo luidde het 
antwoord op de vierde vraag. Voor 
wat betreft de vraag welke schade 
voor vergoeding in aanmerking kan 
komen (in dit geval de waardedaling 
van een woning in het Groningenveld 
als gevolg van het risico op toekom
stige aardbevingen, terwijl geen 
sprake is van daadwerkelijke verkoop 
van de woning) stelde de Hoge Raad 
het vaste uitgangspunt voorop dat 
schade concreet begroot moet wor
den. Op praktische gronden en om 
redenen van billijkheid kan in bijzon
dere gevallen worden geabstraheerd 
van concrete omstandigheden. De 
Hoge Raad oordeelde dat de omvang 
van deze waardevermindering op 
dit moment nog te onzeker is om 
daarvoor een vergoeding te kunnen 
toekennen. De reden hiervoor is dat 
boven het Groningenveld nog geen 
sprake is van een voldoende stabiele 
toestand. Hierdoor kan niet met 
voldoende zekerheid worden gezegd 
dat significante schommelingen in 
de waarde van de woning die verband 
houden met de aardbevingen, zullen 
uitblijven. Wel is het mogelijk dat 
de rechtbank aan de benadeelde 

een voorschot voor deze schade 
toekent. Het moet dan gaan om een 
geval waarin voldoende zeker is dat 
ten minste tot het bedrag van het 
voorschot schade door waardeverlies 
zal worden geleden. Voorts heeft de 
Hoge Raad onder meer nog richt
snoeren gegeven voor het verschil 
in voorwaarden en consequenties 
tussen een op de risicoaansprake
lijkheid van artikel 6:177 BW en op 
de gewone onrechtmatige daad van 
artikel 6:162 BW gestoelde aanspra
kelijkheid, voor de vergoedbaarheid 
van immateriële schade en voor 
de bewijslastverdeling. De overige 
antwoorden gaan het bestek van deze 
Kroniek te buiten, en blijven hier on
besproken. Van belang is met name 

het antwoord van de Hoge Raad dat 
niet alleen NAM (en EBN), maar ook 
de staat (indirect) aansprakelijk is 
voor de schade.

PRODUCT-
AANSPRAKELIJKHEID
In zijn arrest van 10 januari 2020 
(ECLI:NL:HR:2020:27) oordeelde de 
Hoge Raad over de aansprakelijk
heid van de producent en de toepas
sing van de omkeringsregel. Voor 
toepassing van de omkeringsregel 
is volgens vaste rechtspraak van de 
Hoge Raad vereist dat een gedraging 
heeft plaatsgevonden die in strijd is 
met een norm die strekt tot het voor
komen van een specifiek gevaar ter 
zake van het ontstaan van schade, en 
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dat degene die zich op schending van 
deze norm beroept, ook bij betwis
ting aannemelijk heeft gemaakt dat 
in het concrete geval het (specifieke) 
gevaar waartegen de norm bescher
ming beoogt te bieden, zich heeft 
verwezenlijkt.
Waar ging het hier om? Als gevolg 
van een ontploffing in een soldeer
machine zijn een woning en bedrijfs
ruimte bijna volledig afgebrand en is 
de bewoner van de woning – tevens 
de directeur van het bedrijf – zwaar
gewond geraakt. De (opstal)verzeke
raar keerde uit en sprak de produ
cent van de soldeermachine aan tot 
betaling van de door haar gedane 
schadeuitkeringen. De verzekeraar 
stelde dat de producent onrechtma
tig had gehandeld door een machine 
in het verkeer te brengen die door 
een ontwerpfout niet voldeed aan de 
concrete aan EUrichtlijnen ontleen
de veiligheidsnormen die beogen te 
voorkomen dat als gevolg van een 
ontploffing of brand schade ontstaat. 
De soldeermachine was daardoor 
 gebrekkig. De producent wees er 
echter op dat de soldeermachine vlak 
voor de installatie was gewijzigd door 
een derde. Na het gelasten van een 
deskundigenbericht oordeelde het 
hof dat niet kon worden uitgesloten 
dat de wijziging van de machine die 
niet door de producent was ver
richt, de oorzaak van de brand was 
geweest. De producent had met deze 
wijziging bij het in het verkeer bren
gen geen rekening hoeven houden. 
Op basis daarvan wees het hof de vor
dering af omdat het causale verband 
tussen het op de markt brengen van 
de soldeermachine en de brand niet 
kon worden vastgesteld.
De Hoge Raad tikte het hof op de 
vingers. Zo had het zijn oordeel over 
het causaal verband onvoldoende 
gemotiveerd en had het hof verzuimd 
de omkeringsregel toe te passen. 
De verzekeraar had zich beroepen 
op schending van een concrete 

norm uit de Machinerichtlijn en 
de ATEXRichtlijn (verwarmings
elementen in een soldeermachine als 
deze moeten zijn afgeschermd tegen 
brandbare dampen). Deze norm 
strekt er volgens het hof specifiek 
toe bescherming te bieden tegen het 
gevaar van een interne ontploffing 
en dat gevaar heeft zich juist verwe
zenlijkt. Gezien deze omstandighe
den kon het hof de vordering niet 
afwijzen op de enkele grond dat niet 
kon worden uitgesloten dat de wijzi
ging van de machine de oorzaak van 
de brand in de machine is geweest. 
Het hof had, als er nog onzekerheid 
bestond over het causaal verband 
tussen de schending van deze norm 
en de schade, de omkeringsregel 
moeten toepassen. Opvallend is dat 
AG Hartlief juist had betoogd dat de 
omkeringsregel niet van toepassing 
was omdat het hof had geoordeeld 
dat sprake was van een redelijke 
mate van zekerheid dat de brand was 
veroorzaakt door de wezenlijke wijzi
ging van de soldeermachine.

DIENSTVERLENING
Vermeldenswaardig is het arrest 
van de Hoge Raad van 7 juni 2019 
(ECLI:NL:HR:2019:849) inzake de 
mogelijke aansprakelijkheid van NSE 
(auteursinbreuk), een exploitant voor 
Usenetdiensten. Het Usenet bestaat 
sinds 1979 en is een wereldwijd 
platform voor het uitwisselen van 
berichten en bestanden. De zaak was 
aangespannen door Brein, een stich
ting die zich ten doel stelt de onrecht
matige exploitatie van informatie
dragers en informatie te bestrijden 
en de belangen te behartigen van de 
rechthebbenden op die informatie. 
Het hof oordeelde dat NSE vrijstel
ling van aansprakelijkheid ex artikel 
14 van de Richtlijn inzake elektro
nische handel toekwam. Aangezien 
het om de uitleg van Unierecht gaat 
en daar onduidelijkheid over was, 
stelde de Hoge Raad vier prejudiciële 

vragen aan het HvJ EU. Volgens de 
Hoge Raad bestond twijfel over het 
antwoord op de vragen of (i) NSE 
een ‘mededeling aan het publiek’ 
heeft verricht, (ii) zo ja, of die in de 
weg staat aan toepassing van de 
vrijwaring van aansprakelijk heid 
ex artikel 14 lid 1 Richtlijn inzake 
elektronische handel, (iii) of NSE 
anderszins een actieve rol heeft 
gespeeld die in de weg staat aan een 
geslaagd beroep op deze vrijwaring 
van aansprakelijkheid en (iv) in hoe
verre tegen de Usenetaanbieder die 
een mededeling aan het publiek 
verricht en aan wie een geslaagd 
beroep toekomt op de vrijwaring, 
maatregelen kunnen worden getrof
fen ter beëindiging of voorkoming 
van de inbreuk. Mogelijk kunnen de 
antwoorden in de volgende Kroniek 
worden gegeven .

BANKEN
In het afgelopen jaar trokken drie 
uitspraken over renteswaps de aan
dacht. In de eerste zaak (HR 28 juni 
2019, ECLI:NL:HR:2019:1046) werden 
prejudiciële vragen aan de Hoge 
Raad gesteld over een beroep op dwa
ling bij renteswaps. De prejudiciële 
vragen betroffen een veelgebruikte 
renteswap, waarbij cliënten ener
zijds een lening met variabele rente 
afsloten en anderzijds een swap (een 
derivaat) overeenkwamen waarover 
vaste rente werd betaald, zodat per 
saldo een vaste rente zou worden 
overgehouden. Het risico van een 
renteswap is dat de waarde daarvan 
daalt bij een dalende rente en de 
waarde zelfs negatief kan worden. 
In dit soort zaken wordt regelmatig 
met een dwalingsberoep geprobeerd 
de bank voor de daardoor ontstane 
schade aansprakelijk te stellen. De 
Hoge Raad oordeelde in deze zaak 
dat de omvang en inhoud van de 
mededelingsplicht van artikel 6:228 
BW afhankelijk zijn van de omstan
digheden van het geval. Uitgangs
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punt is daarbij dat de bank aan haar 
mededelingsplicht heeft voldaan 
indien de algemene productinfor
matie informatie bevat waaruit de 
klant die zich redelijk inspant tijdig 
inzicht kan krijgen in de wezenlijke 
kenmer ken en risico’s van het pro
duct, zoals het risico dat het rente
derivaat een negatieve waarde kan 
ontwikkelen. Kort na dit arrest heeft 
de Hoge Raad dit beoordelingskader 
in twee arresten van 4 oktober 2019 
(ECLI:NL:HR:2019:1499 en ECLI:NL: 
HR:2019:1500) geconcretiseerd en 
toegepast.
Op 10 januari 2020 (ECLI:NL:HR: 
2020:28) deed de Hoge Raad uit
spraak over de zorgplicht die op de 
bank rust bij het uitbrengen van een 
beleggingsadvies over een fonds 
dat belegde in tulpen. Net als met 
de tulpenmanie in de Gouden Eeuw 
liep het slecht af met het beleggings
fonds: door kennelijke fraude ging 
het fonds failliet. De bank werd 
aangesproken wegens schending 
van haar zorgplicht en hoewel de 
rechtbank een condicio sine qua 
nonverband tussen het handelen 
van de bank en de belegging in het 
fonds aannam, ontbrak naar haar 
oordeel een causaal verband met 
de schade omdat die schade door 
het faillissement van het fonds 
was veroorzaakt. In hoger beroep 
oordeelde het hof dat de bank haar 
zorgplicht had geschonden omdat 
zij de indruk had gewekt achter het 
fonds te staan. De bank had niet 
meegedeeld dat zij zelf geen onder
zoek naar het fonds had gedaan en 
ook geen mening had over het fonds. 
Daarentegen had de belegger de 
beslissing in het  beleggingsfonds 
te beleggen gegrond op het voorstel 
van de bank en de via haar ontvan
gen informatie brochure; ook was 
de bank aanwezig geweest op een 
voorlichtingsbijeenkomst van het 
beleggingsfonds. De Hoge Raad ver
nietigde dat oordeel omdat het hof 

bij de vaststelling van het causaal 
verband tussen de schending van 
de zorgplicht en de schade ook had 
gelet op omstandigheden die het hof 
niet als schending van de zorgplicht 
had beoordeeld.
Maar ook het oordeel van het hof over 
de toerekenbaarheid hield in cassatie 
geen stand. Het hof had geoordeeld 
dat de geleden schade het gevolg was 
van het waardeloos worden van de 
belegging door het faillissement van 
het beleggingsfonds en het hande
len van de bank, waarbij het had 
overwogen dat het faillissement van 
het beleggingsfonds dat niet anders 
maakte omdat de bank, als enige, 
transactieoverzichten ontving waar
uit onwaarschijnlijk hoge omzetten 
en enorm grote verschillen tussen 
aan en verkoopprijzen bleken. Het 
hof nam het de bank kwalijk dat zij 
niets met die transactieoverzichten 
had gedaan, terwijl de bank zeer 
nauw bij het beleggingsfonds was be
trokken: zij had naar het oordeel van 
het hof de verplichting tot het doen 
van nader onderzoek naar de op de 
transactieoverzichten vermelde aan 
en verkoopbedragen. Omdat de bank 
dat onderzoek niet had verricht, 
was de schade van de belegger aan 
haar toe te rekenen. De Hoge Raad 
oordeelde dat het hof de aansprake
lijkheid van de bank had gebaseerd 
op schending van de bijzondere zorg
plicht in de adviseringsfase, te weten 
dat de bank de belegger niet had 
geïnformeerd dat zij geen eigen oor
deel had over het prospectus en dat 
daarmee de indruk was gewekt dat 
zij achter het beleggingsfonds stond. 
De toerekening had het hof echter 
gebaseerd op het schenden van een 
onderzoeksplicht ten aanzien van de 
transactieoverzichten, waarbij het 
hof niet had vastgesteld dat de bank 
met het verzuim om dat onderzoek te 
doen een verwijt trof.
In zijn uitspraak van 6 december 
2019 (ECLI:NL:HR:2019:1845) kwam 

aan de orde de deskundigheid van 
een belegger en of die (vermeende) 
deskundigheid de omvang van de 
zorgplicht van de bank beïnvloedt. 
Het hof had bij zijn oordeel daarover 
aangeknoopt bij de definitie van 
professionele belegger als vervat in 
artikel 1:1 Wet op het financieel toe
zicht (Wft) en geoordeeld dat de bank 
een bijzondere zorgplicht had omdat 
alleen de ‘professionele belegger’ 
van deze bancaire zorgplicht was 
uitgesloten. De Hoge Raad casseerde, 
omdat het hof bij zijn oordeel niet 
alle omstandigheden van het geval in 
aanmerking had genomen. Zo had de 
bank gesteld dat de belegger uitge
breide kennis van zaken had en pre
cies wist wat hij deed, dat hij op grote 
schaal op beurzen in de hele wereld 
had gehandeld en dat hij bewust de 
grote risico’s nam die inherent zijn 
aan de derivatenhandel. Voorts had 
het hof niet de stelling van de bank 
onderzocht dat de belegger zelfstan
dig toegang had tot professionele 
beleggingsinformatie en dat hij 
een eigen backoffice had die al zijn 
transacties professioneel adminis
treerde. De Hoge Raad oordeelde dat 
het hof niet had kunnen volstaan met 
de enkele toetsing aan het criterium 
van artikel 1:1 Wft, maar dat het ook 
de andere relevante omstandigheden 
had moeten onderzoeken en bij zijn 
oordeel had moeten betrekken.

BEROEPS-
AANSPRAKELIJKHEID
Accountant
In het afgelopen Kroniekjaar werden 
drie arresten gewezen op het terrein 
van de beroepsaansprakelijkheid. 
De eerste zaak, die leidde tot het 
arrest van de Hoge Raad van 17 mei 
2019 (ECLI:NL:HR:2019:744) betrof 
de (buitencontractuele) aansprake
lijkheid van een accountant jegens 
een derde. Aanleiding voor het arrest 
was een onderzoek dat accountants
kantoor Ernst & Young, in opdracht 

Advocatenblad_2020_06.indd   69Advocatenblad_2020_06.indd   69 19/06/2020   11:41:4619/06/2020   11:41:46



70 kroNIEkEN ADVOCATENBLAD

zorgvuldigheid wordt dan ook mede 
bepaald door hetgeen deze gedrags 
en beroepsregels meebrengen.

Curator
De tweede zaak betrof de aanspra
kelijkheid van de curator. In deze 
zaak, die leidde tot het arrest van 
de Hoge Raad van 4 oktober 2019 
(ECLI:NL:HR:2019:1492), werden de 
curatoren in het faillissement van 
het Ruwaard van Puttenziekenhuis 
hoofdelijk aansprakelijk gesteld door 
een voorheen aan het ziekenhuis 
verbonden medisch specialist. De 
kern van het verwijt aan curatoren 
was dat zij zich de belangen van 
de specialist onvoldoende hadden 
aangetrokken door de wijze waarop 
zij eerst tijdens de prepackperiode 
als stille bewindvoerder een door
starttransactie hadden voorbereid 
en deze na de faillietverklaring als 
curatoren hadden uitgevoerd. De 
vraag die vervolgens in cassatie voor
lag, was naar welke aansprakelijk
heidsmaatstaf het handelen van de 
curatoren beoordeeld moet worden. 
Naar het oordeel van de Hoge Raad 
moest voor de beoordeling van het 
handelen van een beoogd curator 
aansluiting worden gezocht bij de 
maatstaf die geldt voor de persoon
lijke aansprakelijkheid van de in 
artikel 68 e.v. Faillissementswet (Fw) 
bedoelde  curator, dat wil zeggen de 
zogenoemde Maclounorm van HR 
19 april 1996, NJ 1997/48, zoals nader 
uitgewerkt in HR 16 december 2011, 
NJ 2012/515. Dit betekende dat in dit 
verband moest worden onderzocht of 
de beoogd curator heeft gehandeld 
zoals in redelijkheid mag worden ver
langd van een over voldoende inzicht 
en ervaring beschikkende beoogd 
curator die zijn taak met nauwgezet
heid en inzet verricht.
De beoordeling van de persoonlijke 
aansprakelijkheid van de in artikel 

van een stichting, had uitgevoerd 
naar mogelijke onregelmatigheden 
waarbij een (voormalige) bestuurder 
direct betrokken zou zijn geweest. 
Op grond van de onderzoeksresul
taten werd de arbeidsovereenkomst 
met de bestuurder ontbonden, waar
na de bestuurder in dit geding een 
verklaring voor recht vorderde dat 
Ernst & Young zich schuldig had ge
maakt aan een onrechtmatige daad 
jegens hem. Volgens de bestuurder 
zou het onderzoek ernstige gebreken 
vertonen en zou niet zijn voldaan aan 
de eisen van hoor en wederhoor. De 
vraag die partijen in cassatie verdeeld 
hield, was naar welke maatstaf de 
aansprakelijkheid van een accoun
tant jegens een derde beoordeeld 
moet worden. Naar het oordeel van 
de Hoge Raad moest het voor Ernst & 
Young duidelijk zijn geweest dat haar 
onderzoek nadelige gevolgen voor 
de bestuurder zou kunnen hebben, 
zodat zij bij het uitvoeren van haar 
werkzaamheden jegens de bestuur

der de in het maatschappelijk verkeer 
vereiste zorgvuldigheid in acht had 
dienen te nemen. Bij de invulling 
van die zorgvuldigheidsnorm komt 
het volgens de Hoge Raad aan op een 
beoordeling van alle omstandighe
den van het geval en moet mede acht 
worden geslagen op de functie van 
de accountant in het maatschappe
lijk verkeer. In Nederland is aan de 
beroepsorganisatie van accountants 
de wettelijke verplichting opgelegd 
om gedrags en beroepsregels vast 
te stellen ten behoeve van een goede 
uitoefening van de werkzaamheden 
van accountants (zie artikel 19 lid 
2(a) Wet op het accountantsberoep). 
Die gedrags en beroepsregels geven 
niet alleen invulling aan de verant
woordelijkheden van de accountant 
jegens zijn opdrachtgever, maar ook 
aan de verantwoordelijkheid van de 
accountant om te handelen in het al
gemeen belang. De door een accoun
tant in het maatschappelijk verkeer 
jegens een derde in acht te nemen 
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68 e.v. Fw bedoelde curator diende 
naar het oordeel van de Hoge Raad 
steeds te geschieden aan de hand van 
de Maclounorm, ook indien hij voor
afgaand aan de faillietverklaring als 
beoogd curator van de schuldenaar is 
opgetreden.

Advocaat
De derde zaak op het terrein van de 
beroepsaansprakelijkheid betrof de 
aansprakelijkheid van een advocaat. 
In deze zaak, die leidde tot het arrest 
van de Hoge Raad van 17 januari 
2020 (ECLI:NL:HR:2020:61), 
ging het over de vraag of de 
advocaat van twee (inmiddels 
gefailleerde) vennootschappen 
aansprakelijk was voor de schade 
die deze vennootschappen en 
hun (gezamenlijke) schuldeisers 
hadden geleden doordat de verkoop
opbrengst van een vliegtuig van 
die twee vennootschappen niet 
aan hen was betaald, maar met 
medewerking van de advocaat aan 
een gelieerde derde vennootschap, 
die geen verhaal bood. Volgens 
de curatoren (eisers) mag van een 
advocaat aan wie wordt gevraagd 
te adviseren over of mee te werken 
aan een omleiding van geld in 
een situatie waarin sprake is 
van financiële moeilijkheden, 
worden gevergd dat hij vragen 
stelt en onderzoekt of van een 
ongeoorloofde omleiding sprake is, 
dan wel dat hij alle medewerking 
weigert, zodat hij aansprakelijk is 
indien hij zulks nalaat. Naar het 
oordeel van de Hoge Raad moest 
echter als uitgangspunt worden 
genomen dat een advocaat bij zijn 
dienstverlening met betrekking 
tot een voorgenomen financiële 
transactie geen rekening hoeft te 
houden met mogelijke belangen 
van derden, tenzij hij uit de hem 
door de cliënt verschafte gegevens 

of de overige omstandigheden van 
het geval redelijkerwijs kon afleiden 
dat zodanige, gerechtvaardigde, 
belangen door de van hem 
gevraagde dienstverlening op 
onaanvaardbare wijze konden 
worden geschaad. Het antwoord 
op de vraag of een advocaat 
redelijkerwijs tot de conclusie moet 
komen dat zodanige situatie zich 
kan voordoen, is afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval. De 
wetenschap dat de vennootschap 
waaraan de advocaat zijn diensten 
verleende financieel in zwaar weer 
verkeerde, was daartoe op zichzelf 
niet voldoende volgens de Hoge 
Raad, ook niet als de betrokken 
advocaat is gespecialiseerd in het 
insolventierecht.

BESTUURDERS-
AANSPRAKELIJKHEID
Tot slot, in het afgelopen Kroniek
jaar werden twee arresten gewezen 
op het terrein van de bestuurders
aansprakelijkheid. In de eerste 
zaak, die leidde tot het arrest van de 
Hoge Raad van 28 juni 2019 (ECLI: 
NL:HR:2019:1042), betrof het een ge
schil tussen twee bestuurders van het 
bedrijf Frelan B.V. dat alle aandelen 
in Famed B.V. bezat. Op grond van 
de aandeelhoudersovereenkomst 
was voor vervreemding van deze 
aandelen voorafgaande instemming 
nodig van beide bestuurders. Nadat 
de ene bestuurder bij faxbericht van 
6 augustus 2001 had bericht dat de 
vraagprijs van de aandelen ‘toch 
minimaal’ ƒ 35 miljoen moest zijn, 
werden de aandelen desalniettemin 
bij onderhandse akte van 19 oktober 
2001 verkocht voor een bedrag van 
ƒ 31,5 miljoen met medewerking van 
de andere bestuurder. Het hof heeft 
deze andere bestuurder hiervoor 
aansprakelijk geacht jegens zijn 
medebestuurder en veroordeeld tot 

schadevergoeding. In cassatie ging 
het om de vraag of het hof bij de scha
deberekening terecht is uitgegaan 
van een hypothetische verkoopprijs 
op of omstreeks 19 oktober 2001 van 
ƒ 35 miljoen. Naar het oordeel van 
de Hoge Raad vereist de vaststelling 
van de schade een vergelijking van de 
feitelijke situatie (waarin de norm
schending heeft plaatsgevonden) met 
de hypothetische situatie waarin de 
normschending zou zijn uitgebleven. 
Indien vaststaat dat op of omstreeks 
19 oktober 2001 geen gegadigde be
reid zou zijn geweest om een bedrag 
van ƒ 35 miljoen voor de aandelen 
te betalen, kan het wegdenken van 
de normschending niet leiden tot de 
door het hof aan genomen hypotheti
sche verkoop op die datum voor een 
bedrag van ƒ 35 miljoen, zodat de 
daartegen gerichte klacht slaagt.
In de tweede zaak, die leidde tot het 
arrest van de Hoge Raad van 17 janu
ari 2020 (ECLI:NL:HR:2020:73), ging 
het in cassatie om de vraag of een 
bestuurder van een vennootschap 
persoonlijk aansprakelijk is jegens 
een vennootschapsschuldeiser, op 
de enkele grond dat die bestuurder 
het faillissement van de vennoot
schap heeft aangevraagd en daarna 
heeft bewerkstelligd of toegelaten 
dat de vennootschap een of meer 
andere schuldeisers heeft betaald 
met voorrang boven die vennoot
schapsschuldeiser. Naar het oordeel 
van de Hoge Raad was dit niet het 
geval. Volgens de Hoge Raad kon 
de betrokken bestuurder alleen 
persoonlijk aansprakelijk worden 
gehouden indien zijn handelen of 
nalaten als bestuurder ten opzichte 
van de schuldeiser in de gegeven om
standigheden zodanig onzorgvuldig 
was dat hem daarvan persoonlijk een 
ernstig verwijt kon worden gemaakt 
(HR 8 december 2006, NJ 2006/659 
(Ontvanger/Roelofsen)).
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