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Introductie

Auteurs: Thomas Munnik en Annerieke Meerkerk

In het vierde kwartaal van 2022 zijn er op www.rechtspraak.nl weer verschillende 

uitspraken gepubliceerd waarin een (civiele of tuchtrechtelijke) vordering tegen een 

beroepsbeoefenaar werd ingesteld. Denk hierbij onder andere aan de mogelijke aan-

sprakelijkheid van notarissen, advocaten, adviseurs en makelaars.

In deze Kwartaalupdate Beroepsaansprakelijkheid voor Q4 2022 is een selectie 

gemaakt uit deze uitspraken. De navolgende onderwerpen komen aan bod:

01. Advisering door pensioenadviseur over inbreng in beleggingsverzekering - 

       schending zorgplicht? 

       (Hoge Raad 16 december 2022)  2 

02. Onjuiste mededeling over toestemming Belastingdienst - aansprakelijkheid fiscaal

       adviseur? 

       (Rechtbank Gelderland 14 december 2022)  5

03. Aansprakelijkheid notaris - nalaten waarschuwen voor onmogelijkheid vestigen

       hypotheekrecht

       (Gerechtshof Den Haag 13 december 2022)  9

04. Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat wegens verstrijken appeltermijn? 

       (Rechtbank Gelderland 16 november 2022)  13

05. Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat wegens het niet instellen van verzet tegen een

       Duits verstekvonnis 

       (Rechtbank Limburg 14 december)  16 
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01 Advisering door pensioenadviseur over 

inbreng in beleggingsverzekering – schending 

zorgplicht?  

(Hoge Raad 16 december 2022)

In een juridische procedure tussen tussenpersoon Aon en een van haar klanten heeft 

de Hoge Raad op 16 december 2022 uitspraak gedaan. In deze uitspraak staat de 

zorgplicht van Aon als assurantietussenpersoon centraal. 

De klant heeft tot 1 september 1998 bij zijn toenmalig werkgever deelgenomen aan 

een collectieve pensioenregeling, waarbinnen sprake zou zijn van een gegarandeerd 

levenslangs ouderdomspensioen van (omgerekend) EUR 32.890 bruto per jaar vanaf 

de pensioendatum in 2015. Van indexering van het pensioen is geen sprake. 

Per 1 november 1998, nadat de klant aan de slag was gegaan bij een andere 

werkgever, heeft de klant, op advies van Aon, ervoor gekozen bij zijn nieuwe 

werkgever een aanvullend pensioen op te bouwen, in de vorm van een beleggingsver-

zekering bij Delta Lloyd. Premies voor deze verzekering zouden worden belegd in een 

van de fondsen van Delta Lloyd.

Bij brief van 7 mei 1999 adviseert Aon aan de klant om de premievrije opgebouwde 

waarde van het gegarandeerde pensioen (dus uit hoofde van zijn vorige dienstbe-

trekking) eveneens over te dragen aan het beleggingsfonds. Aon wijst er nog op dat 

bij het gegarandeerd pensioen geen sprake is van indexatie. In de brief becijfert Aon 

wat verschillende jaarlijkse rendementen kunnen betekenen voor het op te bouwen 

ouderdomspensioen, afgezet tegen de hoogte van het gegarandeerd pensioen. 

Hierbij is uitgegaan van een rekenrente van 5 procent. Voor het garantiekapitaal 

wordt in de offerte een bedrag van EUR 23.351,98 per jaar aan ouderdomspensioen 

voorgerekend.

Uiteindelijk aanvaardt de klant het voorstel van Aon. Op de pensioendatum blijkt het 

opgebouwde pensioen echter tegen te vallen, te weten EUR 14.959 bruto per jaar. 
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Dit is dus aanzienlijk lager dan het oorspronkelijke gegarandeerde pensioen van EUR 

32.890 bruto per jaar. 

De klant heeft Aon hierop aansprakelijk gesteld voor de geleden schade, bestaande uit 

het misgelopen pensioen. In eerste aanleg heeft de rechtbank voor recht verklaard dat 

Aon aansprakelijk is voor de pensioenschade van de klant. De precieze schade zou bij 

staat dienen te worden opgemaakt.

Het gerechtshof Den Haag is in hoger beroep tot een ander oordeel gekomen. 

Volgens het hof is ten aanzien van het beleggingsrisico geen sprake geweest van 

schending van enige op Aon rustende zorgplicht. Het hof heeft overwogen dat een 

feit van algemene bekendheid is dat het rendement op beleggingen kan tegenvallen, 

of zelfs negatief kan zijn. Daarvoor hoefde Aon de klant dus niet expliciet te 

waarschuwen bij de advisering over de nieuwe pensioenvorm. Dat was volgens het 

hof niet anders bij een persoon die onervaren was op het gebied van beleggen. Het 

hof weegt hierbij mee dat het beleggingsrisico beperkt was.

Ten aanzien van de advisering op het gebied van de rekenrente, is Aon volgens 

het hof wel tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht. Op het risico van 

een daling van de rekenrente is de klant niet door Aon gewezen, terwijl daartoe 

volgens het hof wel aanleiding bestond. Naar het oordeel van het hof is geen feit van 

algemene bekendheid dat de rekenrente zou kunnen dalen, en op dit punt rustte op 

Aon dus wel een waarschuwingsplicht. Niettemin heeft het hof geoordeeld dat geen 

sprake is van causaal verband tussen de schending van de zorgplicht op dit punt en 

de schade van de klant. Een rekenrente van 5 procent was gangbaar en realistisch. 

Als de rol van de rente verder in de advisering zou zijn betrokken, zouden scenario’s 

zijn geschetst met een rekenrente tussen 4 en 6 procent. Met een rekenrente binnen 

deze bandbreedte zou – zo volgt uit berekeningen van Aon – een ouderdomspensioen 

worden gerealiseerd dat hoger lag dan het bedrag dat in de offerte in het vooruitzicht 

werd gesteld. Onder deze omstandigheden is volgens het hof onvoldoende 

onderbouwd dat de pensioenverzekering bij naleving van de zorgplicht niet in deze 

vorm zou zijn aangegaan.
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In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat het laatstgenoemde oordeel van het hof zonder

nadere motivering onbegrijpelijk is. Bij de afweging die de klant diende te maken 

bij de beslissing over het aangaan van de beleggingsverzekering, diende volgens de 

Hoge Raad ook meegewogen te worden hoe groot de klant de kans inschatte dat het 

pensioen op het bedrag van het gegarandeerd pensioen zou kunnen uitkomen of – 

meer algemeen – of zou kunnen uitkomen op een lager bedrag dan het gegarandeerd 

pensioen. De uitkomst hiervan werd niet slechts beïnvloed door het beleggingsrisico, 

maar ook door het rekenrenterisico. Dit punt is door het hof volgens de Hoge Raad 

niet kenbaar betrokken in zijn oordeel. Op dit punt is het ingestelde cassatieberoep 

dus gegrond verklaard. Voor het overige geeft het oordeel van het hof volgens de 

Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, en slaagt het cassatieberoep 

dus niet. 

De Hoge Raad verwijst de zaak naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere 

behandeling en beslissing. In die verwijzingsprocedure zal dan moeten blijken of Aon 

alsnog aansprakelijk is voor de schade van de klant. 
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02 Onjuiste mededeling over toestemming 

Belastingdienst – aansprakelijkheid fiscaal 

adviseur?  
(Rechtbank Gelderland 14 december 2022)

Tussen een maatschap, die optreedt als dienstverlener in de agrarische sector, en haar 

accountant/belastingadviseur Accon ontstaat een geschil over een aan Accon gegeven 

opdracht tot het verstrekken van advies over de structuur van de onderneming. 

Onderdeel van deze structuur zou volgens de maatschap moeten zijn dat de houdster-

maatschappijen binnen de groep facturen voor management werkzaamheden kunnen 

sturen, zonder dat hierbij btw in rekening zou hoeven worden gebracht. Volgens 

Accon is dit mogelijk. Wanneer de Belastingdienst zich echter op het standpunt 

stelt dat in deze situatie wel degelijk in rekening gebracht had moeten worden, en 

naheffing oplegt, spreken de maatschap en haar maten Accon aan tot vergoeding van 

de door hen geleden schade. 

Voordat de maatschap was opgericht, werkte een zevental personen via vijf houd-

stervennootschappen samen in een werkmaatschappij. De samenwerking vond 

plaats via individueel ondernemerschap; de verschillende aandeelhouders waren alle 

in loondienst bij de werkmaatschappij. In 2008 is op hun verzoek door Accon een 

memorandum opgesteld, waarin is uiteengezet dat de aandeelhouders de manage-

mentvergoeding die zij van de werkmaatschappij ontvangen zonder btw heffing 

wensen door te belasten. Volgens Accon zou dit mogelijk moeten zijn als de te betalen 

vergoeding resultaatafhankelijk is, maar hierover zou afstemming met de Belasting-

dienst dienen plaats te vinden.

Bij brief van 23 juni 2009 aan de Belastingdienst heeft Accon de situatie geschetst, en 

uiteengezet waarom naar haar oordeel geen btw verschuldigd is over de vergoeding 

die de houdstervennootschappen ontvangen. De brief wordt afgesloten met het 

verzoek te bevestigen of de Belastingdienst deze visie deelt. Bij brief van 9 juli 2009 

maakt de Belastingdienst duidelijk dat dat niet het geval is.
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Omdat sprake is van daadwerkelijke werkzaamheden die de houdstervennootschap-

pen ten behoeve van de werkmaatschappij verrichten, zou sprake zijn van onder-

nemerschap voor de omzetbelasting. In de brief wordt ten slotte opgemerkt dat het 

oprichten van een maatschap zou kunnen bevorderen dat de houdstervennootschap-

pen als één ondernemer en één entiteit aangemerkt kunnen worden. Een en ander 

zou wel feitelijk bekeken moeten worden.

Naar aanleiding van de brief van de Belastingdienst wordt intern binnen Accon 

gesproken over het vormen van een maatschap. Richting de houdstervennootschap-

pen wordt (al te voortvarend, zo zal later blijken) bericht dat de Belastingdienst 

akkoord is met de situatie dat arbeid via een maatschap wordt doorbelast aan de 

houdstervennootschappen. Nadat over het voorgaande nog een notitie door Accon 

wordt opgesteld, wordt uiteindelijk op 1 december 2009 de maatschap aangegaan, 

een jaar later gevolgd door een managementovereenkomst tussen de maatschap en 

de werkmaatschappij. De maatschap wordt niet aangemeld bij de Belastingdienst.

Jaren later, in augustus 2017, vraagt de Belastingdienst aan Accon waarom de 

maatschap nooit is aangemeld, en waarom geen aangifte voor de omzetbelasting 

is gedaan. Naar het oordeel van de Belastingdienst had dat wel gemoeten, omdat 

de maatschap ondernemer voor de omzetbelasting zou zijn. Accon laat in reactie 

hierop weten dat hierover destijds – de betreffende werknemer is inmiddels niet meer 

werkzaam bij Accon – afstemming met de Belastingdienst had plaatsgevonden dat 

de maatschap en de werkmaatschappij een fiscale eenheid vormden. Wanneer de 

maatschap en haar maten hiervan weet krijgen, stellen zij Accon aansprakelijk voor 

de schade (bestaande uit btw die alsnog zou moeten worden afgedragen) die zij 

als gevolg van het in hun ogen onjuiste advies van Accon hebben geleden. Anders 

dan Accon hen had voorgehouden, zag de Belastingdienst de maatschap wel als 

ondernemer. Het advies van Accon zou in die zin onjuist zijn geweest.

Het komt vervolgens tot de oplegging van naheffingsaanslagen, die – na een 

beslissing op bezwaar voor een periode van zes jaar (tussen 2013 en 2018) wordt 

vastgesteld op ruim EUR 1 miljoen. De procedure bij de belastingrechter hierover loopt 

nog.
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In de tussentijd hebben de werkmaatschappij, de maatschap en de maten een 

procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Gelderland, waarin zij onder andere 

een verklaring voor recht vorderen dat Accon gehouden is de schade van de 

maatschap c.q. de individuele maten aan hen te vergoeden. Het advies van Accon zou 

onjuist zijn geweest en ook onjuist zijn geïmplementeerd. Daarmee zou sprake zijn van 

een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst 

van opdracht en van onrechtmatig handelen. Accon stelt zich op het standpunt dat 

van een beroepsfout geen sprake is, en dat overigens ook het causaal verband zou 

ontbreken. Ook wordt de hoogte van de schade betwist en wordt een beroep gedaan 

op eigen schuld. 

De rechtbank overweegt allereest dat het handelen van Accon op grond van de 

volgende maatstaf dient te worden beoordeeld: heeft Accon gehandeld zoals een 

redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot betaamt? Naar het oordeel van de 

rechtbank is dat niet het geval. Onder verwijzing naar de brief van de Belastingdienst 

van 9 juli 2009 overweegt de rechtbank dat de Belastingdienst zich terughoudend 

heeft opgesteld ten aanzien van de mogelijkheid van het aangaan van een maatschap. 

De rechtbank voegt cursiveringen toe aan de brief van de Belastingdienst, waaruit 

volgt dat de Belastingdienst in totaal zeven voorbehouden (bijvoorbeeld: “In 

principe”, “indien aan alle voorwaarden is voldaan”, “mogelijk”) heeft gemaakt. 

Hieruit heeft Accon volgens de rechtbank niet in redelijkheid kunnen begrijpen dat de 

Belastingdienst zonder meer het standpunt innam dat binnen een dergelijke structuur 

zonder btw zou kunnen worden gefactureerd. Ook heeft Accon nagelaten zekerheid 

te verkrijgen, al dan niet door het vragen van een beschikking. Daarmee is volgens de 

rechtbank sprake van een toerekenbare tekortkoming, en van onrechtmatig handelen.

Volgens de rechtbank valt niet in te zien dat de werkmaatschappij schade lijdt als 

gevolg hiervan, maar dat ligt voor de maatschap en de maten mogelijk anders. Zij zien 

zich immers geconfronteerd met een mogelijke naheffingsaanslag. Naar het oordeel 

van de rechtbank is dit een gevolg van de onrechtmatige daad van Accon, en is dus 

sprake van een causaal verband.
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Wat de hoogte van deze schade is, zal in de schadestaatprocedure moeten blijken. 

Daarin kan volgens de rechtbank ook het eigenschuld verweer worden behandeld, dat 

door Accon is aangevoerd. In het kader van deze procedure hoeft dat verweer nog 

niet inhoudelijk te worden behandeld.
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03 Aansprakelijkheid notaris - nalaten 

waarschuwen voor onmogelijkheid vestigen 

hypotheekrecht 
(Gerechtshof Den Haag 13 december 2022)

Het Gerechtshof Den Haag behandelt het hoger beroep in een juridische procedure 

tegen een notaris, uit hoofde van het gedeeltelijk onbetaald blijven van betaling van 

een vordering uit hoofde van overdracht van aandelen in een vennootschap. 

De genoemde aandelentransactie betreft de verkoop van aandelen in een Curacaose 

vennootschap aan de neef van de verkoper. Gesprekken hierover zijn gestart in 2014.

Door de kopende neef zal een notariële zekerheid worden verstrekt voor twee 

stuks onroerend goed in Zaandam. De neef heeft een notaris van Kragd Notariaat 

ingeschakeld om de door een accountant opgestelde koopovereenkomst (met daarin 

een koopsom van EUR 436.500) te beoordelen. De accountant is door de verkopende 

neef ingeschakeld.

De notaris stuurt zijn beoordeling van de concept koopovereenkomst bij bericht 

van 20 november 2014 aan de accountant. Hij schrijft dat het notariskantoor ook 

betrokken is bij de oprichting van een holdingvennootschap voor de kopende neef, en 

dat deze entiteit als koper kan worden opgenomen. In plaats van een te verstrekken 

recht van hypotheek, zou een pandrecht op de aandelen kunnen worden gevestigd 

ter zekerheid van de voldoening van de koopsom. De accountant laat bij bericht van 2 

december 2014 dat dit niet akkoord is. Er was niet overeengekomen dat de aandelen 

de zekerheid zouden vormen.

Op 5 december 2014 stuurt de notaris aan de accountant een concept hypotheekakte 

ten behoeve van de vestiging van een tweetal hypotheekrechten. De notaris wijst er 

hierbij op dat beide panden al bezwaard zijn met hypotheken, en dat hij als notaris 

verplicht is de “oudere” hypotheekhouders toestemming te vragen voor vestiging van 

deze nieuwe hypotheekrechten. De notaris spreekt de verwachting uit dat de hypo-

theekrechten hierdoor pas in januari 2015 gevestigd zouden kunnen worden.
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Enkele dagen later, op 11 december 2014 wordt de holdingvennootschap opgericht, 

waarna op 22 december 2014 de koopovereenkomst wordt gesloten (waarbij de 

aandelen met terugwerkende kracht op 1 december 2014 worden verkocht aan de 

holdingvennootschap).

De hypotheekakte wordt pas enkele weken later, op 16 februari 2015, gepasseerd. 

Door de kopende neef wordt een recht van hypotheek gevestigd op een tweetal 

huizen. De ene woning is sinds 2001 in zijn eigendom, bij de andere woning was één 

derde deel van de woning eigendom van zijn vrouw. 

Wanneer betaling van de koopsom, die in termijnen zou worden betaald, op enig 

moment uitblijft, wil de kopende neef overgaan tot executoriale verkoop van de 

woningen. Pas dan wordt hem duidelijk dat executoriale verkoop van een van de 

woningen hem niet zou baten, omdat sprake is van een gedeelde eigendom. Verkoop 

van slechts de andere woning zou evenmin soelaas bieden, omdat de verwachte 

verkoopopbrengst al onvoldoende zou zijn om de eerste hypotheekhouder te kunnen 

voldoen.

Nadat de kopende neef (zowel in privé als zijn holdingvennootschap) zijn 

aangeschreven tot betaling van de openstaande koopprijs (ruim EUR 325.000) en 

betaling hierop uitblijft, stelt de verkopende neef het notariskantoor aansprakelijk. 

Zo zou sprake zijn van het geven van een onjuiste uitleg aan de koopovereenkomst, 

en had de notaris uit de koopovereenkomst moeten begrijpen dat de volledige 

eigendom van beide woningen tot zekerheid had dienen te strekken. Primair wordt 

aangevoerd dat de sprake zou zijn van tekortschieten onder de verstrekte opdracht. 

Subsidiair stelt de verkoper dat het notariskantoor is tekortgeschoten in de zorgplicht 

jegens hem, door niet te wijzen op de verstrekkende gevolgen van het feit dat op de 

tweede woning geen volledig hypotheekrecht kon worden gevestigd. Daarbij wordt 

aangevoerd dat de verkoper niet door een eigen adviseur werd bijgestaan, en dat het 

daarmee op de weg van het notariskantoor had gelegen om zich ervan te vergewissen 

dat de verkoper van een en ander op de hoogte was. 

In eerste aanleg oordeelt de rechtbank dat weliswaar sprake is van schending van een 

op het notariskantoor rustende zorgplicht, maar dat van een causaal verband met de

K W A R T A A L U P D A T E  B E R O E P S A A N S P R A K E L I J K H E I D
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geleden schade geen sprake is. Daartoe overwoog de rechtbank dat de vermogen-

spositie van de verkoper alleen beter was geweest als hij zekerheid voor het gehele 

registergoed had gekregen, maar dat niet was gebleken dat de echtgenote van de 

koper bereid zou zijn geweest eveneens zekerheid te verstrekken. 

In hoger beroep komt de kopende neef op tegen de afwijzing van zijn vordering in 

eerste aanleg, vanwege het ontbreken van causaal verband. Daarnaast stelt de koper 

dat de beroepsfout niet slechts ziet op het niet onderkennen dat slechts sprake was 

van 2/3 eigendom van een van de woningen, maar ook (onder andere) op het feit dat 

een nietig hypotheekrecht is gevestigd, dat de notaris heeft nagelaten op te merken 

dat als partijnotaris werd opgetreden en dat niet had moeten worden ingestemd 

met het ondertekenen van de koopovereenkomst voordat zekerheidsrechten waren 

gevestigd.

Het gerechtshof Den Haag overweegt dat alles erop wijst dat de notaris heeft 

opgetreden als partijadviseur van de kopende neef. Zo wordt in de e-mail van 20 

november 2014 opgemerkt dat hij op verzoek van koper de koopovereenkomst 

heeft beoordeeld. Daarnaast zij enkele adviezen overwegend in het belang van de 

koper gegeven. Volgens het hof blijkt uit niets dat ook de belangen van de verkoper 

zouden zijn meegewogen. Dit impliceert dat de notaris tijdig en ondubbelzinnig 

kenbaar had moeten maken dat hij in de hoedanigheid van partijadviseur optrad. 

Het hof concludeert dat nalaten op dit punt een beroepsfout oplevert. Vanwege 

de hoedanigheid van partijadviseur had de notaris eveneens moeten afzien van 

het opstellen en passeren van de hypotheekakte. Hierin schuilt volgens het hof een 

tweede beroepsfout. Ook had de verkoper erop gewezen moeten worden dat ook de 

medewerking van de echtgenote van de koper vereist was, en had hij partijen moeten 

wijzen op de gevolgen van het tekenen van de koopovereenkomst, zonder dat de 

hypotheekakte al was gepasseerd. Ten slotte blijkt volgens het hof uit niets dat de 

notaris heeft onderkend dat de eigendom van een van de adressen toebehoorde aan 

de echtgenote van de koper. Ook dit is aan te merken als beroepsfout. Overigens laat 

het hof zich niet uit over de vraag of hiermee ook sprake is van een nietig hypotheek-

recht.
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Volgens het hof is voldoende aannemelijk dat het bestaan van schade bij de verkoper 

als gevolg van de beroepsfouten van de notaris mogelijk is gemaakt. Het is niet 

onaannemelijk dat – de beroepsfouten wegdenkend – andere keuzes zouden zijn 

gemaakt. Welke keuzes dat zijn, welke schade in redelijkheid kan worden toegerekend 

aan deze beroepsfout, en of sprake is van eigen schuld aan de zijde van de verkoper 

(had de verkoper kunnen weten in welke hoedanigheid de notaris optrad, en is wel 

voldaan aan de schadebeperkingsplicht?), kan volgens het gerechtshof in de scha-

destaatprocedure aan de orde worden gebracht. 
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04 Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat 

wegens verstrijken appeltermijn?    
(Rechtbank Gelderland 16 november 2022)

Eiser is in het kader van zijn arbeidsongeschiktheid begeleid door een coach (‘‘de 

Coach’’). Tijdens dit begeleidingstraject heeft eiser een geldbedrag geleend aan X 

en aan hem gelieerde vennootschappen. X en een aantal van deze gelieerde ven-

nootschappen zijn in staat van faillissement verklaard, waardoor de lening niet is 

terugbetaald. Eiser is vervolgens een procedure gestart tegen de Coach. Eiser heeft 

in deze procedure gesteld dat de Coach zich op onrechtmatige wijze heeft begeven 

op het terrein van financieel advies en de bemiddeling in de totstandkoming van de 

geldleningen tussen eiser en X en de betreffende vennootschappen. Zo zou de Coach 

in strijd met de artikel 2:75 en 2:80 Wft hebben gehandeld. Ook zou de Coach in 

strijd hebben gehandeld met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschap-

pelijk verkeerd is betaamd. 

De rechtbank heeft de vordering van eiser afgewezen, omdat eiser onvoldoende 

onderbouwd heeft gesteld dat de Coach hem met betrekking tot de geldleningsover-

eenkomsten zou hebben geadviseerd of zou hebben bemiddeld. De procesinleiding en 

de overgelegde bewijsstukken bevatten hiervoor ook vrijwel geen aanknopingspunten, 

aldus de rechtbank.

Eiser heeft zich vervolgens gewend tot een advocaat met het verzoek om hoger 

beroep in te stellen tegen het vonnis. De advocaat heeft in deze procedure echter te 

laat hoger beroep ingesteld. Daarom is eiser een procedure gestart tegen de advocaat 

en het advocatenkantoor.

Vaststaat dat het advocatenkantoor de opdrachtnemer is en de advocaat de 

appeltermijn heeft laten verstrijken. De rechtbank benadrukt, onder verwijzing naar 

het arrest van de Hoge Raad van 1997, dat het daarom de vraag is of, en zo ja in 

welke mate, de cliënt van een advocaat schade heeft geleden als gevolg van het feit 

dat de advocaat heeft verzuimd hoger beroep in te stellen tegen een vonnis waarbij 

die cliënt in het ongelijk was gesteld. Hiervoor moet worden beoordeeld hoe

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBGEL:2022:6353
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:1997:AM1905
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de appelrechter had behoren te beslissen, ‘‘althans moet het te dier zake toewijsbare 

bedrag worden geschat aan de hand van de goede en kwade kansen die de appellant 

in hoger beroep, zo dit ware ingesteld, zou hebben gehad. Daarbij bestaat slechts 

ruimte voor het vaststellen van de schade aan de hand van een schatting van de 

goede en kwade kansen die de benadeelde zou hebben gehad wanneer die kans hem 

niet was ontnomen, indien het gaat om een reële (dat wil zeggen niet zeer kleine) 

kans op succes (HR 21 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7491, rov. 3.8)’’.

De rechtbank overweegt in dat verband dat moet worden bepaald of sprake is 

geweest van advisering of bemiddeling van de Coach. Eiser voert aan dat het hof 

aan de hand van i) een geluidsopname, ii) de vaststelling dat de Coach zou hebben 

gelogen over zijn kennis dat X betalingsproblemen had en iii) de reeds overgelegde 

producties in eerste aanleg, zou hebben geoordeeld dat de Coach wel degelijk zou 

hebben geadviseerd en bemiddeld en eiser heeft bewogen tot het lenen van geld aan 

X. Het advocatenkantoor en de advocaat hebben deze stelling betwist. 

Ten aanzien van de geluidopname oordeelt de rechtbank dat het attenderen op een 

investeringsmogelijkheid iets anders is dan het adviseren of het bemiddelen. Volgens 

de rechtbank staat slechts vast dat eiser via de Coach bekend is geraakt met X en 

geld heeft uitgeleend. Ook uit de aanvullende producties volgt niet dat sprake is van 

advisering of bemiddeling. Zo blijkt nergens uit dat de Coach overeenkomsten heeft 

opgesteld, over voorwaarden of risico’s heeft geadviseerd of eiser heeft bewogen tot 

het investeren van geld.

Verder acht de rechtbank de kans zeer klein dat – in het kader van een mogelijke  

schending van de waarheidsplicht – het hof de stellingen van de eiser voor juist zou 

aannemen (de meest verstrekkende gevolgtrekking). De centrale vraag is immers of 

sprake is van advisering en bemiddeling. De betreffende leugenachtige verklaringen 

over het tijdstip waarop de Coach had geïnvesteerd en of de Coach wist van de beta-

lingsproblemen van X, is voor het oordeel van voornoemde vraag niet van belang. 

De kans dat de waardering van het bewijs in hoger beroep anders zou zijn uitgevallen, 

acht de rechtbank eveneens zeer klein. Dat de Coach van alles op de hoogte zou zijn 

geweest, zegt volgens de rechtbank niets over of iemand al dan niet geadviseerd
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of bemiddeld heeft. 

De rechtbank oordeelt dan ook dat de rol van de Coach bij de totstandkoming van 

de geldleningen tussen eiser en X zeer beperkt is geweest. Eiser is wel via de Coach 

bekend geraakt met X, maar niet is vast komen te staan dat de Coach een adviserende 

of bemiddelende rol heeft gespeeld. De Coach heeft wel enige bemoeienis gehad met 

de inhoud van de geldleningsovereenkomst, maar eiser heeft daar zelf ook bemoeienis 

mee gehad en zelf rechtstreeks gecommuniceerd met X. Het hof zou dan ook niet 

aan bewijslevering zijn toegekomen en de rechtbank komt daar dan ook niet aan toe. 

Verder oordeelt de rechtbank dat niet gebleken is dat de Wft is geschonden door de 

Coach en dat de Coach in strijd zou hebben gehandeld met hetgeen in het maat-

schappelijk verkeer is betaamd. Daarom zou het hoger beroep een kleine kans van 

slagen hebben gehad.

De vorderingen van eiser jegens de advocaat en het advocatenkantoor worden dan 

ook afgewezen. 



16

05 Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat 

wegens het niet instellen van verzet tegen een 

Duits verstekvonnis?    
(Rechtbank Limburg 14 december 2022) 

Eiseres is verwikkeld in diverse juridische procedures tegen haar ex-echtgenoot, 

de heer X. Tegen eiseres is in Duitsland op 28 september 2016 een verstekvonnis 

gewezen, waarin eiseres is veroordeeld tot betaling van een geldbedrag in verband 

met het onterecht verkopen van onroerende zaken. Deze onroerende zaken waren 

ondergebracht in een Luxemburgse vennootschap, waarvan eiseres en de heer X 

bestuurder en aandeelhouder waren. 

Eiseres is niet binnen de reguliere verzettermijn in verzet gegaan. De verzettermijn 

liep af op 17 november 2016 en de deurwaarder is op 18 april 2017 gestart met het 

executeren van het verstekvonnis door middel van het leggen van derdenbeslag.

Op 30 mei 2017 heeft eiseres contact opgenomen met een advocatenkantoor om 

(verdere) executie van het verstekvonnis te voorkomen. In dit kader zijn het advo-

catenkantoor en eiseres een overeenkomst van opdracht overeengekomen, waarvan 

algemene voorwaarden deel uitmaken.

Advocaat A, advocaat bij het advocatenkantoor, heeft op 25 juli 2017 een advies 

toegestuurd aan eiseres. In dit advies heeft advocaat A meegedeeld dat niet kan 

worden gegarandeerd dat eiseres in haar verzet zal worden ontvangen, maar dat 

eiseres op korte termijn dient te besluiten of zij tegen het verstekvonnis verzet wenst 

in te stellen. Voor het beoordelen van de inhoudelijke kans van slagen van de ver-

zetprocedure, heeft Advocaat A geadviseerd om een Luxemburgse advocaat in te 

schakelen. Hoewel de Duitse rechter bevoegd is, zal de kwestie immers worden 

beoordeeld naar Luxemburgs recht. Advocaat A heeft daarom ook gegevens verstrekt 

van een Luxemburgse advocaat. Op 23 augustus 2017 heeft een kantoorgenoot 

van advocaat A, Advocaat B, eiseres nogmaals geattendeerd op het bericht van 

Advocaat A en nogmaals aangegeven dat een advocaat uit Luxemburg moet worden 
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBLIM:2022:10345
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worden ingeschakeld in verband met een inhoudelijke beoordeling. Op 5 september 

2017 heeft Advocaat B ook nog een Road Map toegestuurd aan eiseres, waarin 

onder meer ‘het instellen van verzet’ als actie is genoemd. Daarbij heeft Advocaat B 

benadrukt dat hij gerechtigd blijft om af te wijken van de betreffende acties. Op 18 

september 2017 heeft Advocaat B aan eiseres bevestigd dat Advocaat A in verzet zal 

komen tegen het verstekvonnis. Daarbij is het navolgende vermeld: ‘‘op dit moment 

kan niet worden ingeschat wat de succeskansen zijn’’.  Op 29 januari 2018 heeft 

Advocaat B meegedeeld dat Advocaat A in verband met het instellen van verzet een 

legal opinion nodig heeft van een Luxemburgse advocaat. Nadien, op 1 februari 2018, 

heeft Advocaat A aan eiseres bericht dat het juridisch oordeel sinds juli 2017 niet is 

veranderd en dat niet kan worden beoordeeld of de verkoop van onroerend goed 

rechtmatig zou zijn geweest nu Luxemburgs recht van toepassing is. 

Op 14 mei 2018 heeft een andere advocaat namens eiseres verzet ingesteld tegen 

het verstekvonnis, waarna de Duitse rechter heeft geoordeeld dat het verzet niet 

ontvankelijk is wegens het aflopen van de verzettermijn. 

Vervolgens, op 17 december 2020, heeft eiseres het advocatenkantoor aansprakelijk 

gesteld op grond van wanprestatie en is zij op 26 juli 2021 een procedure gestart 

tegen het advocatenkantoor. 

Verval van recht
Het advocatenkantoor heeft aangevoerd dat eiseres haar recht om vorderingen jegens 

het advocatenkantoor in te stellen op grond van de overeenkomst heeft verwerkt. In 

artikel 7 van de algemene voorwaarden is namelijk bepaald dat alle vorderingsrechten 

vervallen na 1 jaar na het moment waarop de cliënte bekend werd of redelijkerwijs 

bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle andere 

gevallen vervallen alle rechten en bevoegdheden na 2 jaar na de uitvoering van de 

werkzaamheden. Deze termijnen waren reeds verstreken toen gedaagde op 26 juli 

2021 werd gedagvaard, aldus het advocatenkantoor. 

Eiseres heeft hiertegen verweer gevoerd en gesteld dat sprake is van een onredelijk 

bezwarend beding (artikel 6:236, aanhef en onder g BW) nu zij particulier is en zij de 

gevolgen van een vervalbeding niet kon overzien.
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Ook is het vervalbeding niet gaan lopen nu de werkzaamheden nimmer zouden zijn 

uitgevoerd.

De rechtbank overweegt allereerst dat het betreffende beding niet is vermeld op de 

zwarte lijst (artikel 6:236 BW). Dit betekent echter niet dat geen sprake kan zijn van 

een onredelijk bezwarend beding. Daarvoor dient dan de weg van artikel 6:223, 

aanhef en onder a BW, te worden bewandeld. De stelplicht en bewijslast berust in dat 

geval op eiseres (HR 21 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW6135). De rechtbank 

oordeelt dat eiseres onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat sprake is van een 

onredelijk bezwarend beding. Hoewel eiseres in persoon de overeenkomst met het 

advocatenkantoor is aangegaan, heeft eiseres veelvuldig contact met advocaten 

en voert zij ook regelmatig procedures. Eiseres heeft dan ook meer kennis van het 

recht en overeenkomsten met advocaten dan een gemiddeld particulier. Daarbij 

is de enkele omstandigheid dat eiseres particulier is, onvoldoende om te kunnen 

spreken van een onredelijk bezwarend beding. Dat het beding in strijd zou zijn met 

de redelijkheid en billijkheid is eveneens onvoldoende onderbouwd. Ook het verweer 

dat de vervaltermijn nimmer zou zijn gaan lopen, gaat niet op. Eiseres heeft namelijk 

niet betwist dat de vervaltermijn op 15 juni 2018, de dag waarop zij van de Duitse 

rechtbank de uitspraak ontving dat zij niet in haar verzet is ontvangen, is gaan lopen. 

Het verstrijken van deze termijn van een jaar levert volgens de rechtbank verval van 

recht op. Hoewel de vorderingen voor afwijzing gereed liggen, ziet de rechtbank 

aanleiding om de kwestie ook nog inhoudelijk te beoordelen.

Wanprestatie door het advocatenkantoor
Eiseres stelt dat het advocatenkantoor tekort is geschoten in de nakoming van de op 

het advocatenkantoor rustende verplichting om tijdig verzet in Duitsland in te stellen 

en om tijdig advies te vragen over de kansen en risico’s van het instellen van verzet.

De rechtbank overweegt dat een advocaat volgens de op haar rustende zorgplicht 

gehouden is te handelen zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot 

ook zou hebben gedaan. Gelet op die zorgplicht, rust op het advocatenkantoor 

de verplichting om tijdig verzet in te stellen als een redelijk bekwaam en redelijk 

handelend vakgenoot dat ook zou doen.
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Daarvan is sprake als het instellen van verzet in Duitsland een redelijke kans van 

slagen zou hebben op basis van de aan het advocatenkantoor ter beschikking gestelde 

informatie en stukken.  

Volgens de rechtbank gaat deze zorgplicht niet zo ver dat het advocatenkantoor, ter 

uitvoering van haar opdracht, zonder meer verzet zou moeten instellen. Hoewel het 

advocatenkantoor in een e-mail had aangegeven dat in verzet zal worden gekomen 

tegen het verstekvonnis, werd in deze e-mail ook aangegeven dat op dat moment 

de succeskansen nog niet konden worden ingeschat. De zorgplicht brengt volgens 

de rechtbank mee dat juist deze succeskansen sterk van invloed zijn op de vraag of 

uiteindelijk een procedure zal worden gestart. Daarbij heeft een advocaat een eigen rol 

bij het nemen van de beslissing tot het al dan niet starten van een procedure om op-

drachtgevers te behoeden voor nodeloze procedures en kosten. Ook heeft het advo-

catenkantoor een voorbehoud gemaakt dat zij mag afwijken van de genoemde acties, 

waaronder het instellen van verzet. Voor het advocatenkantoor bestond derhalve geen 

absolute verplichting om verzet in te stellen.

Ook volgt uit de stukken dat het advocatenkantoor heeft geadviseerd over de 

risico’s en proceskansen van de verzetprocedure. Het advocatenkantoor heeft terecht 

aangevoerd dat het voor haar niet mogelijk was om te beoordelen of het instellen 

van verzet ook inhoudelijk een redelijke kans van slagen had. Hiervoor was advies 

van een Luxemburgse advocaat nodig, zoals het advocatenkantoor ook meermaals 

heeft aangegeven. Het was eiseres die hierop niet reageerde en geen toestemming 

verleende. 

De rechtbank oordeelt dan ook dat niet kan worden geoordeeld dat het advocaten-

kantoor haar zorgplicht heeft geschonden. Ook van een beroepsfout is geen sprake. 

Ook de stelling dat het advocatenkantoor een onrechtmatige daad zou hebben 

gepleegd, heeft eiseres onvoldoende onderbouwd.

De rechtbank wijst de vorderingen van eiseres dan ook af.
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Een vraag over beroeps-
aansprakelijkheid? 
Neem contact op met een van onze specialisten

Maurice Verhoeven
Partner / Advocaat

Thomas Munnik 
Advocaat

+31 6 2036 4060 

m.verhoeven@ploum.nl

+31 6 1117 6305

a.meerkerk@ploum.nl

Annerieke Meerkerk
Advocaat

+31 6 2248 1755 

t.munnik@ploum.nl

Vincent Terlouw
Partner / Advocaat

+31 6 5112 0296

v.terlouw@ploum.nl
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Suzanne van Aalst
Advocaat

+31 6 1255 6802 

s.vanaalst@ploum.nl

Boaz van Honk
Advocaat

+31 6 3008 0195

b.vanhonk@ploum.nl
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