
 

 

 University of Groningen

De tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders van beroepsvennootschappen
Herregodts, Rianne; Hooijer, Simone

Published in:
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Herregodts, R., & Hooijer, S. (2021). De tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders van
beroepsvennootschappen. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2021(1), 2-10.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/6610d21e-812e-4a1e-9d5a-0ed3b4005eff


Mr. dr. R.L. Herregodts * en S.K. Hooijer **

De tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid
van bestuurders van beroepsvennoot-
schappen
In deze bijdrage bespreken we welke verwijten een aan

tuchtrecht onderworpen bestuurder van een beroepsven-

nootschap, mede gelet op het beginsel van persoonlijke

verwijtbaarheid, in een tuchtprocedure kunnen worden

gemaakt. Dat doen we met name aan de hand van de

tuchtnormen, het beginsel van persoonlijke verwijtbaarheid

en tuchtrechtelijke jurisprudentie. We formuleren vier ty-

pen verwijten die een bestuurder in een tuchtprocedure

over het algemeen kunnen worden gemaakt. De jurispru-

dentie werpt wat ons betreft ook de vraag op of particuliere klagers, zoals cliënten en patiënten,

daarover wel zouden moeten kunnen klagen. Die vraag beantwoorden we ontkennend, omdat

voor een deugdelijk onderbouwde klacht tegen een bestuurder informatie in de klacht moet zijn

opgenomen waarover particuliere klagers over het algemeen niet beschikken. Tot slot roepen we

op tot een verkenning van de mogelijkheid voor toezichthouders om een klacht tegen een praktijk

in te dienen.

1. Inleiding

Als een huisarts zorg verleent aan een patiënt en hij of
zij daarbij fouten maakt, kan de patiënt daarover een
tuchtklacht indienen. Als de tuchtrechter die gegrond
verklaart, kan de tuchtrechter de huisarts een tuchtrech-
telijke maatregel opleggen. Maar stel nu dat aan de fouten
organisatorische tekortkomingen ten grondslag liggen.
Zo is er te weinig ondersteunend personeel en zijn er geen
goede interne afspraken over de overdracht van dossiers.
In hoeverre kunnen organisatorische tekortkomingen in
een tuchtklacht tegen zorgverleners in het bestuur aan
de orde worden gesteld? Bestuurdersaansprakelijkheid
is in het civiele recht al een paar decennia een bekend en
ten minste op hoofdlijnen uitgekristalliseerd leerstuk.
Dat geldt niet zonder meer voor de tuchtrechtelijke be-
stuurdersaansprakelijkheid.
Dit artikel gaat over accountants, advocaten, notarissen,
zorgverleners en andere professionals1 die aan bij wet
geregeld tuchtrecht zijn onderworpen en die deel uitma-
ken van het bestuur van hun beroepsvennootschap. We
beantwoorden in deze bijdrage de vraag welke verwijten
een aan tuchtrecht onderworpen bestuurder over het al-
gemeen in een tuchtprocedure kunnen worden gemaakt.

In paragraaf 2 gaan we in op de reikwijdte van de tucht-
normen en het persoonlijke karakter van tuchtrecht-
spraak. Vervolgens bespreken we in paragraaf 3 jurispru-
dentie over accountants-bestuurders en in paragraaf 4
jurisprudentie over zorgverleners-bestuurders. In de
tuchtstelsels voor deze twee beroepsgroepen is de meeste
jurisprudentie beschikbaar over de omstandigheden
waaronder professionals tuchtrechtelijk verantwoordelijk
kunnen worden gehouden voor beslissingen die ze als
bestuurder hebben genomen. In paragraaf 5 beantwoor-
den we de onderzoeksvraag en besluiten we het artikel
met een beschouwing.

2. Het tuchtrecht buiten de dienstverlening aan
een cliënt

Voor een goed begrip van de uitspraken over klachten
tegen professionals in hun hoedanigheid als bestuurders
zijn de reikwijdte van de tuchtnormen en het persoonlijke
karakter van het tuchtrecht van belang. In deze paragraaf
lichten we beide elementen toe.

Mr. dr. R.L. Herregodts is universitair docent aan de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit
Groningen.
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De term ‘professional’ of ‘beroepsbeoefenaar’ wordt in dit artikel gebruikt als aanduiding voor iemand die een beroep uitoefent waarvoor
hij of zij aan bij wet geregeld tuchtrecht is onderworpen. Daaronder vallen accountants, advocaten, diergeneeskundigen, gerechtsdeurwaar-
ders, notarissen, octrooigemachtigden, registerloodsen, zeevarenden en zorgverleners.
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Met het tuchtrecht wordt beoogd de kwaliteit van de
beroepsuitoefening door de beroepsgroep te bewaken en
te bevorderen, met het oog op het algemene belang dat
bestaat bij het goed functioneren van die beroepsgroep.2

Dat brengt met zich dat niet het individuele belang van
de klager, maar het algemene belang van een goede kwa-
liteit van de beroepsuitoefening in de tuchtprocedure
centraal staat.3 Het tuchtrecht verschilt van het aanspra-
kelijkheidsrecht op het gebied van de beoordelingsmaat-
staf en het bewijsrecht.4 De tuchtrechter heeft daarnaast
een actievere rol dan de civiele rechter.5 De tuchtprocedu-
re is laagdrempelig en het tuchtcollege (in eerste aanleg)
bestaat niet alleen uit rechterlijke leden of juristen, maar
ook uit vakgenoten.
Iedere tuchtprocedure gaat uiteindelijk om één vraag:
heeft de beroepsbeoefenaar tegen wie de klacht is gericht,
met de gedragingen waarop de klacht betrekking heeft
de tuchtnorm geschonden? Een bevestigend antwoord
leidt tot een gegrondverklaring en in beginsel tot het op-
leggen van een maatregel. De hoofdrol die in de tuchtpro-
cedure voor de tuchtnorm is weggelegd, leidt er ook toe
dat de tuchtprocedure gericht moet zijn op één of meer
specifieke beroepsbeoefenaars. Het is niet mogelijk een
klacht te richten tegen een kantoor of een bestuur.6 Zij
zijn niet de normadressaten van de tuchtnormen: dat zijn
de individuele beroepsbeoefenaars.

Nuance: klacht tegen een advocatenpraktijk
Ook artikel 46c lid 1 en artikel 46 Advocatenwet suggere-
ren dat klachten alleen tegen advocaten kunnen worden
gericht en onderstrepen dus eerdergenoemd uitgangspunt
van de persoonlijkheid van het tuchtrecht. Op dat uit-
gangspunt is een nuance aangebracht door jurisprudentie
van het Hof van Discipline, op grond waarvan een klacht
tegen een maatschap ontvankelijk kan worden geacht
‘indien het gedrag waarover wordt geklaagd alle leden
van een maatschap kan worden aangerekend’. Hetzelfde
geldt als het advocatenkantoor een besloten vennootschap
is. In dat geval wordt de klacht geacht te zijn gericht ‘te-
gen de individuele (advocaat)bestuurders van de besloten
vennootschap’.7De mogelijkheid een klacht te richten te-
gen een advocatenpraktijk als geheel laat onverlet dat
maatregelen niet aan een rechtspersoon kunnen worden
opgelegd.

Wanneer kan gedrag alle leden van een maatschap wor-
den aangerekend, zoals het Hof van Discipline vereist?
Het ging in de zaak uit 2014 om de beslissing een docu-
ment op de website te publiceren. De beslissing was geza-
menlijk genomen door de bestuurders van de praktijk,8zo-
dat ‘het bestuur’ en ‘de bestuurders’ in de uitspraak afwis-
selend konden worden gebruikt. In een recentere zaak
bij de Raad van Discipline te Den Haag ging het om een
dekenbezwaar dat betrekking had op de wijze waarop
professional support lawyers op de website van een kan-
toor werden gepresenteerd. De principiële aard van de
kwestie maakt dat het goed mogelijk was in de procedure
weg te blijven van een discussie over het aandeel van de
individuele bestuurders in het gevoerde beleid en geen
maatregel op te leggen.9

De tuchtnormen bestaan doorgaans uit twee of drie on-
derdelen. Een eerste deel van de tuchtnorm kan verklaren
dat de tuchtnorm betrekking heeft op handelen en nalaten
in strijd met de zorg die de beroepsbeoefenaar tegenover
cliënten of patiënten behoort te betrachten.10 Of, de
tuchtnorm verklaart dat de leden van de beroepsgroep
onderworpen zijn aan tuchtrechtspraak voor wat betreft
het handelen en nalaten in strijd met het bij of krachtens
de wet bepaalde.11 Zodoende is het in beginsel tuchtrech-
telijk verwijtbaar te handelen in strijd met een verplich-
ting die bij een verordening aan de beroepsbeoefenaar
wordt opgelegd. Voor zover in die regelgeving specifieke
verplichtingen aan bestuurders worden opgelegd, kan
handelen van een bestuurder in strijd met die verplichtin-
gen tevens tot de conclusie leiden dat hij of zij heeft ge-
handeld in strijd met de tuchtnorm. Een gebruikelijk
laatste deel van de tuchtnorm heeft betrekking op (overi-
ge) gedragingen in strijd met het belang van een goede
uitoefening van het beroep of in strijd met hetgeen een
goed beroepsbeoefenaar betaamt.12 Van alle wettelijke
tuchtnormen is die van artikel 28 lid 1 Loodsenwet voor
registerloodsen de enige zonder een dergelijke vangnet-
bepaling.

De tuchtnormen zijn open geformuleerd. Hoe moet de
reikwijdte van de tuchtnormen worden geduid? Het
tuchtrecht gaat over de beroepsuitoefening van professio-
nals. Gelet op dat oogmerk en op de formulering van de

A.W. Jongbloed, ‘Het belang van tuchtrecht, deel 1’, TvPP 2020, afl. 1, p. 3-4; R.L. Herregodts, Gemeenschappelijke normen voor vertrou-
wensberoepen, Den Haag: Boom juridisch 2019, p. 28-35; C.J.J.C. Arnouts, M.F. Mooibroek & J.G. Geertsma, ‘Het primaat van het
tuchtrecht’, WPNR 2016, afl. 7119; J. Soeharno, ‘Een nieuw panopticon: over het doel van tuchtrecht’, AA 2016, p. 494-498 (AA20160494).

2.

Herregodts 2019, p. 35-39.3.
HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2080, r.o. 5.4.3 (Vie d’Or).4.
M. Mooibroek, ‘Naar een hogere bewijsstandaard in het tuchtrecht!’, NJB 2015/638; J.E. Brink-van der Meer, Accountantsaansprakelijkheid
(Recht en Praktijk nr. CA20), Deventer: Wolters Kluwer 2018, par. 3.6.

5.

Zie bijvoorbeeld voor accountants: art. 22 Wet tuchtrechtspraak accountants en Ak 21 augustus 2020, ECLI:NL:TACAKN:2020:54, r.o.
4.6.

6.

HvD 17 februari 2014, ECLI:NL:TAHVD:2014:60, r.o. 5.1. Zie tevens HvD 21 september 2020, ECLI:NL:TAHVD:2020:196; vzr. RvD
Arnhem-Leeuwarden 27 november 2019, ECLI:NL:TADRARL:2019:315, r.o. 5.1.

7.

HvD 17 februari 2014, ECLI:NL:TAHVD:2014:60, r.o. 5.1.8.
RvD Den Haag 13 januari 2020, ECLI:NL:TADRSGR:2020:1, r.o. 6.2.9.
Zie art. 46 Advocatenwet (Advw); art. 8.15 jo. 4.2 Wet dieren; art. 93 lid 1 Wet op het notarisambt; art. 23n lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 en
art. 47 lid 1 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

10.

Zie art. 42 lid 1 Wet op het accountantsberoep; art. 34 lid 1 Gerechtsdeurwaarderswet. Zie tevens art. 28 lid 1 Loodsenwet, dat verwijst
naar verordeningen en krachtens verordeningen gegeven voorschriften en art. 23n lid 1 Rijksoctrooiwet 1995, dat verwijst naar gedragingen
in strijd met het huishoudelijk reglement of de verordeningen van de orde.

11.

Zie art. 42 lid 1 Wet op het accountantsberoep; art. 46 Advw; art. 4.2 jo. 8.15 Wet dieren; art. 34 lid 1 Gerechtsdeurwaarderswet; art. 93
lid 1 Wet op het notarisambt; art. 23n lid 1 Rijksoctrooiwet 1995; art. 47 lid 1 onder b Wet BIG en art. 55a Wet zeevarenden.

12.
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tuchtnorm valt aan te nemen dat de tuchtrechtelijke ver-
antwoordelijkheid die iemand draagt zich beperkt tot
gedragingen die relevant zijn voor de beroepsuitoefening.
Tegelijkertijd wekt de formulering van de tuchtnorm de
suggestie dat ook gedragingen buiten de individuele
dienstverlening aan cliënten onder de reikwijdte van de
tuchtnormen kunnen vallen.
Uit jurisprudentie van verschillende tuchtcolleges blijkt
inderdaad dat gedragingen van professionals in andere
hoedanigheden tuchtrechtelijk verwijtbaar kunnen zijn.
Het is bijvoorbeeld mogelijk een klacht in te dienen over
een notaris als bestuurder van twee verenigingen van
eigenaars (VvE’s)13 of over een dierenarts die werkzaam
is bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en in
die hoedanigheid toezichthoudende taken uitoefent.14

Het is tevens vaste jurisprudentie van het Hof van Disci-
pline voor de advocatuur dat het tuchtrecht blijft gelden
voor een advocaat die in een andere hoedanigheid op-
treedt. Het tuchtcollege beoordeelt in dat geval of de ad-
vocaat ‘zich bij de vervulling van die andere functie zoda-
nig gedraagt dat daardoor het vertrouwen in de advoca-
tuur wordt geschaad’. Als dat het geval is ‘zal in het alge-
meen sprake zijn van handelen of nalaten in strijd met
hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt waarvan hem
een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt’.15 In de
tuchtstelsels voor accountants,16 advocaten,17 gerechts-
deurwaarders,18 notarissen19 en zorgverleners20 is aanvaard
dat zelfs gedragingen die volledig in de privésfeer zijn
begaan, in strijd kunnen zijn met (de laatste componenten
van) de tuchtnormen.
De reikwijdte van (met name het laatste deel van) de
tuchtnormen is dus niet beperkt tot handelen en nalaten
in de dienstverlening aan cliënten. Gelet daarop is het
niet verrassend dat in een aantal tuchtstelsels is bevestigd
dat klachten over handelen of nalaten van de professional
als bestuurder in strijd kan zijn met de tuchtnormen. De
jurisprudentie over accountants-bestuurders en zorgver-
leners-bestuurders wordt in de paragrafen 3 en 4 in meer
detail besproken. Ook over advocaten,21 notarissen22 en

gerechtsdeurwaarders23 is jurisprudentie verschenen
waaruit kan worden afgeleid dat ook optreden van deze
professionals in de hoedanigheid als bestuurder onder
omstandigheden tuchtrechtelijk verwijtbaar kan zijn.

De tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de profes-
sional als bestuurder wordt begrensd door het vereiste
van persoonlijke verwijtbaarheid. Een uitgangspunt dat
breed door de tuchtcolleges wordt gedeeld is dat een
professional tuchtrechtelijk uitsluitend kan worden aan-
gesproken op gedragingen die hem of haar individueel te
verwijten zijn.24 Dit wordt in het tuchtrecht voor zorg-
verleners ook wel ‘het beginsel van persoonlijke verwijt-
baarheid’ genoemd.25 Dit beginsel laat in principe geen
ruimte voor het aannemen van een risicoaansprakelijkheid
van de professional als bestuurder of het aan hem of haar
toerekenen van gedragingen van andere professionals in
de organisatie.

Uit het voorgaande blijkt dat in ieder geval twee elemen-
ten de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuur-
ders beïnvloeden. Ten eerste blijkt dat de tuchtnormen
ruim en open zijn geformuleerd. Ook handelen of nalaten
van professionals buiten de dienstverlening aan een cliënt,
zoals in een nevenfunctie, als bestuurder of in de privé-
sfeer, kan in strijd zijn met de tuchtnormen. Het tweede
element dat de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van
de bestuurder inkadert, wordt in het tuchtrecht voor
zorgverleners het beginsel van persoonlijke verwijtbaar-
heid genoemd. Een professional kan tuchtrechtelijk uit-
sluitend verantwoordelijk worden gehouden voor eigen
handelen en nalaten.
Hoewel deze twee elementen de tuchtrechtelijke verant-
woordelijkheid van de bestuurder beïnvloeden, geven ze
nog geen antwoord op de vraag welke verwijten een aan
tuchtrecht onderworpen bestuurder kunnen worden ge-
maakt. Daarover is maar een bescheiden hoeveelheid ju-
risprudentie beschikbaar. Bovendien is onze indruk dat
klachten tegen bestuurders vaak ongegrond worden ver-
klaard en dat de lezer zich, om een beeld te krijgen van

Hof Amsterdam 28 april 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1165, r.o. 6.1.13.
Veterinair Beroepscollege 30 oktober 2020, ECLI:NL:TDIVBC:2020:9, r.o. 6.3-6.4.14.
HvD 21 september 2020, ECLI:NL:TAHVD:2020:196, r.o. 5.13 (advocaat-bestuurder); HvD 24 augustus 2020, ECLI:NL:TAHVD:2020:146,
r.o. 5.2 (advocaat als vereffenaar nalatenschap); HvD 30 januari 2017, ECLI:NL:TAHVD:2017:16, r.o. 5.7 (advocaat als deken).

15.

Ak 29 maart 2019, ECLI:NL:TACAKN:2019:24; Ak 8 januari 2016, ECLI:NL:TACAKN:2016:1.16.
HvD 14 mei 2018, ECLI:NL:TAHVD:2018:83, r.o. 5.8; HvD 26 maart 2018, ECLI:NL:TAHVD:2018:52, r.o. 5.4.17.
Hof Amsterdam 8 mei 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BZ5441, r.o. 6.3.18.
Hof Amsterdam (Kamer voor het notariaat) 9 maart 2017, ECLI:NL:TNORAMS:2017:5, r.o. 5.2.19.
CTG 11 oktober 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:274, r.o. 4.8.20.
Vzr. RvD Arnhem-Leeuwarden 27 november 2019, ECLI:NL:TADRARL:2019:315, r.o. 4.2. Dat betekent echter niet zonder meer dat
de cliënt als klager in een klacht tegen een bestuurder organisatorische tekortkomingen aan de orde kan stellen: HvD 13 december 2019,
ECLI:NL:TAHVD:2019:234, r.o. 5.4.

21.

Hof Arnhem-Leeuwarden (Kamer voor het notariaat) 28 oktober 2019, ECLI:NL:TNOARL:2019:69, r.o. 4.4.3.22.
Kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2 juli 2019, ECLI:NL:TGDKG:2019:157, r.o. 5.3, niet alleen over bestuurders: ‘Resteert
dat er is gehandeld zonder toetsing van wet- en regelgeving hetgeen inhoudt dat er onvoldoende controle werd uitgeoefend op de interne

23.

procedures bij het invoeren van de dossiers. Dat betreft een verantwoordelijkheid voor alle op het moment van de gemaakte fouten deel
van het kantoor uitmakende, door de Kroon benoemde, gerechtsdeurwaarders.’
Expliciet: CBb 19 februari 2015, ECLI:NL:CBB:2015:40, r.o. 3.7; vzr. RvD Arnhem-Leeuwarden 27 november 2019, ECLI:NL:TA-
DRARL:2019:315, r.o. 4.1; Veterinair Beroepscollege 24 september 2020, ECLI:NL:TDIVBC:2020:6, r.o. 4.1; Veterinair Tuchtcollege 8

24.

november 2019, ECLI:NL:TDIVTC:2019:53, r.o. 5.1; Veterinair Tuchtcollege 27 september 2018, ECLI:NL:TDIVTC:2018:31, r.o. 5.1;
Hof Amsterdam 5 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:755, r.o. 6.5 (gerechtsdeurwaarders); Hof Amsterdam (Kamer voor het notariaat)
27 november 2018, ECLI:NL:TNORAMS:2018:26, r.o. 5.2; Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Arnhem
23 november 2012, ECLI:NL:TNOKARN:2012:4, r.o. 4.11; Raad van Toezicht Octrooigemachtigden 11 juni 2015, 2015-01, r.o. 4.2.3.
CTG 31 maart 2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:100, r.o. 4.8; CTG 6 juni 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:148, r.o. 4.10; CTG 18 april
2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:100, r.o. 4.11.

25.
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de beoordeling van klachten tegen bestuurders, regelmatig
tot a contrario-redeneringen moet laten verleiden.26 In
de tuchtrechtelijke jurisprudentie over accountants en
zorgverleners is nog de meeste jurisprudentie beschikbaar
over de positie van de bestuurder. Welke aanknopings-
punten biedt deze jurisprudentie voor de beantwoording
van de hoofdvraag? Daarop richten we ons in paragraaf
3 en 4.

3. Accountants

In de verordeningen en nadere voorschriften voor accoun-
tants zijn diverse verplichtingen opgenomen die betrek-
king hebben op ander handelen dan dat van een accoun-
tant in de individuele dienstverlening aan cliënten. Zo
wordt in artikel 2 onder a Verordening gedrags- en be-
roepsregels accountants (VGBA) het fundamentele begin-
sel van professionaliteit genoemd als een van de vijf fun-
damentele beginselen waaraan de accountant zich moet
houden om invulling te geven aan zijn of haar verantwoor-
delijkheid te handelen in het algemeen belang.27 Dit be-
ginsel wijst op een ruime opvatting van de regelgever over
de verantwoordelijkheid van de accountant. Volgens ar-
tikel 3 lid 1 is het beginsel van toepassing op ieder hande-
len en nalaten van de accountant. De toelichting bij het
artikel verduidelijkt dat tuchtrechtelijke handhaving alleen
aan de orde kan zijn als ‘de gedraging een relatie [heeft]
met de uitoefening van het accountantsberoep’, bijvoor-
beeld doordat de gedraging ‘afstraalt op het beroep’.28

Dit fundamentele beginsel brengt met zich dat de accoun-
tant zich dient te onthouden van ieder handelen en nalaten
waarvan de accountant weet of kan weten dat die het ac-
countantsberoep in gevaar kan brengen. Ook eist het van
de accountant dat hij of zij maatregelen treft die redelij-
kerwijs verwacht mogen worden als de accountant con-
stateert dat binnen zijn of haar organisatie wet- en regel-
geving niet wordt nageleefd.29

Daarnaast gelden de Nadere Voorschriften Kwaliteitssys-
temen (NVKS)30 voor veel werkzaamheden die door ac-
countants worden verricht.31 Aan de NVKS ligt de ge-
dachte ten grondslag dat een goede beroepsuitoefening

niet alleen afhankelijk is van de bij een opdracht betrok-
ken accountant, maar ook van de inzet van de accountants-
eenheid.32 De accountseenheid gebruikt maatregelen en
procedures om de doelstellingen uit haar kwaliteitsbeleid
te behalen. Het geheel van deze maatregelen en doelstel-
lingen wordt het ‘stelsel van kwaliteitsbeheersing’ ge-
noemd. Dat vormt samen met het kwaliteitsbeleid het
‘kwaliteitssysteem’ van een accountantseenheid.33 Iedere
accountantseenheid heeft een kwaliteitsbepaler die tevens
dagelijks beleidsbepaler van de praktijk is.34 Volgens arti-
kel 4 lid 1 is de kwaliteitsbepaler verantwoordelijk voor
een kwaliteitssysteem dat een redelijke mate van zeker-
heid geeft dat NVKS-opdrachten in overeenstemming
met de geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd.
In andere artikelen uit de NVKS zijn onder andere speci-
fieke verplichtingen opgenomen met betrekking tot de
onderwerpen waarvoor de kwaliteitsbepaler in beleid
dient te voorzien.

In lijn met de regelgeving die al in deze richting wijst,
hebben de Accountantskamer en het College van Beroep
voor het bedrijfsleven (CBb) aanvaard dat handelen of
nalaten van een accountant als bestuurder tuchtrechtelijk
verwijtbaar kan zijn.35 Daarbij is het evenwel vaste juris-
prudentie dat een accountant alleen tuchtrechtelijk ver-
antwoordelijk kan zijn voor eigen handelen en nalaten.36

Dat brengt met zich dat een bestuurder in beginsel niet
verantwoordelijk kan worden gehouden voor fouten die
binnen de organisatie zijn gemaakt maar waarbij hij of
zij niet zelf betrokken is geweest. Klachten die zijn gericht
tegen een bestuurder maar waarin niet wordt aangegeven
waarom juist die bestuurder tuchtrechtelijk verwijtbaar
heeft gehandeld, worden om diezelfde reden dan ook
ongegrond verklaard.37 Wel valt op dat de Accountants-
kamer in die gevallen een overweging heeft toegevoegd
waarin zij onderzoekt of de klacht zou kunnen slagen als
die zou gaan over beslissingen die het bestuur unaniem
heeft genomen of om eigen handelen of nalaten door de
betrokkene.38 In die zaken heeft die exercitie van de Ac-
countantskamer steeds tot de conclusie geleid dat de
klacht ook dan niet zou kunnen slagen.

Bijvoorbeeld: ‘Met de notaris is de kamer van oordeel dat haar in tuchtrechtelijke zin geen verwijt kan worden gemaakt, nu zij niet betrokken
is geweest bij de behandeling van het dossier en niet is gebleken dat de handelwijze van de kandidaat-notaris meer was dan een incident

26.

binnen het kantoor van de notaris.’. Uit: Hof Amsterdam (Kamer voor het notariaat) 27 november 2018, ECLI:NL:TNORAMS:2018:26,
r.o. 5.2; cursivering van ons.
Stcrt. 2014, 163; laatstelijk gewijzigd 1 januari 2020, Stcrt. 2019, 71312.27.
T3 Toelichting bij de VGBA.28.
Art. 4-5 VGBA.29.
Stcrt. 2016, 67634; laatstelijk gewijzigd 29 oktober 2020, Stcrt. 2020, 56223.30.
Art. 2 NVKS. Ze gelden bijvoorbeeld niet voor wettelijke controleopdrachten en voor opdrachten die wel door een accountant worden
verricht maar die geen assurance-opdracht of aan assurance verwante opdracht zijn.

31.

Vgl. aanhef en toelichting bij par. 1.1 van de NVKS. Zie tevens de International Standard on Quality Control 1 waarop de NVKS zijn
gebaseerd. Hoewel de NVKS relatief nieuw zijn, is die gedachte ook in eerdere regelgeving tot uitdrukking gebracht.

32.

Art. 1 NVKS.33.
Art. 3 lid 1-2 NVKS.34.
CBb 28 maart 2013, ECLI:NL:CBB:2013:BZ8246, r.o. 3.1.5-3.1.6.35.
CBb 19 februari 2015, ECLI:NL:CBB:2015:40, r.o. 3.7. Zie tevens A. Dieleman, ‘Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsbepaler
voor medewerkers onder NVKS’, TvJ 2018, afl. 3/4, p. 84-88. Zie ook Ak 25 september 2020, ECLI:NL:TACAKN:2020:58, r.o. 4.3; CBb

36.

19 september 2019, ECLI:NL:CBB:2019:418, r.o. 4.5; Ak 6 september 2019, ECLI:NL:TACAKN:2019:59, r.o. 4.4, Tijdschrift Tuchtrecht
2020/10, m.nt. J.C. van Nass; Ak 12 juli 2019, ECLI:NL:TACAKN:2019:53, r.o. 4.6.1; CBb 19 augustus 2014, ECLI:NL:CBB:2015:304
en CBb 22 april 2014, ECLI:NL:CBB:2014:158, r.o. 3.1.6-3.1.7, TvJ 2014/4, m.nt. A.C. van Campen.
Ak 25 september 2020, ECLI:NL:TACAKN:2020:58, r.o. 4.3; Ak 25 juni 2019, ECLI:NL:TACAKN:2019:44, r.o. 4.5. Zie tevens Ak 29
juni 2018, ECLI:NL:TACAKN:2018:45, r.o. 4.8.

37.

Ak 25 september 2020, ECLI:NL:TACAKN:2020:58; Ak 25 juni 2019, ECLI:NL:TACAKN:2019:44, r.o. 4.5-4.6.38.
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Het beginsel van persoonlijke verwijtbaarheid geldt ook
voor de kwaliteitsbepaler.39 Wel is in de toelichting bij
artikel 4 gesteld dat de kwaliteitsbepaler tuchtrechtelijk
verantwoordelijk kan zijn als in een specifiek dossier een
fout is gemaakt die tot een tekortkoming in het kwaliteits-
systeem is ‘te herleiden’. Veel jurisprudentie over de rela-
tie tussen tekortkomingen in een dossier en het kwaliteits-
stelsel, is er nog niet. Er zijn weliswaar twee recente
uitspraken over een kwaliteitsbepaler, maar in die gevallen
ging het over accountantspraktijken waar de kwaliteits-
bepaler de enige of enige eindverantwoordelijk accountant
was.40 Deze uitspraken geven dan ook geen informatie
over de precieze verantwoordelijkheden van de kwaliteits-
bepaler en eindverantwoordelijk accountants of de wis-
selwerking tussen het kwaliteitsstelsel en individuele
dossiers. De jurisprudentie maakt wel duidelijk dat de
enige accountant-bestuurder van de praktijk zonder meer
de kwaliteitsbepaler van de praktijk is en zich niet van
die verantwoordelijkheid kan ontdoen door de werkzaam-
heden die bij die rol horen neer te leggen bij de niet-ac-
countant van de praktijk.

Van de jurisprudentie die er wel is, is een uitspraak van
de Accountantskamer van 6 september 2019 de opvallend-
ste. In die uitspraak heeft de Accountantskamer een klacht
gegrond verklaard die is gericht tegen een accountant-
bestuurder van een accountantskantoor. De opdracht
waarop de klacht betrekking had, was volgens de Accoun-
tantskamer geen NVKS-opdracht, zodat de NVKS niet
van toepassing waren. De Accountantskamer is terugge-
vallen op de VGBA. De Accountantskamer heeft de ac-
countant-bestuurder verweten dat intern beleid ontbreekt
dat erop is gericht te voorkomen dat bij cliënten ten on-
rechte de indruk wordt gewekt dat bij de uitoefening van
een opdracht een accountant is betrokken of dat die is
uitgevoerd in overeenstemming met wet- en regelgeving
voor accountants.41 De Accountantskamer heeft geoor-
deeld dat het ontbreken van dit interne beleid ‘een kenba-
re tekortkoming van het onderhavige kwaliteitssysteem
betreft’. Volgens de Accountantskamer had de accoun-
tant-bestuurder moeten opvallen dat waarborgen nodig
waren, omdat zonder waarborgen verwarring zou kunnen
ontstaan bij gebruikers. Van Nass heeft in een annotatie
geconstateerd dat uit de uitspraak blijkt dat de tuchtrech-
telijke verantwoordelijkheid van de accountant-bestuur-
der verder gaat dan gedacht. Van Nass heeft zich kritisch
geuit over de aanname van de Accountantskamer dat deze
klacht, over een specifieke opdracht, symptomatisch is
voor een structureler probleem.42

Het extrapoleren van bevindingen in één of meer dossiers
ligt (extra) gevoelig sinds uitspraken van het CBb in be-
stuursrechtelijke zaken uit 2019.43 Volgens het CBb zeg-
gen die tekortkomingen in individuele dossiers op zichzelf
onvoldoende over gedragingen van de accountantsorga-
nisatie om te kunnen concluderen dat die in haar zorg-
plicht van artikel 14 Wet toezicht accountantsorganisaties
tekort is geschoten. Om een tekortkoming van de accoun-
tantsorganisatie te kunnen vaststellen, valt er volgens het
CBb ‘in de meeste gevallen niet aan (…) te ontkomen
(enig) onderzoek naar (de opzet en werking van) het
stelsel van kwaliteitsbeheersing en/of het kwaliteitsbeleid
te doen’. Deze uitspraak heeft waarschijnlijk ook gevol-
gen voor de wijze waarop in een tuchtrechtelijke proce-
dure een conclusie over het stelsel van kwaliteitsbeheer-
sing kan worden getrokken. Eerdere tuchtrechtelijke
jurisprudentie suggereerde dat steekproefsgewijs getoetste
dossiers wel een voldoende basis konden vormen om
conclusies te trekken over het stelsel van kwaliteitsbeheer-
sing.44 Het ging in die gevallen echter om accountants-
praktijken waarin maar twee accountants werkzaam wa-
ren, en waar zodoende minder sprake was van interne
richtlijnen en handreikingen die inzage konden geven in
de opzet van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Hoewel
het niet-punitieve karakter van tuchtrechtspraak een re-
den kan zijn om een andere bewijsstandaard te hanteren
kunnen het persoonlijke karakter van tuchtrechtspraak
en het streven naar een uniforme lijn wel redenen vormen
voor de tuchtrechter om in deze aansluiting te zoeken bij
de bestuursrechter.45

De jurisprudentie uit 2019 van het CBb benadrukt hoe
belangrijk het is een scherp onderscheid te maken tussen
individuele dossiers en het stelsel van kwaliteitsbeheer-
sing. Waar het gaat om de tuchtrechtelijke verantwoorde-
lijkheid van een bestuurder, vergt dat volgens ons een
duidelijke formulering van het precieze verwijt dat de
bestuurder wordt gemaakt en de verhouding van dat
verwijt tot het individuele dossier. Een voorbeeld: stel,
een medewerker (niet-accountant) voert werkzaamheden
uit voor een cliënt zonder dat daarbij een accountant
binnen de praktijk betrokken wordt. De cliënt is ontevre-
den over de dienstverlening en dient een klacht in tegen
de accountant-bestuurder van de praktijk die verantwoor-
delijk is voor het kwaliteitsstelsel. Aan de klacht ligt de
veronderstelling ten grondslag dat uit het solistische op-
treden van de medewerker kan worden afgeleid dat de
controle op kwaliteit binnen de praktijk onvoldoende
wordt geborgd. Hoe moet de tuchtrechter die klacht be-
oordelen? Een vergelijkbare vraag is in 2016 door de
Accountantskamer behandeld. De Accountantskamer
heeft vastgesteld dat volgens het interne beleid een accoun-
tant bij de aanvaarding van de opdracht had moeten

Ak 6 september 2019, ECLI:NL:TACAKN:2019:59, r.o. 4.4, Tijdschrift Tuchtrecht 2020/10, m.nt. J.C. van Nass.39.
Ak 19 juni 2020, ECLI:NL:TACAKN:2020:43, r.o. 4.4 jo. 2.3; Ak 3 april 2020, ECLI:NL:TACAKN:2020:32, r.o. 4.11 e.v.40.
Ak 6 september 2019, ECLI:NL:TACAKN:2019:59, Tijdschrift Tuchtrecht 2020/10, m.nt. J.C. van Nass.41.
J.C. van Nass, annotatie bij Ak 6 september 2019, ECLI:NL:TACAKN:2019:59, Tijdschrift Tuchtrecht 2020/10. Het woord ‘symptomatisch’
wordt door de Accountantskamer gebruikt in r.o. 4.13.

42.

CBb 18 juni 2019, ECLI:CBB:2019:234 en ECLI:NL:CBB:2019:235, JOR 2019/196, m.nt. J.C. van Nass en Tijdschrift Tuchtrecht 2019/33,
m.nt. M.G. Kelder.

43.

CBb 25 april 2017, ECLI:NL:CBB:2017:151, r.o. 4.2; Ak 9 november 2012, ECLI:NL:TACAKN:2012:YH0325, r.o. 4.14 en 4.16.44.
Annotator Kelder is stelliger: ‘Het kan niet anders dan dat deze uitspraak door zal werken in de tuchtzaken die aanhangig gemaakt worden
door de NBA’, zie Tijdschrift Tuchtrecht 2019/33.

45.
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worden betrokken of dat een accountant vaktechnisch
betrokken had moeten worden bij de uitvoering daarvan.
Ook heeft de verwerend accountant aangegeven dat hij
verantwoordelijk was voor de naleving van het interne
stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen de praktijk. In
deze casus wás er intern beleid en was dat beleid niet
kennelijk in strijd met wet- en regelgeving. De Accoun-
tantskamer is vervolgens tot een ongegrondverklaring
gekomen: ‘omdat er geen grond is om aan te nemen dat
de betreffende interne regels structureel niet werden of
worden nageleefd’.46 In hoger beroep heeft het CBb
overwogen dat ‘appellant niet aannemelijk heeft gemaakt
dat betrokkene in dit geval een tuchtrechtelijk verwijt
treft ter zake van het solistische handelen van [de mede-
werker]’.47

We menen dat deze uitspraak inzicht geeft in de wijze
waarop verwijten aan een bestuurder in relatie tot een
dossier kunnen worden beoordeeld. Het eerste dat de
tuchtcolleges hebben beoordeeld is of er beleid was en
of dat beleid in overeenstemming was met wet- en regel-
geving. Daarmee worden twee potentiële verwijten aan
het adres van de bestuurder beoordeeld: het verwijt dat
de bestuurder ten onrechte geen intern beleid heeft ge-
voerd op een bepaald onderwerp en het verwijt dat het
gevoerde beleid kennelijk in strijd is met wet- of regelge-
ving. Deze verwijten staan volgens ons los van de uitvoe-
ring van het beleid in de praktijk en kunnen daarom een
bestuurder in beginsel ook worden gemaakt als ze (nog)
niet tot tekortkomingen in dossiers hebben geleid.
Pas na de constatering dat het gevoerde beleid niet kenne-
lijk in strijd was met wet- en regelgeving, heeft de tucht-
rechter aandacht besteed aan de uitvoering van het beleid
in de praktijk. Een incidentele tekortkoming in de nale-
ving van het beleid in de praktijk kan de bestuurder niet
worden verweten. Maar er lijkt (a contrario) te worden
gesuggereerd dat van structurele tekortkomingen in de
naleving van intern kwaliteitsbeleid wél een verwijt kan
worden gemaakt aan een kwaliteitsbepaler. Vermoedelijk
ligt daaraan de veronderstelling ten grondslag dat struc-
turele tekortkomingen in interne controles moeten wor-
den opgemerkt, of dat de bestuurder in een intern contro-
lesysteem moet voorzien dat beoogt structurele tekortko-
mingen tijdig te signaleren. We komen daar in paragraaf
5 op terug.

4. Zorgverleners

In het tuchtrecht op grond van de Wet op de beroepen
in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) worden
klachten over het optreden van een zorgverlener in de
hoedanigheid als bestuurder of leidinggevende getoetst
aan de tweede tuchtnorm van artikel 47 lid 1 Wet BIG.
De klachten vallen buiten de eerste tuchtnorm omdat zij
geen betrekking hebben op de individuele zorgverlening,
maar vallen ook niet zonder meer onder de reikwijdte
van deze tweede tuchtnorm, die betrekking heeft op ander
handelen en nalaten in strijd met hetgeen een behoorlijk
beroepsbeoefenaar betaamt. Gedragingen vallen alleen
onder de tweede tuchtnorm als zij voldoende weerslag
hebben op de individuele gezondheidszorg en als de be-
stuurder zich heeft begeven op het deskundigheidsgebied
dat bij de medische functie hoort.48 Voor zover niet aan
deze vereisten is voldaan, is de klacht niet-ontvankelijk.49

Van voldoende weerslag op de individuele gezondheids-
zorg kan sprake zijn in geval van het toestaan van onjuist
declareren,50 het beëindigen van een behandelingsovereen-
komst,51 het treffen van een regeling voor klachtenafhan-
deling52 en het vaststellen van een meldcode voor het
onderzoeken en vaststellen van kindermishandeling.53

Daarentegen heeft het Centraal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg (CTG) geoordeeld dat een klacht van
een werknemer tegen een bestuurder van een tbs-instel-
ling, met de strekking dat het veiligheidsbeleid onvoldoen-
de bescherming bood aan medewerkers, onvoldoende
weerslag had op de individuele gezondheidszorg.54

De beoordeling van de ontvankelijkheid speelt in de ju-
risprudentie een prominente rol. Op deze werkwijze is
wel kritiek geuit omdat de beoordeling van het handelen
van de bestuurder zo voor een groot deel plaatsvindt in
het kader van de beoordeling van de ontvankelijkheid

Ak 9 december 2016, ECLI:NL:TACAKN:2016:115, r.o. 4.7.46.
CBb 21 februari 2018, ECLI:NL:CBB:2018:206, r.o. 10-11.47.
CTG 24 januari 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:22, r.o. 4.8. Zie tevens: RTG Zwolle 23 augustus 2020, ECLI:NL:TGZRZWO:2020:75,
r.o. 5.1; CTG 14 augustus 2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:130; CTG 14 augustus 2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:137; CTG 14 augustus

48.

2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:141; CTG 14 augustus 2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:142; CTG 14 augustus 2020,
ECLI:NL:TGZCTG:2020:143; CTG 12 februari 2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:65.
Zie uitgebreider C.A. Bol & J.C.J. Dute, ‘Het tuchtrecht voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg: de betekenis van de tweede
tuchtnorm voor de ontvankelijkheid’, TvGR 2016, afl. 5; C.A. Bol, E. Steendam-Visser & J.C.J. Dute, ‘Klagen over collega’s binnen het
tuchtrecht’, TvGR 2019, afl. 1, p. 5-23.

49.

CTG 14 augustus 2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:137. Zie tevens RTG Eindhoven 14 augustus 2019, ECLI:NL:TGZREIN:2019:47.50.
RTG Den Haag 10 december 2019, ECLI:NL:TGZRSGR:2019:226.51.
RTG Zwolle 23 september 2020, ECLI:NL:TGZRZWO:2020:75, r.o. 5.1.52.
RTG Amsterdam 16 mei 2019, ECLI:NL:TGZRAMS:2019:85, r.o. 5.5.53.
CTG 12 december 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:299, r.o. 4.3.54.

7TvOB 2021-1

De tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders van beroepsvennootschappen



van de klacht in plaats van in het kader van de inhoudelij-
ke toets van de klacht aan de tweede tuchtnorm.55

Als uitgangspunt geldt dat het tuchtcollege een klacht
terughoudend toetst waar het gaat om de organisatie van
de zorg en de randvoorwaarden waaronder de zorg wordt
verleend. Ten aanzien van dergelijk handelen hebben
bestuurders in beginsel beleidsvrijheid. Dat geldt ook
indien dit handelen gevolgen kan hebben voor de indivi-
duele gezondheidszorg.56 De reikwijdte van de tweede
tuchtnorm, het beginsel van persoonlijke verwijtbaarheid
en de beleidsvrijheid van de bestuurder leiden ertoe dat
beslissingen van zorgverleners als bestuurder niet snel in
strijd zijn met de tuchtnorm. Dat wordt volgens ons het
best geïllustreerd door een overweging van het Regionaal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) Zwolle.
Dat tuchtcollege heeft onder verwijzing naar het beginsel
van persoonlijke verwijtbaarheid overwogen dat
‘[b]edacht dient te worden dat een ziekenhuis een uiterst
complexe organisatie is waar een individuele zorgverlener
in het algemeen niet of nauwelijks invloed op heeft’.
Volgens het tuchtcollege kent het tuchtrecht ‘in het alge-
meen niet de mogelijkheid om dergelijke – al dan niet
terechte – organisatorische klachten doeltreffend via een
aangeklaagde zorgverlener aan de orde te stellen’.57

Uitspraken waaruit blijkt wat een bestuurder wél tucht-
rechtelijk kan worden verweten, zijn dan ook schaars.
De inhoudelijke beoordeling van de schending van de
tuchtnorm is bovendien vaak sterk casuïstisch en feitelijk
van aard, waardoor het lastig is om daar algemene lijnen
uit af te leiden. Er zijn een paar uitspraken waaruit blijkt
dat een bestuurder een tuchtrechtelijk verwijt kan treffen
als de bestuurder verplicht is beleid te voeren over bepaal-
de onderwerpen en dat niet heeft gedaan. We wijzen op
een uitspraak die suggereert dat het in strijd met de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg niet beschik-
ken over een klachtenregeling in strijd kan zijn met de
tweede tuchtnorm.58 Ook een uitspraak van het CTG uit
2019 had betrekking op het ontbreken van adequaat be-
leid. Aan de orde was een klacht tegen de bestuurder van
een woon-/zorginstelling voor ouderen. De specialist
ouderengeneeskunde was samen met zijn echtgenote
eigenaar en directeur van een woon-/zorginstelling voor
ouderen, waarin de zorg werd verleend door een stichting
waar hij in het bestuur zat. Hem werd door klager onder
meer verweten dat hij vrijheidsbeperkende maatregelen

heeft getroffen zonder BOPZ-titel (Wet bijzondere op-
nemingen in psychiatrische ziekenhuizen), niet heeft ge-
zorgd voor een back-up bij afwezigheid van de directie
en de patiënt de juiste zorg heeft onthouden. De specialist
heeft zich verweerd met de stelling dat niet hijzelf, maar
zijn vrouw verantwoordelijk was voor de zorg en het
personeelsbeleid. Hij heeft zich naar eigen zeggen slechts
beziggehouden met de financiën. Met dit verweer heeft
de specialist geen succes gehad bij de tuchtcolleges. De
bestuurder heeft zich geprofileerd als specialist ouderen-
zorg en ook uit andere feiten heeft de tuchtrechter zijn
verantwoordelijkheid voor de zorgverlening binnen de
instelling afgeleid. Daarvan heeft hij zich niet kunnen
distantiëren door naar zijn vrouw te verwijzen. Hij
diende te voorzien in de randvoorwaarden voor het ver-
lenen van goede zorg binnen de instelling of diende erop
toe te zien dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg in
de instelling voldoende was geborgd: ‘Op grond van de
destijds geldende Kwaliteitswet zorginstellingen59 was
verweerder verplicht de zorgverlening dusdanig te (doen)
organiseren (inclusief de kwaliteit van het personeel) dat
dit leidde tot verantwoorde zorg.’60Door dit op meerdere
punten na te laten heeft de bestuurder de tuchtnorm ge-
schonden.

Niet alleen de afwezigheid van beleid, maar ook het
voeren van beleid dat (evident) in strijd is met hogere
wet- en regelgeving kan tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn.
Zo is er de tamelijk uitzonderlijke casus waarin een klacht
gegrond is verklaard tegen een bestuurder die de opdracht
heeft gegeven voor het gebruik van software die doelge-
richt onjuiste declaraties heeft ingediend bij zorgverle-
ners.61 Ook een uitspraak van het Regionale Tuchtcollege
te Amsterdam suggereert dat het tuchtrechtelijk verwijt-
baar kan zijn een interne richtlijn voor het melden van
kindermishandeling te hebben die in strijd is met de
meldcode van de Koninklijke Nederlandsche Maatschap-
pij tot bevordering der Geneeskunst.62

Het tuchtcollege lijkt de nadruk te leggen op het gevoerde
beleid. Begrijpelijk, want van een bestuurder kan in be-
ginsel niet worden verlangd dat hij of zij controle uit-
oefent op individuele medische behandelingen.63 Het
RTG Den Haag heeft gesuggereerd dat een directeur
medische zaken wel verantwoordelijk zou kunnen zijn
voor ‘evidente misstanden’ binnen de organisatie.64

Bijvoorbeeld: J.C.J. Dute, annotatie bij CTG 23 januari 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:25, TvGR 2014/17.55.
Zie bijvoorbeeld CTG 24 januari 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:22, r.o. 4.8: ‘Met name moet worden voorkomen dat de betrokken
verpleegkundige tuchtrechtelijk aansprakelijk wordt gehouden voor keuzes in de bedrijfsvoering waarvoor aan hem in zijn management-

56.

functie in beginsel beleidsvrijheid toekomt, ook al kunnen die keuzes gevolgen hebben voor de individuele gezondheidszorg.’ Zie tevens
CTG 25 juli 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:185, r.o. 4.7; CTG 11 september 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:245.
RTG Zwolle 10 oktober 2017, ECLI:NL:TGZRZWO:2017:151, r.o. 5.3; zie hoger beroep: CTG 24 januari 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:22
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5. Beschouwing

Uit de tekst van de tuchtnormen voor accountants, advo-
caten, zorgverleners en andere beoefenaars van beroepen
waarvoor in bij wet geregeld tuchtrecht is voorzien, blijkt
dat ook gedragingen buiten de dienstverlening aan cliën-
ten tuchtrechtelijk verwijtbaar kunnen zijn. Jurisprudentie
over handelen en nalaten van professionals in nevenfunc-
ties en in de privésfeer bevestigt dat. In diverse tuchtstel-
sels wordt aangenomen dat ook gedragingen van profes-
sionals als bestuurder onder de reikwijdte van de tucht-
normen kunnen vallen. In het tuchtrecht voor accountants
en zorgverleners staat dat buiten twijfel, maar ook
tuchtrechtelijke uitspraken over advocaten, notarissen
en gerechtsdeurwaarders wijzen daarop.

In de inleiding hebben we opgemerkt dat het antwoord
op de vraag welke verwijten een aan tuchtrecht onderwor-
pen bestuurder in een tuchtprocedure kunnen worden
gemaakt, niet is uitgekristalliseerd. Bovendien is het ant-
woord op de vraag noodzakelijkerwijs wat globaal, aan-
gezien de precieze verantwoordelijkheid van de bestuur-
der, waarop de bestuurder ook tuchtrechtelijk is aan te
spreken, per tuchtstelsel zal verschillen en er ook binnen
een tuchtstelsel ruimte kan bestaan voor verschillende
opvattingen over de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid
van een bestuurder. Toch bieden de tuchtnormen, het
beginsel van persoonlijke verwijtbaarheid en de jurispru-
dentie aanknopingspunten die we gebruiken om scherper
te stellen welke verwijten een aan tuchtrecht onderworpen
bestuurder van een beroepsvennootschap over het alge-
meen in een tuchtprocedure kunnen worden gemaakt.
We onderscheiden vier typen verwijten.

Een eerste type verwijt luidt dat er ten onrechte geen
beleid is gevoerd over een bepaald onderwerp. Het verwijt
is het duidelijkst op het moment dat er regelgeving is
waaruit blijkt dat het bestuur of de bestuurder wel beleid
moet voeren op dat onderwerp. Er kan (lagere) regelge-
ving zijn waaruit de verplichting blijkt om voor een on-
derwerp een interne handleiding of werkwijze of een in-
tern protocol op te stellen, een commissie in te stellen of
een functionaris aan te wijzen. Lastiger is het als die lagere
regelgeving ontbreekt: dan moet aannemelijk zijn dat al-
gemener geformuleerde verplichtingen of fundamentele
beginselen noopten tot het voeren van intern beleid. We
verwachten dat de bestuurder in de afwezigheid van
specifieke regelgeving meestal (veel) beleidsvrijheid zal
hebben, hetgeen leidt tot een terughoudende toets van
de tuchtrechter. Volgens ons is voor dit verwijt niet
zonder meer noodzakelijk dat er ook incidenten zijn ge-
weest waaruit blijkt dat het ontbreken van beleid ook op
dossierniveau tot schendingen van wet- en regelgeving
leidt. Sterker nog: als de verplichting om beleid te voeren
over een bepaald onderwerp niet in wet- of regelgeving
is vastgelegd en als pas één of meer specifieke incidenten
aan het licht brengen dat het maken van beleid nodig is,
is het in de tuchtprocedure de vraag waarom het tucht-
rechtelijk verwijtbaar zou zijn dat niet al vóór die inciden-
ten in dat beleid is voorzien. Als ook de bestuurder die
incidenten niet had hoeven te voorzien, ligt het voor de
hand dat de bestuurder de gelegenheid krijgt om dat be-
leid te maken. Pas als de bestuurder die gelegenheid niet

of niet goed benut, kan het verwijt aan de orde zijn dat
we hierna als vierde type bespreken.

Een tweede type verwijt kan inhouden dat het gevoerde
beleid in strijd is met wet- en regelgeving. In de besproken
jurisprudentie hebben we daar een aantal voorbeelden
van gegeven.

Aan het derde type verwijt ligt ten grondslag dat het be-
leid in de praktijk niet of onvoldoende wordt opgevolgd.
Een bestuurder is niet tuchtrechtelijk verantwoordelijk
voor incidentele uitglijders. Diverse tuchtcolleges hebben
gesuggereerd dat dit bij structurele tekortkomingen of
ernstige misstanden anders kan zijn. Als die situatie zich
voordoet, zou de tuchtrechter volgens ons in dat geval
explicieter moeten zijn over het verwijt dat de bestuurder
precies wordt gemaakt. Schiet het interne beleid tekort
(het eerste verwijt)? Een verwijt dat ook aan de orde zou
kunnen zijn, is dat de bestuurder te weinig controle heeft
uitgeoefend op de praktijk. Een bestuurder is in de regel
niet verplicht om op zaaksniveau de individuele dienst-
verlening aan cliënten te controleren. Maar wellicht draagt
een bestuurder wel een zekere mate van verantwoorde-
lijkheid om te voorzien in mechanismen binnen de orga-
nisatie waarmee de kwaliteit van de dienstverlening kan
worden gecontroleerd en tekortkomingen kunnen worden
geadresseerd. Het verwijt zou tot een discussie in de
tuchtprocedure leiden over wat er in het licht van de
tuchtnorm en op grond van geldende wet- en regelgeving
van de bestuurder verwacht mag worden. Het antwoord
op die vraag hoeft niet voor alle beroepsgroepen hetzelfde
te luiden: in verschillende tuchtstelsels kunnen verschil-
lende opvattingen bestaan over de rol van bestuurders.
Ook binnen tuchtstelsels kunnen factoren als de omvang
van de praktijk of het type werkzaamheden dat binnen
de praktijk wordt verricht, reden vormen om verschillen-
de eisen te stellen aan bestuurders.

Tot slot, en gerelateerd aan het eerste en het derde verwijt,
denken we dat stilzitten tuchtrechtelijk verwijtbaar kan
zijn. Het negeren van signalen dat de bestuurder in actie
moet komen om de naleving van wet- en regelgeving in
de dienstverlening binnen de praktijk te verzekeren, kan
tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn. Hetzelfde kan gelden als
de bestuurder de tekortkomingen niet adequaat heeft
geadresseerd.

In de praktijk zijn de vier categorieën in veel gevallen niet
zo scherp van elkaar te onderscheiden. Zo willen het
eerste en het vierde verwijt en het derde en het vierde
verwijt nog wel in elkaar overlopen. Dat de praktijk
complexer is dan de theorie, is begrijpelijk. Desondanks
achten we het, gelet op het beginsel van persoonlijke
verwijtbaarheid, noodzakelijk dat de tuchtrechter expli-
ciet is over het verwijt dat het tuchtcollege de betrokken
bestuurder maakt – explicieter dan nu in veel uitspraken
het geval is.

Aan de jurisprudentie over professionals als bestuurders
vallen ons daarnaast twee elementen op.
In de eerste plaats valt ons op dat klachten jegens de be-
stuurder vaak afkomstig zijn van cliënten en andere par-
ticuliere klagers, dus niet van toezichthouders, en dat ze
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zelden tot een gegrondverklaring leiden. Hoewel we onze
indruk niet door middel van een kwantitatief empirisch
onderzoek hebben getoetst, kunnen we ons voorstellen
dat het voor particuliere klagers lastig is een klacht tegen
een bestuurder goed te onderbouwen. Dute en Bol heb-
ben onlangs gepleit voor een vervolgingsmonopolie voor
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het
tuchtrecht voor zorgverleners, hoofdzakelijk omdat
particuliere klagers onvoldoende toegerust blijken op de
tuchtprocedure.65 Wij menen dat dit des te meer geldt
voor klachten tegen bestuurders. Een deugdelijk gemoti-
veerde klacht tegen een professional in diens hoedanigheid
als bestuurder vergt onderzoek naar interne werkwijzen
en protocollen, hiërarchische lijnen binnen de organisatie,
de informatie die op een bepaald moment bij het bestuur
of de bestuurder beschikbaar was en/of de daarop geno-
men beslissingen. Toezichthouders beschikken over de
bevoegdheden die nodig zijn om dat onderzoek kunnen
doen. Dat geldt niet voor particuliere klagers. Dat kan
een reden zijn om de mogelijkheid een klacht in te dienen
tegen een professional als bestuurder over de bedrijfsvoe-
ring voor te behouden aan de toezichthouders.

In de tweede plaats constateren we dat het beginsel van
persoonlijke verwijtbaarheid de mogelijkheden beperkt
om tekortkomingen in het beleid en de organisatie van
de praktijk in een tuchtprocedure aan de orde te stellen.
Tegelijkertijd kunnen de beslissingen van een bestuurder
een enorme invloed hebben op de randvoorwaarden
waarbinnen uitvoerend professionals hun diensten verle-
nen en dus ook op de kwaliteit van de dienstverlening
van professionals aan cliënten. Het RTG Zwolle heeft
terecht geconstateerd dat het nu meestal niet mogelijk is
om een bestuurder een tuchtrechtelijk verwijt te maken
van – al dan niet terechte – organisatorische tekortkomin-
gen. In zekere zin wordt in het tuchtrecht voor advocaten
geprobeerd daar een mouw aan te passen door het in
sommige gevallen mogelijk te maken een klacht tegen
een praktijk te richten. Hetzelfde geldt voor het tuchtrecht
voor accountants, waar op grond van de NVKS een be-
stuurder verantwoordelijk is voor het kwaliteitsstelsel.
Bezien vanuit het doel van tuchtrechtspraak – het bewa-
ken en bevorderen van kwaliteit – is het zonde dat het
tuchtrecht beperkt is toegerust op het beoordelen van
klachten over organisatorische tekortkomingen voor zover
die niet tot één persoon zijn te herleiden.
We zien in dit onderzoek dan ook aanleiding te reflecte-
ren op de vraag of het tuchtrecht ruimte moet bieden aan
toezichthouders om een klacht in te dienen tegen een
kantoor of instelling. Natuurlijk zouden daar haken en
ogen aan zitten: het vereist dat de entiteit waartegen de
klacht zich richt duidelijk is af te bakenen, evenals de
verplichtingen die de entiteit heeft.66 De maatregelcatalo-
gus is er niet op ingericht. En het is de vraag waarom een
toezichthouder die ook de bestuursrechtelijke route kan
bewandelen, de gang naar de tuchtrechter zou maken.
Dat zijn slechts een paar terechte bezwaren, die zorgvul-
dig moeten worden onderzocht. Tegelijkertijd zou de
mogelijkheid voor toezichthouders om (ook) een klacht

in te dienen tegen een kantoor of instelling ruimte kunnen
scheppen om organisatorische tekortkomingen te adres-
seren en daaruit lessen te trekken voor de toekomst zon-
der dat daarvoor een individuele persoon een verwijt
hoeft te (kunnen) worden gemaakt. Volgens ons kan dat
de effectiviteit van tuchtrechtspraak als instrument ter
kwaliteitsbewaking ten goede komen.

J.C.J. Dute & C.A. Bol, ‘Een vervolgingsmonopolie voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd?’, Tijdschrift Tuchtrecht 2019/45.65.
Vgl. A.C. de Die, ‘Deel 2: Gewaarborgde kwaliteit’, in: J.H.H.M. Dorscheidt & A.C. de Die, De toekomst van de Wet BIG. Preadvies
Vereniging voor Gezondheidsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2008, par. 8.5.2.
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