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Verantwoording
De vraag die dit proefschrift poogt te beantwoorden is: wat is de zorgplicht van een
jurist – een advocaat, een notaris of een bedrijfsjurist – die een Nederlandsrechtelijke
“opinion” geeft? Daaraan gaat de vraag vooraf wat een opinion is. Ook op die vraag
beoogt dit proefschrift een antwoord te geven.
Een onderzoek naar deze twee vragen is gerechtvaardigd en gewenst. Dat heeft drie
redenen.
•

De eerste reden is dat opinions met grote regelmaat worden gegeven. Met de rechtsverhoudingen waarop opinions plegen te zien, is doorgaans veel geld gemoeid, vaak
honderden miljoenen euro’s. Een opiniongever die over een dergelijke rechtsverhouding een opinion geeft en zijn zorgplicht verzaakt, loopt een aanzienlijk risico, ook
financieel. Opiniongevers zijn daarom geholpen met duidelijke handvatten ter bepaling van de zorg die zij bij het geven van een opinion in acht moeten nemen.

•

De tweede reden is dat Nederlandse literatuur over de zorgplicht van een opiniongever schaars is. Richtinggevende jurisprudentie is er niet. Hoewel Amerikaanse
literatuur en jurisprudentie over opinions en informeel contact met beroepsgenoten
enig houvast kunnen geven, zijn duidelijke handvatten ter bepaling van de zorg van
Nederlandse opiniongevers nauwelijks aanwezig.

•

De meer praktische derde reden is dat opinions een geschikt voorwerp van onderzoek
zijn. Opinions zijn in de praktijk in hoge mate gestandaardiseerd en worden meestal
gegeven in in hoge mate vergelijkbare omstandigheden. Dat brengt mee dat over de
zorgplicht van een opiniongever meer te zeggen valt dan dat hij – de vluchtweg voor
het antwoord op elke lastig te beantwoorden juridische vraag – wordt bepaald door
de omstandigheden van het geval. Het is mogelijk meer precieze lijnen te trekken,
waaraan opiniongevers in de praktijk houvast kunnen ontlenen.

Het onderzoek ter beantwoording van de vragen die in dit proefschrift aan de orde
komen, heeft langs drie lijnen gelopen.
De eerste lijn is die van praktijkonderzoek geweest. Opinions zijn een product van de
praktijk. Een antwoord op de vraag wat de zorgplicht van een opiniongever is, is zonder gedegen onderzoek van de praktijk onmogelijk. Voor het praktijkonderzoek heb
ik deels kunnen putten uit mijn eigen ervaring met opinions – ik heb in de loop der
jaren honderden opinions gegeven of onder ogen gehad. Mijn eigen ervaring was echter
van weinig betekenis geweest als zij niet was getoetst aan de ervaring van anderen met
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Over opinions
ruime ervaring in de opinionpraktijk. Die ervaring is deels gekomen van mijn kantoorgenoten bij De Brauw Blackstone Westbroek. Voor de opinionteksten die in dit boek
worden gebruikt, heb ik geput uit de De Brauw modelopinions. Van onmisbaar gewicht
was echter de ervaring van door de opinionwol geverfde advocaten van zeven andere
Nederlandse advocatenkantoren (of Nederlands vestigingen van internationale advocatenkantoren) met een opinionpraktijk van betekenis: Allen & Overy, Clifford Chance,
Freshfields, Linklaters, Loyens & Loeff, NautaDutilh en Stibbe. Welke kantoren een
opinionpraktijk van betekenis hebben, is bepaald aan de hand van de de rangordes van
Nederlandse advocatenkantoren van Chambers & Partners en The Legal 500.1 Omdat
opinions schering en inslag zijn de in financiële sector en daarbuiten maar beperkt voorkomen, zijn alleen de rangordes voor praktijken met een financiële inslag in aanmerking
genomen.2 Een hoge plaats in die rangordes bevestigt dat het betrokken advocatenkantoor brede en diepe ervaring in de opinionpraktijk heeft. Aan een hoge plaats in andere
rangordes – bijvoorbeeld fusies en overnames – is die bevestiging niet te ontlenen. Twee
concepten van dit boek zijn aan de geraadpleegde advocaten voorgelegd. Hun gedachten
zijn in het boek verwerkt. Waar dit boek de opinionpraktijk beschrijft – als het gaat om
de vraag wat opiniongevers in de praktijk doen, welke afwegingen zij maken en, in het
bijzonder, welk gebruik opiniongevers in de praktijk plegen te volgen – wortelt het daarmee in breed gedragen inzichten van gezaghebbende opiniongevers.
De tweede lijn van onderzoek is die van Nederlands juridisch onderzoek geweest. Dat
onderzoek heeft twee startpunten gehad. Een advocaat of notaris die een opinion geeft,
moet dat doen met de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot
– het eerste startpunt.3 Dat startpunt heeft geleid tot onderzoek naar de zorgplicht van
advocaten en notarissen in den brede en, soms, naar de zorgplicht van deskundige dienstverleners met een vergelijkbare positie. Wat een redelijk bekwaam en redelijk handelend
vakgenoot doet, wordt mede bepaald door het recht dat onderwerp van zijn handelen is
– het tweede startpunt. Dat startpunt heeft geleid tot onderzoek naar een breed scala aan
onderwerpen die bij het geven van een opinion aan de orde plegen te komen. Het heeft
zich uitgestrekt over onder meer vragen van rechtspersonen- en vennootschapsrecht,
1
2

3

Chambers & Partners (zie www.chambersandpartners.com) en The Legal 500 (zie www.legal500.com)
maken en publiceren jaarlijks wereldwijde rangordes van advocatenkantoren. De twee publicaties worden op het gebied van dergelijke rangordes althans in Nederland algemeen als leidend gezien.
De in aanmerking genomen rangordes zijn die voor “Banking & Finance”, “Capital Markets: Debt”,
“Capital Markets: Equity” en “Capital Markets: Securitisation” (Chambers & Partners) en “Banking
and finance”, “Asset finance and structured finance”, “Capital markets” en “Project finance and PFI”
(The Legal 500). Van die kantoren zijn de kantoren met ten minste drie vermeldingen in een van de
hoogste twee rangen geselecteerd (“band 1” en “band 2” voor Chambers & Partners, 1 en 2 voor The
Legal 500; Chambers & Partners kent, afhankelijk van het praktijkgebied tot vijf rangen, The Legal 500
drie, zij het dat rang 3 is gesplitst in twee subrangen).
Over de norm waaraan het handelen van een advocaat of notaris moet worden getoetst – die van een
redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot – bestaat in rechtspraak en literatuur geen verschil
van inzicht van betekenis.
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Verantwoording
verbintenissenrecht, goederenrecht en procesrecht en vragen van internationaal privaatrecht op nagenoeg al deze gebieden. Deze lijn van onderzoek is afgesloten op 1 juli 2015
of, waar het de Asser-serie betreft, 1 september 2015.
De derde lijn van onderzoek is die van verkennend onderzoek naar de Amerikaanse
opinionpraktijk geweest. Opinions stammen uit de Verenigde Staten van Amerika. Ook
de Nederlandse opinionpraktijk komt voort uit, en richt zich deels nog steeds naar, de
Amerikaanse opinionpraktijk. De Nederlandse opinionpraktijk is daarom niet goed te
begrijpen zonder een verkenning van de Amerikaanse opinionpraktijk, op basis van de
ruim beschikbare bronnen – rapporten van Amerikaanse “bar associations”, literatuur –
die inzicht geven in de opinionpraktijk in de Verenigde Staten.
Als sluitstuk van het onderzoek zijn de drie onderzoekslijnen – praktijkonderzoek,
Nederlands juridisch onderzoek en verkennend onderzoek naar de Amerikaanse
opinionpraktijk – samengebracht. Een antwoord op de vragen die in dit proefschrift aan
de orde zijn – wat is een opinion en wat is de zorgplicht van de gever daarvan? – kan
alleen worden gegeven als de drie lijnen in onderlinge samenhang worden beschouwd.
Het praktijkonderzoek kan niet zonder het juridische. Het juridisch onderzoek biedt een
toetsingskader voor dat wat in de opinionpraktijk gebeurt. Het rechtvaardigt de praktijk
of, op onderdelen, noopt tot kanttekeningen daarbij. Het juridisch onderzoek kan echter
ook niet zonder het praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek biedt het onderwerp – de
opinion en de opinionpraktijk – waarop het juridisch onderzoek zich richt. Belangrijker
nog is dat het kader dat het juridisch onderzoek ter toetsing van de opinionpraktijk biedt,
niet volledig is. Allerlei vragen die in de opinionpraktijk aan de orde komen, kunnen niet
aan de hand van uitsluitend juridisch onderzoek worden beantwoord. Een antwoord op
die vragen vergt afwegingen die de grenzen van het juridisch onderzoek te buiten gaan.
Het antwoord moet worden gevonden, of mede worden gevonden, in wat de praktijk
doet. Doel en uitkomst van het onderzoek in dit proefschrift is aldus een in het recht én
de praktijk wortelend kader waaraan het handelen van een opiniongever kan worden
getoetst.
Dit proefschrift betreedt in belangrijke mate onontgonnen terrein. Onontgonnen juridisch terrein noopt onvermijdelijk ook tot eigen meningsvorming. Ik heb er echter voor
gekozen niet telkens “ik vind” te schrijven. Het gevolg is dat dit proefschrift nogal eens
stellig lijkt. Maar dit proefschrift is, en is niet meer dan, een oordeel. Daarom:
I have performed the legal research that may be expected from a diligent legal scholar.
On that basis, I am of the following opinion:
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Verwijzingen naar literatuur en rechtspraak – vertaling
Waar over de inhoud van Nederlands recht in literatuur en rechtspraak geen verschil van
inzicht (of geen verschil van inzicht van betekenis) bestaat, zijn verwijzingen in dit boek
beperkt tot een verwijzing naar het betrokken deel van de Asser-serie of, als die serie
geen uitkomst bood, een andere gezaghebbende bron. Bij verwijzing naar rechtspraak is
verwezen naar, in volgorde, de vindplaats in de NJ, de JOR of de meest voor de hand liggende andere bron. Waar mogelijk is daarnaast het ECLI-nummer opgenomen.
Waar uit de drie bestudeerde Amerikaanse boeken over opinions – Glazer, FitzGibbon
& Weise 2014, Field & Smith 2009 en Sterba 2010 – niet van verschil van inzicht blijkt,
zijn verwijzingen in dit boek beperkt tot een verwijzing naar Glazer, FitzGibbon & Weise
2014. Waar mogelijk is daarnaast een verwijzing opgenomen naar de rapporten in ABA
& TriBar Reports 2009.
Waar in dit boek passages uit literatuur worden geciteerd, zijn de in die passages opgenomen voetnoten weggelaten.
De vertaling van de samenvatting in dit boek is gemaakt door Christina Guy (www.
cjtranslations.com).
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1
1.1

De opinion
Inleiding

1.
Omschrijving opinion. In dit boek is een opinion (a) een oordeel van een ter zake
kundig jurist, (b) over een bepaalde rechtstoestand of rechtsverhouding, (c) met een in de
praktijk gebruikelijke inhoud en, doorgaans, in een in de praktijk gebruikelijke vorm.1
De jurist kan zijn een advocaat, een notaris of een bedrijfsjurist (of een kantoor van
advocaten of notarissen). De bepaalde rechtstoestand of rechtsverhouding waarop een
opinion ziet, is doorgaans een overeenkomst of zekerheidsrecht, een obligatie of aandeel,
of een rechtspersoon of vennootschap.2 De precieze inhoud en de vorm van de opinion
worden overwegend bepaald door het opiniongebruik.
2. Betekenis opinion. “Opinion” heeft in dit boek een beperkte betekenis. De kern van
elke opinion zijn de woorden “I am of the opinion” (of “we are of the opinion”; zie nr. 361).
“Opinion” betekent: oordeel. “I am of the opinion” betekent dus: ik ben van oordeel.
Oordelen kan men over van alles hebben. Dat geldt ook voor juristen. Zelfs binnen de
grenzen van hun vakgebied kunnen juristen een breed scala van oordelen hebben: over
wat rechtens is, over wat rechtens zou moeten zijn, over de kansen van een rechtszaak,
over de beste aanpak van een zaak. “Opinion” heeft in het juridisch spraakgebruik echter
een specifieke betekenis. In die specifieke betekenis is een opinion een schriftelijke analyse waarin een juridisch adviseur zijn oordeel geeft over de toepassing van het recht op

1

2

Nijnens 1996, p. 14, definieert opinion als “een schriftelijk – en in een algemeen gebruikelijke vorm –
gegeven oordeel van een jurist dat is geadresseerd aan degene die om de opinion had gevraagd, welk
schriftelijk stuk is opgesteld met een te dezen algemeen gehanteerd woordgebruik, over een aantal met
name genoemde juridische vraagstukken betrekking hebbende op een transactie, en welk oordeel is
geformuleerd na bestudering van op de transactie betrekking hebbende en andere van belang zijnde
documenten en het daarop van toepassing zijnde recht.” Zie voor een definitie met een iets andere
benadering Meerburg 2004/19.1 en voor beknoptere definities Hoevers 2011, p. 289, Hofstede 2007,
TvOb 2007, p. 110, en Batteram & Verbeek, O&F 2013, afl. 4, p. 6. Zie voor bredere definities, die meer
omvatten dan het begrip opinion in de zin van dit boek, Van Wassenaer, Adv 1988, p. 390, en Brink &
Raaijmakers 1996, p. 53-54.
Een obligatie is een overeenkomst, meer precies een overeenkomst van geldlening (hoewel in aandelen converteerbare en soortgelijke obligaties vennootschappelijke elementen in zich kunnen dragen).
Omdat, aan de ene kant, in de praktijk opinions in meerderheid zien op kredietovereenkomsten of obligaties en, aan de andere kant, opinions over kredietovereenkomsten en opinions over obligaties verschillen vertonen, worden in dit boek overeenkomsten en obligaties hier en daar naast elkaar genoemd.
Verschillen tussen opinions over kredietovereenkomsten en opinions over obligaties – te denken is
aan (a) de noodzaak in opinions over obligaties aandacht te besteden aan de regels omtrent aanbieding
van effecten aan het publiek (hoofdstuk 5.1 Wft; vgl. nr. 1025 e.v.) en de regels omtrent marktmisbruik (hoofdstuk 5.4 Wft), (b) een mogelijk verlangen om in een opinion over obligaties een prospectus
opinion op te nemen, en (c) specifieke qualifications die noodzakelijk zijn omdat in kredietovereenkomsten respectievelijk obligatievoorwaarden gebruikelijk opgenomen voorwaarden niet alle door de
Nederlandsrechtelijke beugel kunnen – worden in dit boek niet in detail besproken.
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concrete feiten.3 In dit boek is de betekenis van “opinion” nog verder begrenst. Wie een
aantal Nederlandse advocaten die werkzaam zijn in de financieringspraktijk vraagt een
voorbeeld van “een opinion” te sturen, ontvangt geen onoverzichtelijke verzameling analyses. De voorbeelden vertonen opvallende gelijkenis. Waar de voorbeelden aan advocaten
zijn gevraagd, is niet verrassend dat zij alle getekend zijn door of namens een advocaat
of advocatenkantoor – vgl. het kenmerk in nr. 1 onder (a); zie nader nr. 15 e.v. Op het
eerste gezicht al stemt de vorm van de voorbeelden ruwweg overeen; bij nadere beschouwing blijkt hetzelfde te gelden voor de inhoud – vgl. het kenmerk in nr. 1 onder (b); zie
nader nr. 30 e.v. Bij zorgvuldige lezing blijken de voorbeelden, mogelijk met een enkele
uitzondering, te zien op een overeenkomst die wordt aangegaan door een Nederlandse
rechtspersoon, of soms op door een Nederlandse rechtspersoon uitgegeven aandelen of
obligaties – vgl. het kenmerk in nr. 1 onder (c); zie nader nr. 26 e.v. Over opinions die aan
die kenmerken voldoen gaat dit boek. In de praktijk heet een dergelijke opinion ook wel
“closing opinion” of “transaction opinion”. Andere benamingen zijn “opinion letter” of
“legal opinion” (maar die benamingen kunnen ook een ruimere betekenis hebben).4, 5, 6, 7
3. Opinion – opinionparagraaf. Ongelukkigerwijs heeft “opinion” zelfs binnen de in
nr. 2 getrokken grenzen in de markt – en daarmee ook in dit boek – niet slechts één betekenis. Het oordeel dat in een opinion wordt neergelegd, valt doorgaans uiteen in verschillende onderdelen. Elk van die onderdelen wordt in de praktijk ook “opinion” genoemd.8
Een opinion bevat dus in de praktijk verschillende opinions. De opinions op onderdelen
worden ook wel “opinionparagrafen” genoemd.

4.
Opiniongever; opinionontvanger; cliënt; opinionvennootschap. Bij een opinion
zijn verschillende personen betrokken. De jurist die de opinion geeft, heet in dit boek

3
4
5
6
7

8

Zie Black’s Law Dictionary: een “opinion” is “[a] formal expression of judgment or advice based on an
expert’s special knowledge; esp., a document usu. prepared at a client’s request, containing a lawyer’s
understanding of the law that applies to a particular case”.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 4-5, noot 7, en ook Tribar 1998, § 1.9(h).
Zie Black’s Law Dictionary: een “legal opinion” is “[a] written document in which an attorney provides
his or her understanding of the law as applied to assumed facts”.
Zie over de betekenis van “opinion” Nijnens 1996, p. 13.
Dat “opinion” verschillende betekenissen heeft, leidt in de praktijk wel tot complicaties. Het komt voor
dat iemand die een juridisch advies wil ontvangen, erop staat dat de juridisch adviseur het advies aanduidt als “opinion”, terwijl de juridisch adviseur huiverig is dat te doen. De achtergrond van de huiver is de hoge mate van zorg die een opiniongever moet betrachten (zie nr. 172) en de hoge mate van
geruststelling die de opinionontvanger dientengevolge aan de opinion pleegt te ontlenen (zie echter
nr. 173). Niet elk juridisch advies kan een dergelijke mate van geruststelling bieden. Zo is een verwachting omtrent de uitkomst van een gerechtelijke procedure over een bepaald geschil niet meer dan een
verwachting. Een hoge mate van geruststelling kan daaraan niet worden ontleend. Daarvoor zijn procedures te onvoorspelbaar. Een uitweg kan zijn dat de juridisch advieurseur zijn advies wel “opinion”
noemt, maar in het advies duidelijk maakt dat het met onzekerheden omgeven is, zodat de geruststelling die eraan kan worden ontleend beperkt moet zijn.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 4-5, noot 7 en Tribar 1998, § 1.9(h).
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“opiniongever”. De persoon die, meestal omdat de opinion tot hem is gericht, op de
opinion mag afgaan, heet “opinionontvanger”. De opiniongever geeft de opinion in
opdracht. De opdrachtgever van de opiniongever is de “cliënt”. De opinion gaat doorgaans over een rechtspersoon of vennootschap.9 Die rechtspersoon of vennootschap heet
in dit boek de “opinionvennootschap”. Hoedanigheden van de verschillende betrokkenen bij een opinion kunnen samenvallen.
5. Opinionontvanger. De opinionontvanger is degene die op de opinion mag afgaan.
In de meeste gevallen is dat degene aan wie – of zijn dat degenen aan wie – de opinion
is geadresseerd. Die geadresseerde – of, als het er meer zijn, elke geadresseerde – is de
opinionontvanger-geadresseerde. De opinion kan echter toelaten dat, naast de opinionontvanger-geadresseerde, anderen op de opinion mogen afgaan; zie nr. 389 e.v. Die anderen kunnen in de opinion bij naam worden genoemd, of met een hoedanigheid worden
aangeduid. Voorbeelden zijn rechtsopvolgers van de opinionontvanger-geadresseerde of,
nog ruimer, alle beleggers in effecten die zijn aangeboden aan het publiek. In dit boek
is elke dergelijke ander een opinionontvanger. In zeldzame gevallen kan de opinion
geadresseerd zijn aan een geadresseerde die niet op de opinion mag afgaan, doorgaans de
opinionvennootschap zelf; zie nr. 352.
6. Client opinion – third party opinion. De opinionontvanger kan de cliënt van
de opiniongever zijn. Een aan een cliënt gerichte opinion heet in dit boek een “client
opinion”.10 De opinionontvanger kan ook een andere persoon zijn. Meestal is dat de
wederpartij van de cliënt van de opiniongever.11 In een enkel geval is de opinionontvanger

9
10
11

Nijnens 1996, p. 54, wijst op de mogelijkheid dat de opinion gaat over een natuurlijke persoon. Dat
komt in de praktijk zelden voor.
Dat een bedrijfsjurist een client opinion geeft, is onwaarschijnlijk. Daarom wordt aan die mogelijkheid,
en de gevolgen daarvan, in dit boek geen aandacht besteed; vgl. nr. 122.
Denkbaar is dat de opinionontvanger niet de persoon is die de opinion verlangt – de cliënt als de
opinion een client opinion is, diens wederpartij als de opinion een third party opinion is – maar diens
juridisch adviseur. Dat komt voor als het geval waarop de opinion ziet, vragen van verschillend recht
oproept die alle in een opinion moeten worden geadresseerd. De gebruikelijke aanpak in een dergelijk
geval is dat de cliënt of diens wederpartij als opinionontvanger verschilllende opinions (“unbundled
opinions”) ontvangt. Die opinions zien elk op één recht; vgl. nr. 312 e.v. Een minder gebruikelijke aanpak is dat de cliënt of diens wederpartij als opinionontvanger één opinion (een “umbrella opinion”)
ontvangt. De umbrella opinion ziet op alle recht waarover een opinion nodig is. Over het recht waarvan
de opiniongever van de umbrella opinion – de “lead counsel” (zie nr. 190) – geen verstand heeft, ontvangt hij opinions van opiniongevers – de “local counsel” (zie nr. 190) – die dat verstand wel hebben. De
opinions van de local counsel zijn aan de lead counsel geadresseerd en laten toe dat hij daarop afgaat;
vgl. Nijnens 1996, p. 50-51. De inhoud van de opinions van de local counsel verwerkt de lead counsel
in zijn opinion. Voor de opinionontvanger is een umbrella opinion om twee redenen aantrekkelijk. In
de eerste plaats maakt de aanpak onnodig dat de opinionontvanger nagaat of de twee opinions – de
buitenlandse en de Nederlandse – wel naadloos op elkaar aansluiten. In de tweede plaats zal de buitenlandse opiniongever vaak de plicht hebben zich ervan te vergewissen of de Nederlandse opiniongever
voldoende deskundig is om zijn opinion verantwoord te kunnen geven; vgl. nr. 261. Van Wassenaer,
Adv 1988, p. 392, geeft nog de voorkeur aan het gebruik van umbrella opinions; daartegen Nijnens
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een overheidsorgaan of de houder van een gereglementeerde markt.12, 13 Een opinion die
aan een ander dan de cliënt van de opiniongever wordt gegeven, heet een “third party
opinion” of ook wel een “across the table opinion” (omdat zij door de opiniongever als het
ware over de tafel wordt gegeven aan de opinionontvanger als wederpartij van de cliënt
aan de zijde van de opiniongever).14
7.
Opinionvennootschap als cliënt. Ook de opinionvennootschap kan de cliënt van de
opiniongever zijn.15 In dat geval is de opinionontvanger meestal de wederpartij van de
opinionvennootschap, en is de opinion dus een third party opinion. In zeldzame gevallen
is de opinionvennootschap zelf de opinionontvanger; vgl. nr. 352.

1.2

Geschiedenis en gebruik

8.

Geschiedenis. Opinions stammen uit de Verenigde Staten van Amerika.
9.
Geschiedenis. Het gebruik bij financiële transacties een opinion te verlangen, is waarschijnlijk aan het einde van de 19de eeuw ontstaan in de Verenigde Staten. Handelaren in
door Amerikaanse gemeentes uitgegeven obligaties gingen ertoe over om op de obligaties
opinions over de geldigheid ervan af te drukken.16 Doel was om het beleggersvertrouwen
te herstellen dat geschaad was nadat op grote schaal obligaties niet waren terugbetaald.
De oudste bekende opinion dateert uit 1899. Zij werd afgegeven door het Amerikaanse
kantoor Wood & Oakley en zag op de uitgifte van $75,000 Water and Sewage Bonds
door de City of Prescott, Arizona. Rond 1930 kreeg de inmiddels gevestigde praktijk zijn
bevestiging in de Securities Act of 1933, die eiste dat bij de registratie van effecten bij

12
13
14
15
16

1996, p. 51. In de hedendaagse p
 raktijk komen umbrella opinions weinig voor. Vgl. over unbundled
opinions en umbrella opinions en de vragen waartoe de verschillen in aanpak aanleiding geven – in
het bijzonder: wie (de opinionontvanger of de lead counsel) draagt het risico van gaten tussen de verschillende opinions en van gebrekkig werk door de verschillende opiniongevers – Glazer, FitzGibbon
& Weise 2014, p. 173 e.v. en Tribar 1998, § 5.1. e.v. Ook in de Verenigde Staten gaat de praktijk in de
richting van unbundled opinions; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 175. Zie over de onderlinge
verhoudingen tussen verschillende opinions over dezelfde transactie ook Gruson, Hutter & Kutschera
2003, p. 16-18.
“Gereglementeerde markt” is de wettelijke term voor beurs. Zie voor de definitie van “gereglementeerde
markt” art. 1:1 Wft.
Aldus ook Nijnens 1996, p. 18.
Vgl. Nijnens 1996, p. 22.
De cliënt kan ook een met de opinionvennootschap verbonden persoon zijn, bijvoorbeeld haar moedermaatschappij. Die mogelijkheid, die geen bijzondere complicaties oproept, wordt in dit boek verder
genegeerd.
“Amerikaans” is in dit boek het bijvoeglijk naamwoord dat hoort bij Verenigde Staten van Amerika.
“Amerikaans recht” omvat Amerikaans federaal recht en relevant recht van de staten van de Verenigde
Staten.
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de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een opinion werd gedeponeerd.17, 18 Het Amerikaanse gebruik bij financiële transacties een opinion te verlangen
is in de tweede helft van de 20ste eeuw overgewaaid naar Europa.19 De eerste stap is vermoedelijk geweest dat Amerikaanse financiers opinions verlangden over Europese dochtermaatschappijen van Amerikaanse bedrijven die bij de financiering van die bedrijven
betrokken waren, bijvoorbeeld als garant. Amerikaanse financiers zullen ook opinions
hebben verlangd over Europese bedrijven waarvoor zij financieringen – vooral obligatieemissies – opzetten. Europese financiers hebben het gebruik vervolgens overgenomen.
In internationale financiële transacties is het verlangen van opinions inmiddels staande
praktijk.20 Ook in nationale transacties van enige omvang duiken opinions geregeld op.
Dit alles geldt ook voor Nederland.

10.
Gebruik. Opinions zijn gemeengoed in de internationale financiële sector. In de
Nederlandse tak van die sector zijn zij geen uitzondering.
11. Doel opinion. Een opinionontvanger verlangt een opinion om zicht te krijgen op de
juridische risico’s die zijn verbonden aan het aangaan van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet. De opinion biedt de opinionontvanger in de eerste plaats de geruststelling dat
bepaalde risico’s niet bestaan. De opinion wijst de opinionontvanger in de tweede plaats
op risico’s die wel bestaan. Het zicht op juridische risico’s dat de opinion de o
 piniongever
aldus biedt, geeft deze een startpunt om te bepalen of, voors en tegens afwegend, het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, verantwoord is; zie nr. 192.
12. Opinions in de financiële sector. Opinions zijn gemeengoed in de internationale
financiële sector. In de Nederlandse nationale tak daarvan zijn opinions weliswaar geen
regel, maar ook geen uitzondering.21 Een financier die financiering verstrekt, krijgt in
ruil voor zijn geld een recht dat slechts op termijn kan worden uitgeoefend – een recht
op aflossing en rente in geval van een lening of obligatie22, een recht op dividend en een
aandeel in een eventueel liquidatiesaldo (en zeggenschapsrechten) in geval van aandelen.
Een opinion biedt de financier geruststelling dat dat recht bestaat en dat nakoming van
de verplichting die ertegenover staat, in rechte kan worden afgedwongen.23 In andere dan
17
18
19
20
21
22
23

Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 2-3, die erop wijzen dat er aanwijzingen zijn dat al eerder opinions
zijn afgegeven.
Dat vereiste bestaat nog steeds; zie nr. 1097.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 4, noot 6: “The practice of obtaining closing opinions in international transactions dates back to at least the 1970s.”
Vgl. Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 10, die (in 2003) spreken over “increasing acceptance”.
Vgl. Nijnens 1996, p. 27-28 waaruit blijkt dat het geven van opinions in zuiver Nederlandse transacties
in 1996 nog niet gebruikelijk was.
Vgl. noot 2.
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 65-66, wijzen op de mogelijkheid dat de ontvanger van financiering die in de toekomst kan worden opgenomen, een opinion ontvangt (van de advocaat van de financier) over de afdwingbaarheid jegens de financier van het recht tot opname. Hoewel voor een dergelijke
opinion het een en ander te zeggen valt, is zij in elk geval in de Nederlandse praktijk ongebruikelijk.
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financieringstransacties staat tegenover de prestatie van de ene partij – bijvoorbeeld de
betaling van de koopprijs door een koper – vaak een onmiddellijke prestatie van de andere
partij – de levering van het verkochte goed.24 Hoewel er ook in dergelijke gevallen veelal
rechten zijn die slechts op termijn kunnen worden uitgeoefend – denk aan een recht tot
schadevergoeding onder door de verkoper gegeven garanties – en een opinion ook overigens zinvol zou kunnen zijn, zijn opinions in andere dan financieringstransacties minder
gebruikelijk.25

13.
Literatuur en rechtspraak. In de Verenigde Staten bestaat over opinions overvloedige literatuur en rechtspraak. Nederlandse literatuur en rechtspraak zijn schaars.
14. Rechtspraak en literatuur. Opinions zijn in de Verenigde Staten solide ingebed in
het juridisch debat. In 1979 verscheen het eerste “Tribar Report”. Dat rapport beschreef
het toenmalige gebruik rond opinions – wat kan een opinionontvanger verlangen,
wat behoort een opiniongever te doen, hoe moet een opinion worden uitgelegd – vanuit de optiek van opiniongevers en juridisch adviseurs van opinionontvangers binnen
de drie grootste “New York bar associations”, verenigd in de “Tribar Committee”. Het
Tribar Report uit 1979 is inmiddels opgevolgd door het Tribar 1998 Report. Daarnaast
heeft de Tribar Committee, die inmiddels is uitgebreid met vertegenwoordigers van bar
associations buiten New York, een aantal rapporten over specifieke opiniononderwerpen
uitgebracht. Lokale bar associations in de Verenigde Staten hebben eigen rapporten uitgebracht.26 In 1991 publiceerde de American Bar Association (ABA) haar eerste rapport
over opinions.27 Dat rapport is inmiddels opgevolgd door de “Legal Opinion Principles”
uit 1998 en de “Guidelines for the Preparation of Closing Opinions” uit 2002. De ABA
heeft voorts een aantal rapporten over deelonderwerpen het licht doen zien.28, 29 Ook
de Amerikaanse wetenschap heeft zich niet onbetuigd gelaten. Naast een prachtig boek
van Glazer, FitzGibbon en Weise30 zijn er ten minste twee gezaghebbende handboeken
24
25
26
27

28
29
30

Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 2, noot 4: “Cash is cash.”
Zie echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 2, noot 2: “Closing opinions also are often delivered in
acquisitions of privately held companies.”
Lokale rapporten zijn als appendices opgenomen in Glazer, FitzGibbon & Weise 2014.
Het rapport bevatte het zogenoemde “Silverado Accord”. Het Silverado Accord gaf gedetailleerde regels
omtrent de verplichtingen van de opiniongever, en de grenzen daaraan. Als een opiniongever en een
opinionontvanger overeenkwamen dat het akkoord toepasselijk was, zouden zij behoudens overeengekomen afwijkingen aan die regels gebonden zijn. De opinion zou in dat geval kort kunnen zijn; de regels
van het akkoord maakten allerlei assumptions en qualifications die een opiniongever gebruikelijk zou
opnemen, overbodig. In de praktijk hebben opiniongevers het Silverado Accord goeddeels links laten
liggen. Het gedachtegoed dat aan het akkoord ten grondslag ligt, heeft echter zijn invloed laten gelden.
De nog geldende rapporten van de TriBar Committee en de ABA zijn verzameld in ABA & TriBar
Reports 2009.
Voor een Amerikaanse opiniongever is de “customary practice”, waarvan de rapporten van de bar associations een neerslag vormen, het startpunt om te bepalen welke zorg hij bij het geven van zijn opinion
moet betrachten; zie noot 288.
Verkort aangehaald als “Glazer, FitzGibbon & Weise 2014”; zie de lijst van verkort aangehaalde
literatuur.
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over opinions31 en is er een overvloed aan andere literatuur. De aansprakelijkheid van
opiniongevers is in allerlei rechterlijke uitspraken aan de orde gekomen. In Nederland
is literatuur schaars: naast een monografie van Nijnens32 is er een handvol artikelen; zie
de literatuurlijst achter in dit boek. Nederlandse rechterlijke beslissingen waarin vragen
omtrent opinions aan de orde komen, zijn beperkt tot één geval.33 Voorts is er een boek
waarin opinions rechtsvergelijkend worden beschouwd.34

1.3

De opiniongever en zijn oordeel

15.
Opiniongever. De opiniongever kan een advocaat, een notaris of een bedrijfsjurist
zijn.35 De opiniongever kan ook een advocaten- of notarissenkantoor zijn, of het bedrijf
waarbij een bedrijfsjurist werkzaam is.
16. Advocaten – notarissen en bedrijfsjuristen. Notarissen – kandidaat-notarissen. Om
herhaalde opsommingen te voorkomen, verwijst dit boek verder slechts naar advocaten,
en worden notarissen en bedrijfsjuristen niet steeds afzonderlijk genoemd. Tenzij het
tegendeel blijkt, geldt wat voor advocaten geschreven is, echter ook voor notarissen en
bedrijfsjuristen.36 Eveneens om herhaalde opsommingen te voorkomen, verwijst dit boek
slechts naar notarissen, en niet ook naar kandidaat-notarissen. Wat voor notarissen geldt,
geldt echter ook voor hen.
17. Individuele opiniongever – kantoor-opiniongever. De opiniongever kan een individuele advocaat of notaris zijn. Opinions worden in de praktijk echter gegeven door advocaten of notarissen die werken op grotere kantoren. Dergelijke opinions plegen te worden
gegeven in naam van het betrokken kantoor. In dat geval is het kantoor de opiniongever.
De individuele advocaat of notaris – doorgaans een van daartoe aangewezen compagnons;
vgl. nr. 25 – is niet meer dan de persoon die de opinions in naam van het kantoor tekent.
Het komt voor dat de opinion slechts met de kantoornaam wordt ondertekend; zie nr. 395.
Het optreden van een kantoor vrijwaart de ondertekenaar van de opinion niet zonder meer

31
32
33

34
35
36

Verkort aangehaald als respectievelijk “Sterba” en “Field & Smith”; zie de lijst van verkort aangehaalde
literatuur.
Verkort aangehaald als “Nijnens 1996”; zie de lijst van verkort aangehaalde literatuur.
Rb. Rotterdam 11 maart 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL7221, JOR 2010/144, en het hoger beroep daarvan Hof Den Haag 17 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7322, LJN: BZ7322, NJFS 2013/140, in cassatie vernietigd door HR 17 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:345, RvdW 2015/363. Ten tijde dat de
kopij van dit boek werd afgesloten, was in de procedure na verwijzing door de Hoge Raad nog geen
arrest gewezen.
Verkort aangehaald als “Gruson, Hutter & Kutschera 2003”; zie de lijst van verkort aangehaalde
literatuur.
Aldus ook Nijnens 1996, p. 19.
Bedrijfsjuristen plegen slechts opinions te geven over hun werkgever (of een groepsmaatschappij daarvan) als opinionvennootschap.
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van aansprakelijkheid; zie nr. 300 e.v.37 Wordt een opinion gegeven door een bedrijfsjurist,
dan kan deze dat doen op eigen naam, of in naam van het bedrijf waarvoor hij werkzaam
is.38, 39 Zie over aansprakelijkheid van de bedrijfsjurist die een opinion geeft in naam van
het bedrijf waarvoor hij werkt nr. 301.
18. Fiscale opinions. Opinions kunnen ook worden gegeven door fiscalisten.40 Fiscale
opinions verschillen van de opinions waarover dit boek gaat. Fiscale opinions blijven verder buiten beschouwing, met een uitzondering voor opinions over bronbelasting en zegelrecht; zie nr. 1083 e.v.

19.
Opinion is juridisch oordeel. In de opinion geeft de opiniongever zijn oordeel over
de rechtstoestand of de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Het oordeel is een
juridisch oordeel. Het is geen feitelijk oordeel, en evenmin meer dan een oordeel.
20. Oordeel. Het begrip oordeel is te vinden bij Nijnens.41 In het antwoord van een advocaat aan zijn cliënt zijn doorgaans te onderscheiden (a) weergave, (b) oordeel, en (c) advies.
De weergave kan zien op feiten of op het recht. Het oordeel vloeit voort uit de toepassing
van het recht op de feiten. Mede afhankelijk van de mate van zekerheid waarmee de feiten
en het recht kunnen worden vastgesteld, kan een oordeel stellig zijn, of met voorbehouden
omkleed. Het oordeel is niet zomaar een mening of geloof; het is een deskundige mening,
die wortelt in de bijzondere kennis van en ervaring met het recht van de advocaat, en heeft
dienovereenkomstig gezag. Het oordeel, in deze betekenis, kan aanleiding zijn tot een
advies. Een advies is naar zijn aard een aanbeveling.42 Het zal doorgaans zien op de door
de cliënt verder te volgen koers. Ook in een advies zullen de kennis en ervaring van de
advocaat doorklinken. Waar het oordeel voortkomt uit de juridische deskundigheid van

37
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41
42

Ook bedrijfsjuristen geven hun opinions wel in naam van de rechtspersoon – de opinionvennootschap
of een daarmee verbonden persoon; zie noot 15 – waarvoor zij werkzaam zijn. In dat geval is de opinionvennootschap de opiniongever. Vgl. over de vraag of dat de bedrijfsjurist vrijwaart van aansprakelijkheid nr. 301. Een opinion door de rechtspersoon waarvoor een bedrijfsjurist werkzaam is, vergt dat
de bedrijfsjurist de opinion ondubbelzinnig in naam van die rechtspersoon ondertekent. Het enkele
gebruik van het briefpapier van de rechtspersoon is onvoldoende.
Anders Nijnens 1996, p. 138, die betoogt dat het geven van een opinion door een bedrijfsjurist, omdat
hij niet een zelfstandig beroepsbeoefenaar is, altijd moet worden toegerekend aan het betrokken bedrijf.
Vgl. ook Nijnens 1996, p. 49.
Zie echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 99: “Sole practitioners should sign opinion letters in
their own names. Inside lawyers should as well. By not signing in the name of their company or the
company’s law department, inside lawyers make clear that they are acting in a professional capacity as
lawyers and taking personal responsibility for the opinions they are giving.” (cursivering toegevoegd).
In dezelfde zin Inside Counsel Closing Opinions 2003, § III.
Aldus ook Nijnens 1996, p. 19.
Nijnens 1996, p. 14.
Vgl. de omschrijving in Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 131: “Aansluitend bij het spraakgebruik
zou men een advies kunnen omschrijven als een beredeneerde aanbeveling om een bepaalde keuze te
maken”.
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de advocaat, zal hij in zijn advies echter veelal ook andere kennis en ervaring betrekken.
Een advies gaat daarmee verder dan een oordeel. In een opinion ontbreekt een advies. De
opinion houdt op bij het oordeel. Het is aan de opinionontvanger om te bepalen of, en zo
ja hoe, hij bij zijn verdere handelen het oordeel in de opinion in aanmerking zal nemen;
vgl. nr. 198 e.v.
21. Oordeel – advies. Oordeel en advies zijn niet altijd scherp te scheiden. Een oordeel
dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, vermoedelijk niet afdwingbaar is, kan
worden beschouwd als een impliciet advies om de rechtsverhouding niet aan te gaan.
Desalniettemin moeten oordeel en advies worden onderscheiden. Een cliënt kan zijn
advocaat om advies vragen. De zorgplicht van een advocaat kan, althans naar Nederlands
recht, meebrengen dat hij ongevraagd advies geeft.43 Hij kan verplicht zijn dat advies
schriftelijk vast te leggen. Een verzoek om een opinion, in de hier gebruikte betekenis, is
echter geen verzoek om advies. Het is een verzoek om een oordeel en de opiniongever kan
zich in zijn opinion daartoe beperken; vgl. nr. 198 e.v. Als de opinionontvanger de cliënt
van de opiniongever is, kan de opinionontvanger mede behoefte hebben aan advies, of
daarop anderszins aanspraak hebben. Dat advies is dan echter buiten de opinion om te
geven; zie nr. 216 e.v.
22. Oordeel is geen waarheid. Een oordeel is naar zijn aard subjectief. Het is het oordeel
van degene die het heeft gevormd. Een ander zou tot een ander oordeel kunnen komen.
De vragen die in een opinion aan de orde plegen te komen – bestaat deze rechtspersoon;
is deze overeenkomst afdwingbaar? – zijn zodanig dat tussen opiniongevers over het antwoord niet snel verschil van inzicht zal bestaan. In zoverre is het oordeel in een opinion
geobjectiveerd. Een opinion kan echter aanleiding geven tot vragen waarop het antwoord
minder duidelijk is. In een dergelijk geval kan een opiniongever tot een ander oordeel
komen dan een andere opiniongever in hetzelfde geval zou hebben gedaan. Een opiniongever doet er doorgaans verstandig aan onzekerheden waarmee zijn oordeel is omgeven,
in de opinion te vermelden. Ook de vraag of een onzekerheid bestaat, vergt echter een oordeel. En zelfs daar waar het oordeel in een opinion door andere opiniongevers eenparig
wordt gedeeld, kan achteraf blijken dat men zich collectief heeft vergist. Hoe het recht op
een bepaald tijdstip luidt, blijkt vaak pas als de Hoge Raad jaren nadien zijn oordeel velt,
en dat oordeel kan verrassen. Het oordeel van een opiniongever in zijn opinion is daarmee
naar zijn aard omgeven met een mate van onzekerheid. Het oordeel blijft in alle gevallen
een oordeel, en is geen onomstotelijke waarheid. Zie nader nr. 173.

23.
Opinion is deskundig oordeel. Het oordeel van de opiniongever heeft alleen zin, als
de opiniongever ter zake kundig is. In de praktijk wordt die deskundigheid gewaarborgd
43

Een advocaat moet niet alleen doen wat zijn cliënt hem vraagt, maar moet zelfstandig beoordelen wat
voor de zaak van belang is en daarnaar handelen; Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad VI, aant. 2.2.7.
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doordat opinions alleen worden gegeven door advocaat-compagnons met ruime ervaring in de opinionpraktijk.
24. Opiniongever moet ter zake kundig zijn. De advocaat die een opinion geeft, moet ter
zake kundig zijn. “Ter zake” betekent enerzijds: ter zake van de rechtsvragen waarover
de opinion zich uitstrekt. Het is met het oog op zijn kennis op dat punt dat zijn opinion
wordt gevraagd.44 “Ter zake” betekent anderzijds: ter zake van het geven van opinions.
Een opinion van een advocaat die van het een of het ander onvoldoende kennis heeft,
loopt een verhoogd risico gebrekkig te zijn.45 Daarbij is de opinionontvanger niet gebaat.
De opiniongever loopt met de opinion een risico. Als een opinion gebrekkig is, kan de
opiniongever, althans naar Nederlands recht, aansprakelijk zijn voor mogelijke schade; zie
nr. 303 e.v. Of de opiniongever ter zake kundig was, doet niet ter zake. Een opiniongever
staat ervoor in dat hij de voor het geven van zijn opinion vereiste deskundigheid heeft; zie
nr. 182.
25. Aanwijzing opinioncompagnons. De regel dat alleen ter zake kundige advocaten
opinions behoren te geven, lijkt in de praktijk zeer serieus te worden genomen. Opinions
worden nagenoeg altijd ondertekend door een advocaat-compagnon.46 Bij de meeste kantoren is slechts een beperkt aantal compagnons aangewezen als “opinioncompagnon”.
Die compagnons mogen opinions geven; andere compagnons mogen dat niet. Alleen
compagnons met ruime ervaring in de opinionpraktijk worden als opinioncompagnon
aangewezen. Wordt verlangd dat een opinion zich uitstrekt over rechtsvragen die de deskundigheid van de betrokken opinioncompagnon te buiten gaan, dan zal hij te rade gaan
bij een andere compagnon die de vereiste deskundigheid wel heeft. Of een compagnon
is aangewezen als opinioncompagnon, is voor de opinionontvanger ondertussen zonder belang. De aanwijzing van opinioncompagnons wordt in de praktijk niet openbaar
gemaakt. Zij is onderdeel van het risicomanagement van het betrokken kantoor maar
werkt slechts intern. Dat zou niet anders zijn als aanwijzingen openbaar waren; zie nr. 299.

44

45
46

Als de opiniongever thuis is in meer dan één recht, kan de vraag rijzen met het oog op welk recht het
oordeel van de opiniongever is gevraagd. Denk aan een internationaal advocatenkantoor dat Engelse
en Nederlandse advocaten in zijn gelederen heeft. De opinion zal echter vermelden over welk recht zij
zich uitstrekt; vgl. nr. 372 e.v. Daartoe is de opinion beperkt. Of de opiniongever ook verstand heeft van
ander recht, is daarmee zonder belang.
Zie over het begrip “gebrekkig” nr. 304 e.v.
In de tijd dat advocaten en notarissen een gezamenlijk kantoor dreven in de vorm van een maatschap,
was een “compagnon” een lid van die maatschap. Tegenwoordig worden nogal wat advocaten- en notarissenkantoren gedreven in de vorm van een rechtspersoon, meestal een NV of BV of in een enkel
geval een coöperatie. (Advocatenkantoren in de vorm van een stichting komen in de opinionpraktijk
niet voor.) Voor dergelijke kantoren is een “compagnon” een aandeelhouder in de vennootschap of een
lid van de coöperatie. Het tegenwoordig veel gebruikte “partner” heeft doorgaans dezelfde betekenis
(hoewel sommige kantoren onder dat begrip ook advocaten vangen die geen aandeelhouder zijn maar
vakinhoudelijk met aandeelhouders op een lijn worden gesteld).
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1.4

Het onderwerp van de opinion – bepaalde rechtstoestand of rechts
verhouding

26.
Rechtstoestand of rechtsverhouding. Het oordeel dat de opiniongever in zijn opinion
geeft, ziet op een bepaalde rechtstoestand of rechtsverhouding. Hoewel er in t heorie geen
grens is aan de rechtstoestanden of rechtsverhoudingen waarover een opinion kan gaan,
zien opinions in de praktijk doorgaans op rechtstoestanden en rechtsverhoudingen die
een rol spelen in de financiële sector: overeenkomsten en zekerheidsrechten, obligaties
en aandelen, rechtspersonen en vennootschappen.
27. Rechtstoestand – rechtsverhouding. De vraag wat een rechtstoestand is, en wat
een rechtsverhouding, en wat de twee onderscheidt, behoeft hier geen bespreking. Een
rechtspersoon zou kunnen worden geduid als rechtstoestand, en een overeenkomst als
rechtsverhouding. Over de vraag wat, bijvoorbeeld, een aandeel is, is verschil van inzicht
mogelijk. Voor dit boek is dat zonder belang. Om herhaalde opsommingen te voorkomen,
verwijst dit boek verder slechts naar rechtsverhoudingen en worden rechtstoestanden niet
steeds afzonderlijk genoemd. Tenzij het tegendeel blijkt, geldt wat voor rechtsverhoudingen geschreven is, echter ook voor rechtstoestanden.
28. Concrete rechtsverhouding. Een opinion, in de hier gebruikte betekenis, is toegespitst op een concrete rechtsverhouding. De rechtsverhouding waarop een opinion ziet, is
bepaald: déze rechtspersoon is een BV; déze overeenkomst is afdwingbaar. Een opinion is
dus niet een abstract advies.47
29. Rechtsverhoudingen in de financiële sector. De soorten rechtsverhoudingen waarop
een opinion ziet, zijn in de praktijk beperkt. Opinions zijn gebruikelijk in de financiële
sector; daarbuiten komen zij weinig voor; zie nr. 11. Opinions zien dan ook doorgaans
op rechtsverhoudingen die op de financiële markt gebruikelijk zijn. Het gaat vooral om
leningen, al dan niet met zekerheden, obligaties, eveneens al dan niet met zekerheden, en
aandelen.48 Leningnemers onder leningen en uitgevende instelling van obligaties en aandelen zijn rechtspersonen – meestal NV’s of BV’s – en soms personenvennootschappen.
47

48

Sommige opinionparagrafen kunnen wel een abstract oordeel inhouden. Een voorbeeld is een
opinionparagraaf die zegt dat “In a Dutch court, the creditor of a claim expressed in a foreign currency
may seek an order for payment at his option in that foreign currency or in the Dutch currency” (vgl.
art. 6:123 lid 1 BW). Omdat deze opinionparagraaf tamelijk ongebruikelijk is, wordt hij in dit boek niet
besproken. Een abstract geformuleerde opinionparagaaf wordt echter steeds opgenomen omdat de concrete rechtsverhouding waarop de opinion ziet, het opnemen van de opinionparagraaf rechtvaardigt.
In het gegeven voorbeeld zal die rechtvaardiging zijn dat uit de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, vorderingen op de opinionvennootschap voortvloeien die in andere valuta dan euro luiden. De
enforcement of judgments opinion en de enforcement of arbitral awards opinion zijn tot op zekere
hoogte ook abstract geformuleerd, zij het dat zij wel zijn toegeschreven op beslissingen van bepaalde
rechters of in een bepaalde arbitrage.
Vgl. over obligaties noot 2.
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1.5

De gebruikelijke inhoud en vorm van de opinion

30.
Inhoud: capacity opinions – enforceability opinions – diligence opinions. De
inhoud van een opinion is goeddeels door het opiniongebruik bepaald.49 Het oordeel
van de opiniongever is gesplitst in een aantal gebruikelijke deeloordelen. Elk deeloordeel is doorgaans opgenomen in een afzonderlijke paragraaf in de opinion: een opinion
paragraaf of ook wel kortweg “een opinion”; zie nr. 3. De opinionparagrafen kunnen
worden onderscheiden in drie categorieën: “capacity opinions”, “enforceability opinions” en “diligence opinions”. “Capacity opinions” zijn in dit boek opinionparagrafen
die zien op de opinionvennootschap en op het geldig aangaan door de opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. “Enforceability opinions” zijn
opinionparagrafen die zien op afdwingbaarheid jegens de opinionvennootschap van de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet. “Diligence opinions” zijn opinionparagrafen
die zien op bezwaarlijke juridische gevolgen die de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, voor de opinionvennootschap of soms een andere partij daarbij, zou kunnen hebben.
31. Diligence opinions. Dit boek gebruikt het begrip “diligence opinion”. “Diligence”
betekent zorg. In de Nederlandse rechtspraktijk kent men het woord vooral in combinatie met “due”: due diligence. “Due diligence” betekent: passende zorg. Het is echter niet
gezegd dat de opinionontvanger een diligence opinion vraagt, omdat die “due” is. De
opinionontvanger kan andere redenen – bijvoorbeeld grote voorzichtigheid – hebben om
een diligence opinion te vragen; vgl. nr. 215.50
32. Gebruikelijke – minder gebruikelijke opinionparagrafen. De opinionparagrafen zijn
te onderscheiden in gebruikelijke en minder gebruikelijke opinionparagrafen. De gebruikelijke opinionparagrafen worden opgenomen in nagenoeg elke opinion. Een opiniongever die gevraagd wordt een concept-opinion op te maken, zal daarin die (maar niet
meer dan die) opinionparagrafen opnemen; vgl. nr. 332. De eigen opinionmodellen die de
meeste opiniongevers als basis voor hun opinions gebruiken (zie nr. 309) zullen ook tot die
gebruikelijke opinionparagrafen beperkt zijn.
33. Gebruikelijke opinionparagrafen. Doel van een opinion is de opinionontvanger inzicht te geven in de juridische risico’s die zijn verbonden aan het aangaan met de
opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet en waarover de
opinion zich uitstrekt; zie nr. 191 e.v. In de praktijk is de vraag die de opinionontvanger het meest dringend beantwoord wil zien, of die rechtsverhouding jegens de opinion
vennootschap afdwingbaar is; vgl. nr. 205. De gebruikelijke opinionparagrafen leiden
stapsgewijs tot dat antwoord. Zij beantwoorden de verschillende deelvragen die met het
49
50

Zie over het opiniongebruik nr. 166 e.v.
“Diligence opinion” moet niet worden verward met “due diligence opinion”; zie nr. 1072.
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oog op dat antwoord van belang zijn. De opinionparagrafen zijn in het algemeen positief
geformuleerd: in de opinionparagaaf geeft de opiniongever zijn oordeel dat de toestand is
zoals de opinionontvanger graag wil dat hij is. De eerste opinionparagrafen in een opinion bevatten doorgaans de gebruikelijke capacity opinions. Daarin geeft de opiniongever
zijn oordeel dat de opinionvennootschap (a) is opgericht en bestaat (de “incorporation”
opinion; zie nr. 491 e.v.), (b) de bevoegdheid heeft de betrokken rechtsverhouding aan te
gaan (de “corporate power” opinion; zie nr. 533 e.v.), (c) de interne besluiten heeft genomen, en de andere interne stappen heeft gezet, die nodig zijn om de betrokken rechtsverhouding aan te gaan (de “corporate action” opinion; zie nr. 560 e.v.), en (d) de betrokken
rechtsverhouding geldig is aangegaan (de “validly signed” opinion; zie nr. 624 e.v.). De
opinion sluit af met de gebruikelijke enforceability opinions. Daarin geeft de opiniongever
zijn oordeel dat (a) de betrokken rechtsverhouding, of de daarin opgenomen rechtskeuze,
jegens de opinionvennootschap afdwingbaar is (de “remedies” opinion; zie nr. 675 e.v.
en 722 e.v. en over de naam nr. 677), (b) de forumkeuze (of de keuze voor arbitrage) in
die rechtsverhouding jegens de opinionvennootschap afdwingbaar is (de “jurisdiction”
opinion; zie nr. 866 e.v. en 896 e.v.), en (c) een beslissing van de gekozen rechter (of het
gekozen scheidsgerecht) ten uitvoer kan worden gelegd in het land waar de opinionvennootschap gevestigd is (de “enforcement of judgments” opinion; zie nr. 930 e.v.). Als de
opinion ziet op aandelen, geeft de opiniongever zijn oordeel dat de aandelen geldig zijn
uitgegeven (de “validly issued” opinion; zie nr. 811 e.v.). Tussen de capacity opinions en
de enforceability opinions worden doorgaans de diligence opinions opgenomen. In een
gebruikelijke opinion zijn die diligence opinions beperkt tot het oordeel van de opiniongever dat het aangaan door de opinionvennootschap van de betrokken rechtsverhouding
(a) niet strijdt met de wet of de statuten (of een vergelijkbare regeling) van de opinionvennootschap (de “no violation of law” opinion; zie nr. 1018 e.v.), (b) de opinionvennootschap
niet verplicht tot het verkrijgen van enige vergunning of andere toestemming van overheidswege (de “no licences” opinion; zie nr. 1031 e.v.), en (c) niet noopt tot enige registratie
of depot bij enig overheidsorgaan (de “no registration” opinion; zie nr. 1048 e.v.).
34. Remedies opinion. Van de drie enforceability opinions is de opinion over de afdwingbaarheid van de betrokken rechtsverhouding (of de daarin opgenomen rechtskeuze)
jegens de opinionvennootschap, de belangrijkste. Die opinion heet in dit boek de “remedies opinion”; zie nr. 677.
35. Enforceability opinion – capacity opinion. Een opinion bevat niet altijd alle drie
groepen opinionparagrafen. In de meeste gevallen geeft de opiniongever een “enforceability opinion” in ruime zin. Een dergelijke enforceability opinion omvat de gebruikelijke capacity opinions, enforceability opinions en diligence opinions. De taak van
een o
 piniongever kan ook beperkt zijn tot het geven van capacity opinions, soms met
een enkele diligence opinion. Een opinion waarin alleen capacity opinions, al dan niet
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met een enkele diligence opinion, zijn opgenomen, is een “capacity opinion”.51 Als een
opiniongever alleen een capacity opinion geeft, zal de enforceability opinion doorgaans
door een andere opiniongever worden gegeven. De opinion van die opiniongever omvat
dan de gebruikelijke enforceability opinions en, als die er zijn, de diligence opinions die in
de capacity opinion ontbreken. Een dergelijke opinion is ook een “enforceability opinion”,
maar in enge zin. Zie over de taakverdeling tussen verschillende opiniongevers nr. 312 e.v.
36. Wisselende terminologie. De onderverdeling in enforceability opinions en capacity
opinions wordt in de praktijk niet altijd op dezelfde wijze gemaakt. Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is onderworpen aan een ander recht dan het recht van de
plaats waar de opinionvennootschap is gevestigd – in een voorbeeld: als een Nederlandse
opinionvennootschap partij wordt bij een overeenkomst die krachtens rechtskeuze is
onderworpen aan Duits recht – zal de opinionontvanger doorgaans verlangen (a) een
enforceability opinion in enge zin van een opiniongever in het land van het recht van de
betrokken rechtsverhouding – in het voorbeeld: Duits recht –, en (b) een enforceability
opinion in ruime zin (dus met inbegrip van een capacity opinion) van een opiniongever
in het land van de opinionvennootschap – in het voorbeeld: Nederlands recht; zie nr. 313.
In de praktijk wordt die laatstbedoelde enforceability opinion ook wel aangeduid als een
“capacity opinion”. De grens tussen de enforceability opinion en de capacity opinion
wordt dan getrokken tussen de opinion die de afdwingbaarheid bevestigt van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet – in het voorbeeld: de Duitsrechtelijke opinion – en
de opinion die, voor zover het die afdwingbaarheid betreft, niet meer doet dan bevestigen dat de rechtskeuze in die rechtsverhouding wordt erkend – in het voorbeeld: de
Nederlandsrechtelijke opinion.52 Tegen de achtergrond van de onvaste terminologie doet
de opiniongever die wordt gevraagd een “capacity opinion” te geven, er verstandig aan na
te vragen wat daarmee wordt bedoeld.
37. Minder gebruikelijke opinionparagrafen. Naast de in nr. 33 genoemde gebruikelijke
opinionparagrafen kan de opiniongever in zijn opinion minder gebruikelijke opinion
paragrafen opnemen. In de praktijk zal hij dat slechts doen als de opinionontvanger
daarom vraagt. Ook minder gebruikelijke opinionparagrafen kunnen worden onderscheiden in capacity opinions, enforceability opinions en diligence opinions. Een voorbeeld
van een minder gebruikelijke capacity opinion is een opinion dat de opinionvennootschap geen immuniteit geniet (een “no immunity” opinion; zie nr. 1006 e.v.). Een minder
gebruikelijke enforceability opinion is een opinion dat de betalingsverplichtingen die de
opinionvennootschap heeft onder de overeenkomst waarop de opinion ziet, geen lagere
rang hebben dan haar andere verplichtingen (de “pari passu” opinion; zie nr. 762 e.v.).

51
52

Vgl. Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 944, die verdedigbaar meent dat een capacity opinion mede de
no violation of law opinion omvat voor zover deze ziet op strijd met de statuten.
Een “Nederlandsrechtelijke opinion” is in dit boek een opinion over Nederlands recht.
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Minder gebruikelijke diligence opinions bestaan in soorten en maten. Een voorbeeld is
een opinion dat het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, de wederpartij van de opinionvennootschap niet verplicht tot het verkrijgen van enige vergunning
of andere toestemming van overheidswege (een “no adverse consequences” opinion, het
spiegelbeeld van de no licences opinion, die ziet op vergunningen die de opinionvennootschap behoeft; zie nr. 1057 e.v.). Ook fiscale opinions – een opinion dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet noopt tot betaling van zegelrecht (een “stamp duty”
opinion; zie nr. 1088), een opinion dat betalingen uit die rechtsverhouding niet zijn onderworpen aan bronbelasting (een “withholding tax” opinion; zie nr. 1092) – zijn doorgaans
te beschouwen als diligence opinions.

38.
Grenzen tussen capacity, enforceability en diligence opinions. Het onderscheid tussen de drie groepen opinions – capacity opinions, enforceability opinions en diligence
opinions – is niet scherp. Het hart van een opinion zijn de enforceability opinions. De
capacity en diligence opinions zien voor een deel op deelvragen, die bevestigend moeten
worden beantwoord willen enforceability opinions juist zijn. In zoverre zijn zij mede
enforceability opinions. Voor zover capacity opinions niet mede enforceability opinions
zijn, bevestigen zij dat het aangaan door de opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geen bezwaarlijke gevolgen heeft. In zoverre zijn capacity
opinions mede diligence opinions.
39. Voortbouwende opinions. De belangrijkste vraag die de opinionontvanger in de
praktijk beantwoord wil zien, is of de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, jegens
de opinionvennootschap afdwingbaar is; zie nr. 205. Het antwoord op die vraag is te vinden in de enforceability opinions, in het bijzonder de remedies opinion. De enforceability
opinions bouwen echter deels voort op het antwoord op vragen die in de capacity opinions
en sommige diligence opinions onder de loep worden genomen. In het bijzonder vergen
de enforceability opinions dat (a) de opinionvennootschap bestaat (dat ligt besloten in de
incorporation opinion), (b) de opinionvennootschap de bevoegdheid heeft de betrokken
rechtsverhouding aan te gaan, voor zover het ontbreken van die bevoegdheid tot vernietiging van de betrokken rechtsverhouding kan leiden (dat ligt besloten in de corporate
power opinion), (c) de opinionvennootschap de interne besluiten heeft genomen, en de
andere interne stappen heeft gezet, die nodig zijn om de betrokken rechtsverhouding geldig te doen zijn (dat is voor een Nederlandse opinionvennootschap vooral van belang voor
een validly issued opinion over aandelen (zie nr. 821); het ligt besloten in de corporate
action opinion) en (d) de opinionvennootschap de betrokken rechtsverhouding geldig is
aangegaan (dat wordt bevestigd in de validly signed opinion). Verder vergen de enforceability opinions dat (a) het aangaan door de opinionvennootschap van de betrokken
rechtsverhouding niet in strijd is met de wet of de statuten (of vergelijkbare regeling) van
de opinionvennootschap zodanig dat de rechtsverhouding nietig of vernietigbaar is (dat
ligt besloten in de no violation of law opinion en, voor zover strijd met de statuten het
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gevolg is van doeloverschrijding, in de corporate power opinion53), (b) er geen vergunningen of andere toestemmingen van overheidswege nodig zijn om de betrokken rechtsverhouding geldig te doen zijn (dat ligt besloten in de no licences opinion), en (c) er voor
die geldigheid geen registratie of depot bij een overheidsorgaan vereist is (daarover gaat de
no registration opinion). Op vergelijkbare wijze bouwen sommige capacity opinions voort
op het antwoord op vragen die in andere capacity opinions worden beantwoord. Zo vergen alle capacity opinions dat de opinionvennootschap bestaat en vergt de validly signed
opinion daarnaast dat de opinionvennootschap (a) de bevoegdheid heeft de betrokken
rechtsverhouding aan te gaan (het onderwerp van de corporate power opinion), en (b) de
nodige interne besluiten heeft genomen (het onderwerp van de corporate action opinion),
in beide gevallen voor zover dat nodig is om de betrokken rechtsverhouding geldig aan
te gaan.
40. Liggen in voortbouwende opinions de opinions waarop zij voortbouwen besloten?
Waar opinions deels voortbouwen op oordelen die in andere opinions worden gegeven
(zie nr. 39), rijst de vraag of de opinions waarop wordt voortgebouwd in de voortbouwende opinions besloten liggen. Het antwoord op die vraag vergt een evenwichtsoefening. Aan de ene kant moet het uitgangspunt zijn dat het oordeel in een opinion niet
verder gaat dan de opinion zegt. Dat spreekt vanzelf: een opiniongever geeft het oordeel
dat hij geeft, en niet meer dan dat; zie nr. 402. Aan de andere kant mag een opinion niet
onduidelijk zijn. Zij mag geen oordeel suggereren, dat de opiniongever niet werkelijk heeft;
vgl. nr. 285. De gulden middenweg ligt in de scheidslijn tussen een capacity opinion en
een enforceability opinion. Geeft een opiniongever een capacity opinion, dan liggen in
elke opgenomen voortbouwende capacity opinion de andere capacity opinions waarop
zij voortbouwt besloten, voor zover die opinions noodzakelijk zijn om de voortbouwende
opinion juist te laten zijn. Zo ligt in een validly signed opinion een incorporation opinion
besloten; vgl. nr. 39.54 Geeft de opiniongever een enforceability opinion in enge zin, dan
geldt binnen vergelijkbare grenzen hetzelfde voor de daarin opgenomen voortbouwende
enforceability opinions. In elke voortbouwende enforceability opinion liggen andere
enforceability o
 pinions waarop zij voorbouwen besloten, opnieuw voor zover die opinions
noodzakelijk zijn om de voortbouwende opinions juist te laten zijn. Zo ligt in een valid
security opinion, die zegt dat het zekerheidsrecht waarop de opinion ziet – pandrecht of
hypotheek – geldig is, een remedies opinion over de titel besloten. Een zekerheidsrecht
kan alleen geldig zijn als het is gevestigd krachtens een geldige titel; zie nr. 789. Capacity
opinions waarop de enforceability opinions voorbouwen, liggen in een enforceability
opinion in enge zin echter niet besloten; zie voor een uitzondering nr. 1098. Het wordt
53
54

Aldus ook Nijnens 1996, p. 79.
De incorporation opinion ligt ook besloten in de overige capacity opinions. In de Verenigde Staten geldt
hetzelfde: de incorporation ligt besloten in de corporate power opinion en de corporate action opinion
(en de corporate power opinion ligt besloten in de corporate action opinion); Glazer, FitzGibbon &
Weise 2014, p. 236, noot 1, en p. 264-266.
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anders als de opiniongever een enforceability opinion in ruime zin geeft, die zowel capacity opinions als enforceability opinions bevat. In dat geval valt het onderscheid tussen
capacity opinions en enforceability opinions weg en ligt in elke voortbouwende opinion
elke opinion waarop zij voortbouwt besloten, ongeacht of dat een capacity opinion of een
enforceability opinion is. Zo ligt in een enforceability opinion in ruime zin in de remedies
opinion de validly signed opinion besloten. De remedies opinion zegt dat de overeenkomst waarop de opinion ziet, jegens de opinionvennootschap afdwingbaar is. Dat kan
alleen het geval zijn, als de opinionvennootschap die overeenkomst geldig is aangegaan. In
de opinionpraktijk betekent dat dat de overeenkomst door de opinionvennootschap geldig
moet zijn ondertekend. Diligence opinions blijven buiten het onderscheid. In een opinion,
ongeacht of dat een capacity of een enforceability opinion is, liggen altijd de diligence
opinions besloten die juist moeten zijn, willen de capacity opinions en enforceability opinions die in de opinion zijn opgenomen, eveneens juist zijn.

41.
Feitelijk onderzoek; assumptions; qualifications; “unqualified opinion” en “quali
fied opinion”. Het oordeel dat de opiniongever in de opinionparagrafen geeft, vloeit
voort uit de toepassing van het recht op de feiten; zie nr. 20 en 28. Wat de feiten zijn,
blijkt deels uit onderzoek dat de opiniongever doet om zijn opinion te kunnen geven.
Dat onderzoek pleegt in de opinion te worden beschreven. Voor zover de opiniongever
niet zelf vaststelt wat de feiten zijn, zal hij feiten veronderstellen. De veronderstellingen
worden in de opinion neergelegd in “assumptions”. Het stellig geformuleerde oordeel
in de opinionparagrafen is veelal niet in alle omstandigheden juist, maar behoeft nuancering. Die nuanceringen worden in de opinion neergelegd in “qualifications”. In hoeverre het onderzoek door de opiniongever wordt beschreven, en welke assumptions en
qualifications worden opgenomen, wordt in belangrijke mate door het gebruik bepaald.
Verschillende opiniongevers volgen echter ook hun eigen voorkeuren. Een opinion die
geen andere dan de gebruikelijke assumptions en qualifications bevat, is een “unqualified opinion” of “clean opinion”. Een opinion die andere of meer dan de gebruikelijke
assumptions en qualifications bevat, is een “qualified opinion”.55
42. Verlangde feiten. Het werk van een advocaat begint vaak bij de feiten: de cliënt
draagt feiten aan; zijn vraag aan de advocaat is wat van die feiten het rechtsgevolg is.
De opinionontvanger begint aan de andere kant: hij draagt een gewenst rechtsgevolg
aan; zijn vraag aan de opiniongever is te bevestigen dat dat rechtsgevolg optreedt. Die
bevestiging kan slechts worden gegeven, als de feiten het rechtsgevolg kunnen dragen.
De opiniongever moet daarom vaststellen wat de feiten moeten zijn, wil hij zijn opinion
kunnen geven. Die feiten zoals zij zouden moeten zijn, heten in dit boek “verlangde feiten”. Wat de verlangde feiten zijn, verschilt van opinionparagraaf tot opinionparagraaf.
Zo vergt een incorporation opinion over een rechtspersoon ten minste dat er een door een
55

Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 107-108.
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notaris ondertekend geschrift is, waarbij de opinionvennootschap is opgericht; zie nr. 495.
Een remedies opinion over een overeenkomst vergt in het algemeen dat in die overeenkomst een rechtskeuze is opgenomen; zie nr. 688 en, voor een uitzondering, nr. 721 (voor
Nederlandsrechtelijke overeenkomsten) en nr. 733 en, voor een uitzondering, nr. 761 (voor
buitenlandsrechtelijke overeenkomsten). Een no registration opinion over een pandakte
waarbij een stil pandrecht wordt gevestigd, vergt dat de akte een notariële akte is, of is
geregistreerd bij de belastingdienst; zie nr. 791.
43. Vaststelling werkelijke feiten; assumptions. Als de opiniongever heeft bepaald wat de
feiten moeten zijn, willen de in zijn opinion gegeven oordelen juist zijn, moet worden vastgesteld of die verlangde feiten overeenstemmen met de werkelijkheid. Voor zover die vaststelling kennis van het recht vergt, moet de opiniongever het daarvoor vereiste onderzoek
in beginsel zelf doen; zie nr. 241. In de Nederlandse praktijk betekent dat: bestudering van
in de opinion genoemde documenten en navraag bij de in de opinion genoemde registers;
zie nr. 403 e.v. Zo moet de opiniongever die een corporate power opinion over een rechtspersoon geeft, zelf nagaan of de doelomschrijving in de statuten van de rechtspersoon
voldoende ruim is om de opinion te kunnen geven. De opiniongever die een no licences
opinion geeft over een overeenkomst die de opinionvennootschap alleen mag sluiten als
zij een daarvoor vereiste vergunning heeft, moet in beginsel zelf nagaan of die vergunning
is verleend. Voor zover het vaststellen van de feiten geen juridische deskundigheid vergt,
zal de opiniongever in de Nederlandse praktijk die vaststelling in het algemeen overlaten
aan de opinionontvanger; zie nr. 242.
44. Assumptions en qualifications. Een opinion is zelden zonder meer juist.56 Aan de
ene kant hangt haar juistheid van de feiten af. Als de werkelijke feiten uit de pas lopen
met de verlangde feiten, kan de opinion onjuist zijn. Voor zover de opiniongever naar de
werkelijke feiten geen onderzoek heeft gedaan (zie nr. 242), moet hij de opinionontvanger
daarop wijzen. Dat doet hij door in een assumption de werkelijkheid van de verlangde
feiten te veronderstellen; zie nr. 452 e.v. Aan de andere kant wordt haar juistheid beperkt
door uitzonderingen. De opinionparagrafen in een opinion zijn beknopt en stellig geformuleerd. Uitzonderingen komen daarin doorgaans niet aan bod. Op uitzonderingen wijst
de opiniongever in qualifications; zie nr. 452. De qualifications worden ook wel “excep
tions”, “exclusions” of “limitations” genoemd.57, 58 Het onderscheid tussen assumptions
en qualifications is niet scherp. Een assumption kan veelal worden vervangen door een
qualification die erop wijst dat, als de feiten anders liggen dan verwacht, een in de opinion
56
57
58

Een abstracte opinion kan wel zonder meer juist zijn; vgl. het in noot 47 gegeven voorbeeld.
Tribar 1998, § 1.2(a). Een “exception” omvat een “limitation” en een “exclusion”.
Zo maakt een enkel kantoor onderscheid tussen limitations en qualifications. Limitations bakenen de
reikwijdte van de opinion af, bijvoorbeeld door fiscaal recht buiten de opinion te plaatsen. Qualifications
bevatten de voorbehouden op de in de opinion gegeven oordelen. Dit boek gebruikt gemakshalve “qual
ifications” als verzamelbegrip.
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gegeven oordeel mogelijk onjuist is. Omgekeerd kan een qualification veelal ook worden
gegoten in de vorm van een assumption dat de feiten die aanleiding kunnen geven tot
toepasselijkheid van de qualification zich niet voordoen; zie nr. 455.
45. “Unqualified opinion” – “qualified opinion”. Welke assumptions en qualifications in
een opinion moeten worden opgenomen, verschilt van geval tot geval. Sommige assumptions en qualifications zijn zonder meer gebruikelijk. Voorbeelden zijn de assumption
dat de documenten die de opiniongever onder ogen heeft gehad, en de daarop geplaatste
handtekeningen, echt zijn (de “authenticity” assumption; zie nr. 465 e.v.), en de qualification dat de opinion onjuist kan zijn waar faillissements- of ander insolventierecht
toepasselijk is (de “bankruptcy” qualification; zie nr. 471 e.v.). Een opinion waarin geen
andere dan gebruikelijke assumptions en qualifications zijn opgenomen, is een “unqual
ified opinion” of “clean opinion”.59 Het geval waarop een opinion ziet, kan echter om
meer of andere dan de gebruikelijke assumptions en qualifications vragen. Zo zal als de
opinionvennootschap een bank is, aandacht moeten worden besteed aan de mogelijkheid
dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, onafdwingbaar wordt omdat DNB of
de Minister van Financiën interventiemaatregelen treft; zie nr. 475. Een opinion waarin
andere of meer dan gebruikelijke assumptions en qualifications zijn opgenomen, is een
“qualified opinion”.60

46.
Opbouw opinion. Een opinion volgt in de praktijk een min of meer vaste opbouw.
De verschillende onderdelen zijn in een opinion duidelijk te herkennen, doorgaans in
genummerde paragrafen. Een opinion met een afwijkende opbouw blijft echter een
opinion.
47. Elementen opbouw. Opinions verschillen in uiterlijk en tekst. De opbouw is echter
doorgaans gelijk.61, 62 Een opinion begint doorgaans met een inleiding, waarin het kader
waarbinnen de opinion wordt gegeven, kort wordt beschreven. In de inleiding wordt
vermeld welke persoon de cliënt van de opiniongever is en welke persoon de opinionvennootschap, en op welk rechtsverhouding de opinion ziet. Op de inleiding volgt een
uiteenzetting van het feitelijk onderzoek dat de opiniongever met het oog op de opinion

59
60

61
62

Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 103 en Tribar 1998, § 1.9(i).
Aldus ook Nijnens 1996, p. 23. Enigszins verwarrend is dat Nijnens als “clean opinion” (mede) ziet een
opinion die geen risico’s noemt die de opinionontvanger niet aanvaardbaar acht. Dat een assumption
of qualification ongebruikelijk is, betekent echter niet dat zij voor de opinionontvanger onvermijdelijk
onaanvaardbaar is; aldus ook Nijnens 1996, p. 23.
Zie over de gebruikelijke opbouw van een opinion Nijnens 1996, p. 21 en 45.
Dat geldt ook voor Amerikaansrechtelijke opinions; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 56-57. Vgl.
ook Field & Smith 1 2014, p. 168: “[Opinion letters] follow a relatively rigid format. This format has
gained acceptability through continued use. There is significant value in maintaining this format.
Attorneys’ ability to provide and receive relatively brief opinions in a fast and economical manner rests
on the format’s general acceptance and easy recognition of its elements.”
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heeft gedaan. Na die uiteenzetting volgen de assumptions. De assumptions worden
gevolgd door de harde kern van de opinion: de verschillende opinionparagrafen. Na de
opinionparagrafen volgen de qualifications. Onder de qualifications is doorgaans ook
een qualification waarin wordt vermeld over welke onderwerpen de opinion zich niet uitstrekt (de “no opinion” qualification; zie nr. 480 e.v.). De opinion wordt afgesloten met
de “reliance” paragraaf. Daarin wordt bepaald welke personen op de opinion mogen
afgaan – in bijna alle gevallen de geadresseerde van de opinion, maar soms ook andere
opinionontvangers – en aan wie de opinion ter inzage mag worden verstrekt – in beginsel
alleen aan de personen die op de opinion mogen afgaan, maar soms ook aan anderen; zie
nr. 380 e.v. Ergens in de opinion, soms na de inleiding, soms voor de relianceparagraaf,
soms verdeeld over verschillende plaatsen in de opinion, worden nog beperkingen vermeld, waarvan de opinionontvanger zich bewust moet zijn – zoals de beperking dat de
opinion uitsluitend ziet op Nederlands recht en dat begrippen in de opinion (dus) hun
Nederlandsrechtelijke betekenis hebben; zie nr. 371 e.v. – en voorwaarden waaraan de
opiniongever de opinionontvanger wil binden – zoals een rechts- en een forumkeuze en
soms de algemene voorwaarden van de opiniongever; zie nr. 371 en 378 e.v. Sommige
opiniongevers voegen aan hun opinion een bijlage met definities toe, waarin begrippen
die in de opinion herhaaldelijk terugkeren – “Company” voor de opinionvennootschap,
“Agreement” voor de rechtsverhouding waarop de opinion ziet – worden gedefinieerd.
Andere opiniongevers verwerken dergelijke definities in de opinion zelf; zie nr. 368 e.v.
48. Nummering. Om de verschillende onderdelen van de opinion te onderscheiden, worden zij doorgaans genummerd. De wijze van nummering verschilt; ook letters worden
wel gebruikt. Boven de verschillende onderdelen staat doorgaans een passend kopje –
“Assumptions”, “Reliance” e.d.
49. Gebruikelijke volgorde opinionparagrafen. De opinionparagrafen in een opinion zijn
doorgaans opgenomen in een gebruikelijke volgorde. De opinionparagrafen beginnen met
de capacity opinions, doorgaans in de volgorde incorporation opinion, corporate power
opinion, corporate action opinion, validly signed opinion. Meestal volgen daarna de diligence opinions – no licences, no registration, no violation of law. De opinionparagrafen
worden afgesloten met de enforceability opinions, in de volgorde remedies opinion, jurisdiction opinion, enforcement of judgments opinion. De volgorde waarin assumptions en
qualifications worden opgenomen, is minder vast, hoewel het gebruikelijk is de assumptions te beginnen met de authenticity assumption en de qualifications met de bankruptcy
qualification.
50. Afwijkende opbouw. De hier beschreven opbouw van een opinion spreekt aan omdat
hij logisch lijkt: onderzoek – veronderstellingen, deels voortvloeiend uit dat onderzoek –
oordeel – voorbehouden bij dat oordeel. De opbouw is echter geen wet van Meden en
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Perzen. Een andere opbouw is mogelijk.63 Zo geeft een enkele opiniongever er de voorkeur aan geen onderscheid te maken tussen assumptions en qualifications. Ook andere
afwijkingen van de gebruikelijke opzet – geen kopjes; beperkte nummeringen – komen
voor. De opiniongever doet er echter goed aan ervoor te zorgen dat zijn opinion en de
verschillende onderdelen daarvan logisch zijn opgebouwd. Een opinion is niet een doorlopend betoog (zie nr. 51 e.v.), en een logische opbouw maakt het eenvoudiger de opinion
op waarde te schatten; vgl. nr. 278. Dat is in het belang van de opinionontvanger, die
aldus beter kan beoordelen wat de juridische risico’s zijn die voor hem zijn verbonden
aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Het is echter ook in het belang van de
opiniongever, die aldus beter kan beoordelen of hij alle feiten die voor zijn oordeel nodig
zijn heeft geïdentificeerd en of hij alle onzekerheden waarmee dat oordeel is omgeven,
heeft genoemd. Voor het antwoord op de vraag of een van een advocaat afkomstig stuk een
opinion is, is de opbouw echter uiteindelijk zonder belang. De inhoud van een stuk – een
of meer capacity opinions, enforceability opinions en diligence opinions – bepaalt of het
een opinion is. Een opinion met een ongebruikelijke opbouw blijft een opinion.

51.
Beknopte formulering. De verschillende onderdelen van een opinion zijn beknopt
geformuleerd. Een opinion suggereert daarmee een grote stelligheid. Een opinion blijft
echter een oordeel, en niet meer dan dat.
52. Beknopte formulering. Eigen aan een opinion is de stelligheid waarmee zij is geformuleerd. Een opinion is niet een doorlopend betoog, met het voor juridische betogen zo
gebruikelijke enerzijds – anderzijds.64 De opinionparagrafen ademen een sfeer van onbetwistbare waarheid: de opinionvennootschap heeft de overeenkomst waarop de opinion
ziet, geldig getekend; de aandelen in de opinionvennootschap zijn geldig uitgegeven en
zijn volgestort. De assumptions en qualifications zijn doorgaans van eenzelfde stelligheid
en beknoptheid. Voor een genuanceerde uiteenzetting is in een opinion over het algemeen
geen plaats. Waar nuance vereist is, wordt die doorgaans in een enkel goed gekozen woord
aangebracht.65
53. “Reasoned opinions”. Dat nuance in een opinion ontbreekt, is geen wet van Meden
en Perzen. In een opinion met uitsluitend de gebruikelijke opinionparagrafen is veel
nuance doorgaans onnodig. Er zijn echter uitzonderingen. Ook is denkbaar dat de
opinionontvanger minder gebruikelijke opinionparagrafen verlangt, over rechtsv ragen
waarop geen eenduidig antwoord bestaat. In dergelijke gevallen kan het aangewezen
zijn in de opinion een meer uitvoerige uiteenzetting op te nemen waarin, al dan niet
63
64
65

Vgl. Nijnens 1996, p. 61.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 110 en Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 9.
Batteram & Verbeek, O&F 2013, afl. 4, p. 7, stellen dat een opinion “de opinionontvanger inzicht in voor
de transactie relevante leerstukken binnen het recht” geeft. In de praktijk stipt een opinion relevante
kwesties aan. Uitleg wordt in het algemeen niet gegeven.
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met verwijzingen naar rechtspraak en literatuur, wordt uitgelegd hoe de rechtsvraag kan
worden beantwoord, welke andere antwoorden denkbaar zijn, welke argumenten voor
en tegen de verschillende antwoorden pleiten, en veelal wat de opiniongever het meest
waarschijnlijke antwoord acht. Een opinion waarin een dergelijke meer uitvoerige uiteenzetting is opgenomen – meestal in de betrokken opinionparagraaf zelf of in een qualification – heet een “reasoned opinion”, of ook wel een “explained opinion”.66, 67 Hoe
uitvoerig een reasoned opinion is, is niet in het algemeen te zeggen. Het hangt deels af
van de opiniongever. Sommige opiniongevers hechten eraan hun analyse breeduit te etaleren. Anders opiniongevers geven de voorkeur aan een geserreerd voorbehoud. Het hangt
voorts af van de opinionontvanger. Een geserreerd oordeel – I consider it likely; I believe
that the better view is; vgl. nr. 271 – kan de opinionontvanger weinig houvast bieden als
hij moet beslissen of het risico dat in de opinion wordt aangestipt, aanvaardbaar is.68 Een
meer uitvoerige uiteenzetting kan hem meer richting geven. Het kan ook afhangen van
de vraag waarop de opinion ziet. Sommige vragen kunnen weliswaar niet ondubbelzinnig
worden beantwoord, maar nopen niet tot een uitvoerig voorbehoud. In een dergelijk geval
kan een beknopte waarschuwing – I believe that [...], but there is no authoritative case law
that confirms this belief – volstaan. Het antwoord op andere vragen is zo onduidelijk, dat
een meer uitvoerige uiteenzetting van verschillende benaderingen en de voors en tegens
daarvan onontkoombaar is; vgl. ook nr. 174 en 271.69
54. Zorgvuldigheid formulering. De stelligheid van een opinion brengt mee dat opiniongevers hun opinion met veel zorg plegen te formuleren. Over de vraag hoe een opinion het
best kan worden geformuleerd, kan verschil van inzicht bestaan. Dat geldt zowel voor de
opinionparagrafen als voor de assumptions en qualifications. De ene opiniongever geeft
de voorkeur aan de ene formulering, de andere aan een andere. Die verschillen behoren te
worden gerespecteerd. De betekenis van een opinion wordt deels bepaald door de bewoording, maar voor zover het de gebruikelijke delen daarvan betreft, overwegend door het
gebruik; vgl. nr. 177 e.v. en 290. Tegen die achtergrond behoort het voor de opinionontvanger niet uit te maken of – binnen grenzen – de opinion op de ene of de andere manier
is geformuleerd.70
66
67
68

69
70

Aldus ook Nijnens 1996, p. 23.
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 110-111 en Tribar 1998, § 1.2(a) en 1.9(j).
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 113, die opmerken dat opiniongevers door een reasoned
opinion te geven “provide the opinion recipient the opportunity, in consultation with its own counsel,
to evaluate their reasoning. In addition, by explaining the basis for their opinion, they help create for
themselves a defense from liability should the opinion prove to be wrong.”
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 114, wijzen erop dat een reasoned opinion “should be fair, balanced
and objective. Reasoned opinions should not be “an exercise in advocacy”.”
De praktijk wil nog wel eens anders zijn; vgl. McDermott, in: Sterba, p. 3-10: “There was seldom, how
ever, a meeting of the minds as to the meaning of particular words used in opinions. The lawyers in the
New York firms often had strong and, in some cases, unshakable views with respect to such matters,
which were enforced by the Firm’s legal opinion “gurus’ and later by their legal opinion committees,
which succeeded the gurus. Owing in part to the egos of those opinion practice pioneers, words and

40

Over opinions.indd 40

17-5-2016 15:01:22

1 De opinion
55. Opinion blijft juridisch oordeel. De grote stelligheid van een opinion ten spijt, is
zij geen in woorden gegoten waarheid. Een opinion blijft een juridisch oordeel, met de
daaraan verbonden onzekerheden; zie nr. 19 e.v. en 173. Alleen als de opinion met zoveel
woorden zou vermelden dat de opinion verder gaat, zou de aansprakelijkheid van de
opiniongever de grenzen van de aansprakelijkheid van opiniongevers in het algemeen te
buiten gaan. In de praktijk gebeurt dat echter niet.

56.
Engelse taal. Een opinion is in het Engels gesteld. Opinions in het Nederlands
komen slechts bij hoge uitzondering voor. Voor de betekenis van een Nederlandstalige
opinion moet te rade worden gegaan bij het Engelse equivalent.
57. Engelse taal. Opinions luiden nagenoeg onveranderlijk in het Engels.71 Zelfs als de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is vastgelegd in een Nederlandstalig document
en alle bij de opinion betrokkenen – de opiniongever, zijn cliënt, de opinionontvanger, de
opinionvennootschap – Nederlands zijn, luidt de opinion in de praktijk in het Engels. De
verklaring is te vinden in de geschiedenis en de daarop gebouwde praktijk. Opinions zijn
overgewaaid uit de Verenigde Staten; zie nr. 8 e.v. Opinions van Nederlandse opiniongevers werden aanvankelijk overwegend verlangd door Amerikaanse opinionontvangers,
die alleen met Engelstalige opinions uit de voeten kunnen. Nederlandse opiniongevers
zijn aldus gewend geraakt opinions te geven in het Engels. Nog steeds worden opinions
vooral gegeven in internationale transacties, waarin Engels de voertaal is. De meeste
Nederlandse opiniongevers putten voor hun opinions uit een op hun kantoor opgebouwd
meer of minder uitvoerig bestand van modelopinions. Die modellen zijn toegesneden
op de vraag in de markt en luiden dus opnieuw in het Engels. Het opstellen van een
Engelstalige opinion is daarom voor een opiniongever eenvoudiger, en daardoor voor de
cliënt goedkoper, dan het maken van een opinion in het Nederlands. Opinionontvangers
zijn in de praktijk ondernemingen die met regelmaat opinions ontvangen. Dat geldt ook
voor Nederlandse opinionontvangers. Opinions zijn vooral gebruikelijk in de financiële
sector, en opinionontvangers zijn vooral banken en daarnaast institutionele beleggers.
Dergelijke opinionontvangers zijn vertrouwd met Engelstalige opinions. Zij kunnen die
beter op waarde schatten dan Nederlandstalige opinions die zij in de praktijk nooit onder
ogen krijgen.
58. Nederlandstalige opinions. Het opstellen van een Nederlandstalige opinion is niet
eenvoudig. Nijnens heeft een Nederlandstalige opinion gemaakt.72 De opinionontvanger

71
72

phrases that appear to others to be, and in many cases are, redundancies are found in many opinions
and indeed have become an established part of opinion practice. Thus, an agreement is said to be
“legal, valid and binding” and a corporate transaction hasn’t merely been “authorized,” it’s been “duly”
authorized, sometimes by “all necessary corporate action”.”
Aldus ook Nijnens 1996, p. 41 en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.
Nijnens, V&O 2005, p. 190-195
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van een Nederlandstalige opinion zal daarmee hetzelfde willen bereiken als een andere opinionontvanger met een Engelstalige opinion. Inhoudelijk behoren tussen een Engelstalige
en een Nederlandstalige opinion dus geen verschillen te bestaan. Een Nederlandstalige
opinion behoort, anders gezegd, een vertaling te zijn van de gebruikelijke Engelstalige
opinion. De Engelse begrippen die in opinions worden gebruikt, laten zich echter niet in
alle gevallen eenvoudig in het Nederlands vertalen. Elke opiniongever en elke opinion
ontvanger weet wat “corporate power” is, maar bij “rechtspersonenrechtelijke bevoegdheid” kunnen zij zich vermoedelijk weinig voorstellen. In sommige gevallen is het
onvermijdelijk een Engels begrip in het Nederlands te omschrijven. Duidelijker wordt de
opinion daarvan niet. Zij blijft een vaak onbeholpen vertaling van het Engelstalige origineel, en is niet goed te begrijpen zonder daarvan kennis te nemen.

59.
Voorbeeldopinions. Bijlage 1 bevat een voorbeeld van een gebruikelijke
Nederlandsrechtelijke opinion. Bijlage 2 bevat een voorbeeld van een uitgeklede
Nederlandsrechtelijke opinion, die tot het hoogstnoodzakelijke is beperkt.
60. Voorbeeldopinions. Dat opinions een gebruikelijke vorm hebben, laat onverlet dat de
opinions van verschillende opiniongevers er verschillend uitzien. Een opinion opstellen
vergt dat afwegingen worden gemaakt; vgl. nr. 224 e.v. De uitkomst van die afwegingen
kan van opiniongever tot opiniongever verschillen. Bijlage 1 bevat een voorbeeld van een
gebruikelijke Nederlandsrechtelijke opinion. Het is gebouwd op de voorbeeldteksten van
de onderdelen opinions, assumption, qualifications en andere onderdelen van een opinion
die in dit boek besproken worden. Maar het blijft een voorbeeld. Een gebruikelijke opinion
kan er ook anders uitzien. Het voorbeeld is uitvoerig. Uit dit boek blijkt dat onderdelen
ervan zonder bezwaar kunnen worden weggelaten; vgl. in het bijzonder nr. 412 en 462.
Bijlage 2 bevat bij wijze van vingeroefening een voorbeeld van een beknopte opinion, die
tot het hoogstnoodzakelijke is beperkt.73
73

De beknopte opinion in bijlage 2 biedt de opinionontvanger hetzelfde inzicht in de juridische risico’s die
verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, als de uitvoerigere opinion in bijlage 1,
zij het dat uit de beknopte opinion de no licences opinion en de no registration opinion zijn weggelaten.
De beknopte opinion vergt alleen dat de opinionontvanger op de hoogte is van het opiniongebruik en
zo begrijpt welke onderdelen – in het bijzonder gebruikelijke assumptions en qualifications – die niet
zijn opgenomen desondanks in de opinion moeten worden gelezen. Voor een maatman-opinionontvanger (zie nr. 186 e.v.) is dat geen probleem. Zo beschouwd is de beknopte opinion voor de opinion
ontvanger een stap vooruit. Aan de ene kant biedt zij de opinionontvanger de geruststelling die hij
zoekt. Voor zover aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, juridische risico’s verbonden zijn
die buiten de gebruikelijke assumptions en qualifications vallen, wijst zij de opinionontvanger daarop.
Aan de andere kant ontlast zij de opinionontvanger van de noodzaak een lijvige opinion door te spitten
om te bezien of in een assumption of qualification mogelijk een ongebruikelijk risico verscholen ligt.
In de Nederlandse praktijk is van enige beweging in de richting van een meer beknopte opinion echter
geen sprake. Als er beweging is, gaat die eerder de andere kant op; vgl. noot 464. Een reden kan zijn
dat, door het ontbreken van richtinggevende rechtspraak en literatuur en bij gebreke van georganiseerd
overleg tussen opiniongevers waarin aan de orde komt wat het opiniongebruik inhoudt, in Nederland
niet vaststaat welke onderdelen van een opinion zo gebruikelijk zijn dat de opinionontvanger geacht
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wordt daarvan op de hoogte te zijn. In de Verenigde Staten wordt met de kwestie geworsteld. Hoewel er
steun lijkt te bestaan voor de gedachte dat opinions aanmerkelijk kunnen worden bekort door het daaruit weglaten van tekst die een ervaren opinionontvanger (of zijn juridisch adviseur) daarin hoe dan ook
zal lezen, blijkt de praktijk weerbarstig. Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 57, noot 5: “Despite the
trend toward streamlining closing opinions, some firms continue to take a “kitchen-sink” approach to
opinion giving. […] Many others have gone partway toward streamlining but have not yet gotten to the
point where they are willing to scrap all the boilerplate. The problem with a halfway approach is that it
cuts against an opinion giver’s argument, should an opinion be challenged in court, that an assumption
or other limitation that was not stated expressly nevertheless should be understood to be implicit.” Zie
over de “kitchen-sink”-benadering noot 465. Een hulpmiddel kan zijn in de opinion te vermelden dat
zij is gegrond op het opiniongebruik. De beknopte opinion in bijlage 2 doet dat. Vgl. Glazer, FitzGibbon
& Weise 2014, p. 7, noot 8: “As an alternative to including a long list of exceptions and assumptions, an
increasing number of opinion givers are including in their opinion letters language that makes clear to
recipients (and if necessary judges) that the opinions they are giving are intended to be read in light of
customary practice (and thus are subject to the many exceptions and assumptions that, as a matter of
customary practice, are understood to be implicit when not stated expressly).”
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2.1

De zorgplicht van de opiniongever
Toepasselijk recht

61.
Client opinion – third party opinion. Het kader waarbinnen moet worden bepaald
welke zorg een opiniongever bij het geven van een opinion moet betrachten, verschilt al
naar gelang de opinion een third party opinion of een client opinion is. Als de o
 pinion
een third party opinion is – dus wordt gegeven aan een ander dan de cliënt van de
opiniongever – wordt het kader in beginsel gevormd door onrechtmatigedaadsnormen
waaraan de opiniongever zich te houden heeft. Is de opinion een client opinion – dus
wordt zij gegeven aan de cliënt van de opiniongever – dan wordt het kader in de eerste plaats gevormd door de contractuele relatie tussen de opiniongever en de opinion
ontvanger-cliënt. Daarnaast kunnen onrechtmatigedaadsnormen van toepassing zijn.
62. Toepasselijk recht: internationaalprivaatrechtelijke kwalificatie. Het kader waarbinnen moet worden bepaald welke zorg een opiniongever jegens de opinionontvanger in
acht moet nemen, kan contractueel of buitencontractueel zijn. Het meest voor de hand
liggende toepasselijk buitencontractueel kader wordt gevormd door onrechtmatigedaadsregels. Aan de vraag welk kader van toepassing is, gaat de vraag vooraf naar welk recht
dat moet worden beoordeeld. Krachtens de Rome I Verordening (art. 10 lid 1) bepaalt het
recht dat van toepassing zou zijn als een geldige overeenkomst bestond, of die overeenkomst bestaat. Het is onwaarschijnlijk dat onder enig recht de rechtsverhouding tussen
een opiniongever en zijn cliënt niet als overeenkomst wordt aangemerkt.74 Over de duiding onder uiteenlopend recht van de rechtsverhouding tussen een opiniongever en een
opinionontvanger-niet cliënt kan met minder zekerheid worden gesproken. Het is niet
uitgesloten dat er rechtstelsels zijn die die rechtsverhouding als een overeenkomst aanmerken; vgl. nr. 72 e.v. De Rome II Verordening (art. 15 onder a)) brengt mee – enigszins
circulair – dat het recht dat van toepassing is op een onrechtmatige daad bepaalt of die
daad onrechtmatig is.
63. Toepasselijk recht: Rome I Verordening – Rome II Verordening. De internationaal
privaatrechtelijke verwijzingsregels voor verbintenissen uit overeenkomst en verbintenissen uit onrechtmatige daad verschillen. De verwijzingsregels voor overeenkomsten
worden beheerst door de Rome I Verordening. Voor niet-contractuele verbintenissen gelden de verwijzingsregels van de Rome II Verordening.75 De twee verordeningen sluiten
74
75

Naar Amerikaans recht wordt de aansprakelijkheid van een opiniongever ook jegens zijn cliënt over het
algemeen gegrond op onrechtmatige daad; Meerburg 2004, p. 159.
De Rome I Verordening en de Rome II Verordening zijn alleen van toepassing “in [de] gevallen waarin
uit het recht van verschillende landen moet worden gekozen” (art. 1 lid 1 Rome I Verordening; art. 1
lid 1 Rome II Verordening). Is een dergelijke keuze niet nodig, dan zijn de verordeningen echter
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elkaar uit: als een verbintenis een contractuele is waarop de Rome I Verordening van toepassing is, is zij niet een niet-contractuele waarvoor de Rome II Verordening geldt en
andersom (vgl. overweging (7) Rome I Verordening; overweging (7) Rome II Verordening;
vgl. ook overweging (11) Rome II Verordening). Dit laat onverlet dat een feit, of samenstel
van feiten, kan leiden tot twee verbintenissen: een contractuele en een niet-contractuele;
zie nr. 83 e.v.76
64. “Transaction counsel”. Het komt voor dat de opinionontvanger en zijn wederpartij
gezamenlijk een advocaat opdracht geven een opinion af te geven. De advocaat treedt
dan op als “transaction counsel” voor beide partijen; beide partijen zijn zijn cliënt. Het
kader waarbinnen moet worden bepaald welke zorg de opiniongever bij het geven van zijn
opinion moet betrachten, wordt in dat geval in de eerste plaats gevormd door de contractuele relatie tussen de opiniongever en de opinionontvanger die tevens cliënt is. Deze aanpak
is ondertussen niet vrij van complicaties. Als de belangen van de opinionontvanger-cliënt
en diens wederpartij-ook cliënt uiteenlopen of dreigen uiteen te lopen op een wijze die
de opinion raakt, kan de opiniongever terechtkomen in een spagaat. De opiniongever die
advocaat is, is in dat geval in beginsel verplicht zijn opdracht terug te geven (regel 7 lid 2
Gedragsregels Advocatuur).77 Hoewel een uitdrukkelijke regel ontbreekt, is aan te nemen
dat voor de opiniongever die notaris is, hetzelfde geldt.78 Denkbaar is ook dat de opiniongever in de knoop komt met een op hem rustende geheimhoudingsplicht; vgl. nr. 127 e.v.

65.
Recht zorgplicht – recht opinion. Het recht dat bepaalt welke zorg een opiniongever
moet betrachten, is niet noodzakelijk het recht waarop de opinion ziet. Bij de bepaling
van de zorgplicht van de opiniongever speelt het recht van de opinion echter onvermijdelijk een belangrijke rol.
66. Recht zorgplicht – recht opinion. De opinion ziet naar haar aard op een bepaald recht.
Dat recht is het recht waarnaar de rechtsvragen die in de opinion aan de orde zijn, moeten
worden beantwoord. Het is onontkoombaar dat dat recht een belangrijke rol speelt bij de
bepaling welke zorg de opiniongever moet betrachten. Of de rechtsvragen in de opinion
juist worden beantwoord, is een vraag van dat recht. Welk onderzoek – juridisch en feitelijk – de opiniongever kan doen om de rechtsvragen te beantwoorden, kan in belangrijke

76
77
78

k rachtens art. 10:154 BW (voor verbintenissen uit overeenkomst) en art. 10:159 (voor verbintenissen uit
onrechtmatige daad; zie voor een uitzondering het artikel) van overeenkomstige toepassing.
Vgl. Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/656.
Art. 7 lid 2 Gedragsregels Advocatuur verplicht een advocaat zich terug te trekken uit een zaak waarin
hij de belangen van twee of meer partijen behartigt, “zodra een niet aanstonds overbrugbaar belangenconflict ontstaat”.
Vgl. art. 18 lid 2 Gedragsregels Notariaat, dat een notaris die als partijnotaris (vgl. nr. 118) een akte zal
verlijden, verplicht zich als verlijdend notaris terug te trekken zodra over zijn rol als zodanig een niet
aanstonds overbrugbaar belangenconflict is ontstaan of dreigt te ontstaan. De regel geldt ook als de
notaris een andere notariële werkzaamheid zal verrichten dan het verlijden van een akte; Toelichting
van 22 juni 2011 bij de Gedragsregels Notariaat.
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mate slechts door dat recht worden bepaald. Zo is de vraag of de rechtsverhouding waarop
een Nederlandsrechtelijke opinion ziet, door een bestuurder van de Nederlandse opinionvennootschap geldig kan worden getekend, een vraag van Nederlands recht. Dat
door raadpleging van het handelsregister kan worden vastgesteld wie bestuurder van de
opinionvennootschap is of zijn, wordt ook door Nederlands recht bepaald. Buiten de aldus
door het recht van de opinion getrokken grenzen, kan de zorgplicht van de opiniongever
echter door ander recht worden bepaald.79 Dat andere recht zou van de opiniongever een
andere – grotere of kleinere – mate van zorg kunnen eisen, dan het recht van de opinion
doet. Dat kan tot gevolg hebben dat de opiniongever onderzoek moet doen dat hij naar het
recht van de opinion achterwege kan laten. De zorg die het andere recht eist, kan verscholen liggen in de uitleg die naar dat recht aan de opinion moet worden gegeven. Hoewel het
voor de hand ligt dat juridische begrippen die in de opinion worden gebruikt, de betekenis
hebben die daaraan wordt gegeven door het recht van de opinion, is niet uitgesloten dat
daarbuiten de opinion naar het recht van de zorgplicht een andere – ruimere of engere –
betekenis heeft.80
67. Belang bij samenval recht zorgplicht – recht opinion. De opiniongever kent het recht
waarop de opinion ziet. Welke zorg hij naar dat recht bij het geven van zijn opinion moet
betrachten, weet hij (althans behoort hij te weten; vgl. nr. 182). Van ander recht heeft de
opiniongever meestal geen verstand. Het is daarom doorgaans in zijn belang dat zijn zorgplicht wordt bepaald door het recht van de opinion, en niet door een ander recht. Voor een
opinionontvanger in een ander land is dat in zoverre bezwaarlijk dat hij met het recht van
de opinion mogelijk niet bekend is. Dat bezwaar kan hij echter ondervangen door naar
de eisen die dat recht aan een opiniongever stelt, bij zijn juridisch adviseur navraag te
doen.81, 82 Het komt voor dat een opiniongever wel thuis is in een ander recht dan het recht
van de opinion. In dat geval kan hij er de voorkeur aan geven dat zijn zorgplicht wordt
bepaald door dat andere recht. Denk aan een Nederlandse opiniongever die een opinion
geeft over Arubaans recht.

68.
Toepasselijk recht bij Nederlandsrechtelijke third party opinion. Als de opinion
gever een third party opinion geeft, dus aan een ander dan zijn cliënt, is er naar
79
80
81
82

Anders Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 11-12, die stellen dat de mededeling in een opinion dat zij
is beperkt tot het recht waarop zij ziet (zie nr. 372 e.v.), impliceert dat de zorgplicht van de opiniongever
door dat recht wordt bepaald.
Vgl. nr. 96 over een mogelijk verschil van uitleg van het woord “for” in de no licences opinion.
Als de opinion een client opinion is, kan die juridisch adviseur de opiniongever zelf zijn; vgl. nr. 216 e.v.
en in het bijzonder nr. 219.
Omgekeerd zou de opiniongever bij een juridisch adviseur navraag kunnen doen naar zijn zorgplicht
naar ander recht. Omdat die zorgplicht mede wordt bepaald door het recht van de opinion (zie nr. 66),
vergt zicht daarop in het algemeen dat rechtsvergelijkend onderzoek wordt gedaan naar de zorgplicht
onder het recht van de opinion en de zorgplicht onder het andere recht. Dergelijk onderzoek is al snel
ingewikkeld en dus kostbaar. De opiniongever kan bovendien alleen zinvol navraag doen als hij weet
welk ander recht van toepassing is. Dat is niet altijd het geval; vgl. nr. 71 en 80.
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Nederlands recht tussen opiniongever en opinionontvanger geen overeenkomst. De
opinionontvanger die de opiniongever wil aanspreken op de grond dat de opinion
gebrekkig is, kan dat slechts doen op grond van onrechtmatige daad.83 Op een onrechtmatige daad is in beginsel van toepassing het recht van het land waar de schade zich
voordoet. Als de onrechtmatige daad kennelijk een nauwere band heeft met een ander
land, is het recht van dat land van toepassing. Als een rechtskeuze is gedaan, geldt het
gekozen recht.
69. Toepasselijk recht: Rome II Verordening. De Rome II Verordening bepaalt welk recht
van toepassing is op een onrechtmatige daad. De hoofdregel is dat een onrechtmatige daad
wordt beheerst door het recht van het land waar de schade optreedt (art. 4 lid 1 Rome II
Verordening). Een bespreking van de vraag waar de schade valt die wordt veroorzaakt door
een gebrekkige third party opinion, gaat het bestek van dit boek te buiten.84 Als de opiniongever en de opinionontvanger-niet cliënt ten tijde dat de schade optreedt hun gewone
verblijfplaats in hetzelfde land hebben, is het recht van dat land van toepassing (art. 4 lid 2
Rome II Verordening).85 Als de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft met
een ander land dan dat waar de schade zich voordoet, geldt het recht van dat andere land
(art. 4 lid 3 Rome II Verordening). Er is wat voor te zeggen dat een opinion een zo nauwe
band heeft met het recht waarover zij gaat, dat dat recht moet voorgaan op het recht van
de plaats van de schade.86 De vraag welke zorg een opiniongever bij het geven van zijn
opinion moet betrachten, wordt in belangrijke mate bepaald door het recht waarop de
opinion ziet; zie nr. 66. Wat dat recht van hem eist, weet de opiniongever. Wat, als dat een
ander recht is, het recht van de plaats van de schade vergt, weet hij meestal niet. Hij kan
dat veelal ook niet eenvoudig vaststellen.87 Doel van de uitzondering van de nauwere band
is recht te kunnen doen in individuele gevallen (overweging (14) Rome II Verordening).
De rechtvaardigheid zal veelal vergen dat de rechtsverhouding tussen de opiniongever en
de opinionontvanger wordt beheerst door het recht waarop de opinion ziet.
70. Rechtskeuze bij onrechtmatige daad. De vraag welk recht krachtens de hoofd
regel met uitzonderingen van de Rome II Verordening van toepassing is op de onrecht
matigedaadsaansprakelijkheid van de opiniongever die een third party opinion geeft, is in
de opinionpraktijk ondertussen niet van groot praktisch belang. De Rome II Verordening
(art. 14) laat binnen grenzen toe dat de opiniongever en de opinionontvanger ter zake van

83
84
85
86
87

Aldus ook Nijnens 1996, p. 134.
De schade zal wel altijd vermogensschade zijn. Vgl. over de plaats waar vermogensschade optreedt
Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/998.
Zie voor de vraag waar een rechtspersoon zijn gewone verblijfplaats heeft art. 23 Rome II Verordening.
Zie over de nauwere band Ibili, in: GS Onrechtmatige daad, art. 4 Rome II-Vo, aant. 3, en de daar aangehaalde rechtspraak en literatuur en. Veel houvast voor de toepassing van de nauwerebandregel bieden
rechtspraak en literatuur niet.
Zie noot 82. De opinionontvanger kan, door navraag, eenvoudiger vaststellen welke zorg de opinion
gever moet betrachten naar het recht waarop de opinion ziet; vgl. nr. 67.
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het op de die aansprakelijkheid toepasselijke recht een rechtskeuze doen. Een rechtskeuze
is voor Nederlandsrechtelijke opinions gebruikelijk. Hij wordt in de praktijk opgenomen
in de opinion zelf. Zie nader nr. 85 e.v.
71. Werkingsgebied Rome II Verordening. De Rome II Verordening geldt alleen in de
Europese Unie (maar niet in Denemarken; zie overweging (40) Rome II Verordening).88
Naar daarbuiten geldend internationaal privaatrecht kan een ander recht van toepassing
zijn dan het door de Rome II Verordening aangewezen recht. Het is denkbaar dat een
rechtskeuze niet wordt erkend. Een opiniongever die een opinion geeft aan een opinion
ontvanger buiten de EU, of die anderszins buiten de EU gevolgen kan hebben, moet
daarom onder ogen zien dat zijn optreden als opiniongever mogelijk naar een ander dan
het door de Rome II Verordening aangewezen recht zal worden getoetst. Denk aan de
mogelijkheid dat naar het recht van het land van de opinionontvanger (a) de opinion
ontvanger de opiniongever kan dagen voor een rechter van dat land, en (b) die rechter
het optreden van de opiniongever moet toetsen aan het recht van dat land (als het land
van de plaats waar de schade is geleden). Denkbaar is voorts dat de schade in meer dan
één land valt, bijvoorbeeld als er meer opinionontvangers zijn die in verschillende landen
zijn gevestigd. In een dergelijk geval is niet uitgesloten dat het optreden van de opiniongever aan meer dan één recht kan worden getoetst. In de meeste gevallen zal de opinion
gever aan deze mogelijkheden schouderophalend voorbij moeten gaan. Onderzoek naar
de mogelijkheid dat ander recht van toepassing is, en naar de inhoud van dat recht, is niet
altijd mogelijk en in elk geval kostbaar.89 Afzien van het geven van zijn opinion met het
oog op de daaraan verbonden risico’s is voor een opiniongever die zijn praktijk succesvol
wil blijven uitoefenen, doorgaans geen uitweg.

72.
Alternatieve benaderingen. Dat de opinionontvanger die geen cliënt van de
opiniongever is, zijn vordering alleen op onrechtmatige daad kan gronden, is geen gegeven. Andere benaderingen zijn denkbaar. Voor zover de verhouding tussen de opinion
gever en de opinionontvanger-niet cliënt wordt beheerst door Nederlands recht, moeten
andere benaderingen echter worden verworpen.
73. Alternatieve benaderingen. Als alternatief voor de duiding van de rechtsverhouding
tussen de opiniongever en de opinionontvanger-niet cliënt als verhouding beheerst door
de onrechtmatigedaadsregels, komen vier benaderingen naar voren. Een eerste benadering is dat de overeenkomst tussen de opiniongever en zijn cliënt een derdenbeding bevat
ten gunste van de opinionontvanger; zie nr. 74. Een tweede benadering is dat naast de

88
89

De Rome II Verordening geldt niet in de landen buiten de EU die partij zijn bij de Overeenkomst inzake
de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen).
In het bijzonder als de opinionontvangers alleen met een hoedanigheid zijn aangeduid (vgl. nr. 350 e.v.),
is vaak niet op voorhand vast te stellen waar schade zal optreden en welk recht dus van toepassing kan
zijn.
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overeenkomst tussen de opiniongever en zijn cliënt ook tussen de opiniongever en de
opinionontvanger een overeenkomst bestaat; zie nr. 75. Een derde benadering is dat de
opiniongever wordt beschouwd als zaakwaarnemer voor de opinionontvanger; zie nr. 76.
Een vierde benadering is dat tussen de opiniongever en de opinionontvanger-niet cliënt
een rechtsverhouding bestaat die voortvloeit uit, en wordt beheerst door, de eisen van
redelijkheid en billijkheid; zie nr. 77.
74. Derdenbeding. Onder Nederlands recht is de overeenkomst tussen de opiniongever
en zijn cliënt doorgaans een overeenkomst van opdracht; zie nr. 123. Een overeenkomst
van opdracht kan – evenals elke andere overeenkomst tot belangenbehartiging – een derdenbeding bevatten ten gunste van een derde wiens belang met de opdracht is gediend.90 Of
de overeenkomst tussen opiniongever en cliënt een derdenbeding bevat, is een kwestie van
uitleg. Bepalend is of de opiniongever en de cliënt hebben beoogd dat de opinionontvanger
aan hun overeenkomst een eigen recht ontleent.91 Dat is onaannemelijk. De c liënt heeft de
opiniongever ingeschakeld om zijn belang te behartigen. Dat door de opinion ook het
belang van de opinionontvanger wordt gediend, is een afgeleide van die belangenbehartiging, maar niet de kern.92 Hoewel de opdracht een opinion te geven insluit dat met het
belang van de opinionontvanger rekening wordt gehouden, zal de cliënt beoogd hebben
dat bij een belangenconflict zijn belang voorgaat. Omgekeerd zal de opiniongever hebben
beoogd dat belang zo veel mogelijk in vrijheid te kunnen dienen.93 Dat geldt in het bijzonder voor advocaten, die gebonden zijn aan de hoofdregel dat een advocaat geen twee heren
dient (regel 7 lid 1 Gedragsregels Advocatuur94). Zie overmogelijke belangenconflicten
nr. 132. Hoewel een derdenbeding ten gunste van de o
 pinionontvanger niet uitsluit dat
belangenconflicten ten gunste van de cliënt van de opiniongever worden beslecht, maakt
het de zaak er niet eenvoudiger op.95 Iets oplossen doet een derdenbeding ondertussen

90
91
92
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Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/91.
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/565.
Daarin verschilt de opdracht tot het geven van een third party opinion van de door Asser/Tjong Tjin
Tai 7-IV 2014/91 gegeven voorbeelden van overeenkomsten van opdracht met een derdenbeding:
opdrachten tot geneeskundige behandeling, pensioenvoorziening, kinderopvang en onderwijs.
Vgl. Van den Akker 2001, p. 162, die stelt dat “[e]en partijdige beroepsbeoefenaar […] bij tegenstrijdigheid van belangen uit de aard der zaak de voorhand [dient] te geven aan de belangen van zijn
opdrachtgever”.
Gedragsregel 7 lid 1 bepaalt: “De advocaat mag zich niet met de behartiging van de belangen van twee of
meer partijen belasten indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daarop uitlopende
ontwikkeling aannemelijk is.” In de praktijk zijn de cliënt van de opiniongever en de o
 pinionontvanger
wederpartijen die weliswaar een gezamenlijk belang hebben – de totstandkoming van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet – maar waarvan de belangen overigens uiteenlopen; zie echter nr. 64.
Een derdenbeding roept ook andere vragen op. Een eerste vraag is hoe ver het derdenbeding reikt: is
het beperkt tot een recht op zorg, of omvat het ook een eigen recht de opinion te ontvangen? Beide is
mogelijk; vgl. Du Perron 1999, p. 262. Een tweede vraag is wat de gevolgen zijn als de opiniongever
tekortschiet in de nakoming van het derdenbeding: kunnen in dat geval de opinionontvanger en de
cliënt zelfstandig alle rechten uitoefenen die de wet aan een tekortkoming verbindt of behoeven zij
elkaars medewerking? Een derde, vergelijkbare, vraag is wat de gevolgen zijn als de opiniongever
tekortschiet in de nakoming van een ander beding in de overeenkomst met de cliënt: kan in dat geval
de cliënt nog zelfstandig alle tekortkomingsrechten uitoefenen? Een vierde vraag is wat de gevolgen zijn
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niet. Ongeacht of de opinionontvanger-niet cliënt jegens de opinionontvanger een contractueel recht op zorg heeft, moet worden vastgesteld wat de inhoud van de zorgplicht
van de opiniongever is. Die vaststelling wordt niet eenvoudiger door de opinionontvanger een eigen recht op zorg te geven. Als eenmaal is vastgesteld wat de zorgplicht van de
opiniongever is, kan schending daarvan zonder problemen worden aangepakt met een
vordering uit onrechtmatige daad. Een derdenbeding verbetert de positie van de opinionontvanger op dit punt niet; vgl. nr. 123 en 305 e.v.96
75. Overeenkomst tussen opiniongever en opinionontvanger. Door het geven en aanvaarden van een opinion, gaan de opiniongever en de opinionontvanger een verhouding aan.
Die verhouding zou kunnen worden geduid als een overeenkomst. Die duiding is niet
zonder grond. Een opinion pleegt naast het daarin vervatte oordeel contractuele bepalingen te bevatten; zie nr. 214. Die bepalingen richten zich echter niet op de inhoud van de
zorgplicht van de opiniongever. De verhouding tussen opiniongever en opinionontvanger
ook op dat punt als overeenkomst te duiden, stuit op bezwaren die vergelijkbaar zijn met
de bezwaren tegen een derdenbeding ten gunste van de opinionontvanger; zie nr. 74. Een
overeenkomst tussen opiniongever en opinionontvanger-niet cliënt moet in beginsel wortelen in hun daarop gerichte wil (art. 6:213 jo. 3:33 BW). Dat de opinionontvanger die
wil heeft gehad, is op zijn minst twijfelachtig. Dat de opiniongever de wil heeft gehad, is
onaannemelijk.97 In het geval van een belangenconflict tussen zijn cliënt en de opinionontvanger, zal de opiniongever het belang van de cliënt willen laten voorgaan; vgl. nr. 132.
Een overeenkomst met de opinionontvanger bemoeilijkt dat. De overeenkomst tussen
de opiniongever en de opinionontvanger zou zodanig moeten worden ingekleed, dat
het belang van de cliënt zo nodig kan voorgaan. Een dergelijke afstemming vergt hoofd
brekens. Dat wordt niet minder als de overeenkomst tussen de opiniongever en zijn cliënt
enerzijds en de overeenkomst tussen de opiniongever en de opinionontvanger-niet cliënt
anderzijds zijn onderworpen aan verschillend recht. Een antwoord op de vraag welke zorg
de opiniongever moet betrachten, biedt de weg van een overeenkomst ondertussen niet.
Nog steeds moet worden vastgesteld wat de inhoud van de zorgplicht van de opiniongever is. Als dat eenmaal is gebeurd, kan schending daarvan zonder problemen worden
aangepakt met een vordering uit onrechtmatige daad. Ook een overeenkomst tussen

96
97

als de cliënt tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst: kan in dat geval de opiniongever zijn
tekortkomingsrechten ook jegens de opinionontvanger uitoefenen? Vgl. over dergelijke kwesties Asser/
Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/572-577. Een vijfde vraag is in hoeverre de rechten die de opinionontvanger aan het derdenbeding ontleent door de overeenkomst worden begrensd: is, bijvoorbeeld, op
de aansprakelijkheid van de opiniongever een in de overeenkomst mogelijk opgenomen aansprakelijkheidsbeperking van toepassing? Met behulp van redelijkheid en billijkheid kan op al deze vragen
zonder twijfel een antwoord worden gevonden, maar enigszins gekunsteld is dat wel.
Ook Van den Akker 2001, p. 28-29, geeft voor de aansprakelijkheid van een opiniongever aan de weg
van een onrechtmatige daad de voorkeur boven die van een derdenbeding.
Vgl. Van den Akker 2001, p. 31, die het aannemen van een overeenkomst tussen een beroepsbeoefenaar
en een ander dan zijn cliënt aanmerkt als “gewrongen omdat niet of nauwelijks een element van instemming kan worden onderkend”.
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opiniongever en opinionontvanger verbetert de positie van de opinionontvanger op dit
punt niet; vgl. nr. 123 en 305 e.v.98
76. Zaakwaarneming. Zaakwaarneming is het zich (a) willens en wetens, (b) op redelijke grond, (c) inlaten met eens anders belang, (d) zonder de bevoegdheid daartoe aan
een rechtsverhouding (uit rechtshandeling of uit de wet) te ontlenen (art. 6:198 BW). Het
geven van een opinion bevat de eerste drie van deze elementen. De opiniongever geeft
zijn opinion willens en weten – het element onder (a). De opiniongever geeft zijn opinion
omdat de opinionontvanger (door tussenkomst van de cliënt van de opiniongever; zie
nr. 151) daarom heeft gevraagd, en dus op redelijke grond – het element onder (b).99 De
opinion wordt gegeven in het belang van de opinionontvanger (zie nr. 192), waarmee
de opiniongever zich aldus inlaat – het element onder (c). Toepassing van de zaakwaar
nemingsregeling struikelt echter over de eis dat de zaakwaarnemer zijn bevoegdheid tot
handelen niet aan een rechtsverhouding ontleent – het element onder (d). De rechtsverhouding waaraan de opiniongever zijn bevoegdheid ontleent, is meestal de overeenkomst
tussen de opinionontvanger en de cliënt van de opiniongever, die vergt dat een opinion
wordt gegeven; vgl. nr. 151.100 Als, zeldzamer, een dergelijke overeenkomst ontbreekt, is
de rechtsverhouding een andersoortige rechtsverhouding tussen de opinionvennootschap en de opinionontvanger, waaraan verbonden is dat de opinion wordt gegeven.
Denk aan bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) geregistreerde
effecten, waaraan krachtens de Amerikaanse effectenwetgeving verbonden is dat daarover ten behoeve van beleggers als opinionontvangers een opinion wordt gegeven; zie
98

99

100

Ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 58, menen dat tussen de opiniongever en de opinionontvangerniet cliënt (in beginsel) geen overeenkomst bestaat. Enigszins anders Nijnens 1996, p. 136-137, die
oppert dat “[g]ezien het onderhandelingsspel tussen Opiniongever en Opinionvrager, dat soms kan
leiden tot het ‘geven en nemen’ van meer gedetailleerde teksten van de af te geven Opinion, […] onder
omstandigheden gesteld kan worden dat (gaandeweg) een overeenkomst tot stand is gekomen tussen
de Opiniongever en de Opinionvrager. […] De overeenkomst bestaat hierin dat de Opiniongever zich
verplicht de Opinion, in de vorm en met de inhoud zoals onderhandeld met de Opinionvrager, af te
geven op de met de Opinionvrager afgesproken datum. De verplichting van de Opinionvrager bestaat
erin dat hij de aldus afgegeven Opinion moet accepteren.” Deze benadering gaat voorbij aan de in nr. 75
uiteengezette bezwaren. De suggestie van Nijnens lijkt mede te zijn ingegeven door de noodzaak een
basis te vinden voor de contractuele bepalingen die een opinion pleegt te bevatten. Een overeenkomst
omtrent die bepalingen kan echter ook los van een meer omvattende overeenkomst bestaan.
De opiniongever kan zijn opinion ook geven omdat de wet een opinion eist. Zie het in nr. 76 gegeven voorbeeld van een opinion vereist bij registratie van effecten bij de Amerikaanse Securities and
Exchange Commission (SEC). Omdat de wet een opinion zal eisen met het oog op het belang van de
opinionontvanger, wordt ook in dat geval de opinion gegeven op redelijke grond.
Art. 6:198 BW spreekt over “de bevoegdheid” tot belangenbehartiging. Te zeggen dat een opiniongever
jegens de opinionontvanger-niet cliënt “de bevoegdheid” heeft, een opinion te geven, klinkt enigszins
gewrongen. “Bevoegdheid” in art. 6:198 BW moet echter ruim worden uitgelegd. Het begrip omvat niet
alleen gevallen waarin de zaakwaarnemer een handeling verricht waartoe hij buiten zaakwaarneming
niet bevoegd zou zijn – denk aan het binnendringen van een huis om een brand te blussen – maar ook
gevallen waarin de handeling op zichzelf aan geen enkele beperking onderhevig is – zoals het geven van
een opinion. Alleen met een dergelijke ruime uitleg kan worden verklaard dat, bijvoorbeeld, de redder
van een drenkeling zaakwaarnemer is; vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/396.
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nr. 1097.101 De rechtsverhouding is weliswaar geen rechtstreekse rechtsverhouding tussen de opiniongever en de opinionontvanger, maar dat eist de wet ook niet.102, 103 Dat de
zaakwaarnemingsregeling aldus buiten toepassing blijft, is bevredigend. De regeling heeft
het karakter van een vangnet. Zij kan om toepassing vragen in gevallen van belangen
behartiging waarin een andere wettelijke regeling van de gevolgen daarvan ontbreekt.104
De gevolgen van het geven van een gebrekkige third party opinion worden echter door de
onrechtmatigedaadsregels bestreken. Die regels vertonen ook geen hiaat dat alleen door
toepassing van de zaakwaarnemingsregels kan worden gevuld. De zaakwaarnemings
regeling bevat aan de ene kant regels ter bescherming van de belanghebbende, en aan de
andere kant regels ter bescherming van de zaakwaarnemer. De belanghebbende wordt
beschermd door de regel dat de zaakwaarnemer bij de waarneming “nodige zorg” betracht
(art. 6:199 lid 1 BW). De onrechtmatigedaadsregels eisen dat opiniongever “de zorg van een
goed opiniongever” betracht; zie nr. 115 e.v. Beide normen – de “nodige zorg” en “de zorg
van een goed opiniongever” – krijgen pas betekenis als zij worden ingevuld. Die invulling
kan in beide gevallen op dezelfde wijze geschieden. Zo beschouwd biedt de zaakwaar
nemingsregeling geen voordeel. De belanghebbende wordt voorts beschermd door de
eis dat de zaakwaarnemer, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd,
een eenmaal begonnen waarneming voortzet (art. 6:199 lid 1 BW). Als bij toepassing
van de zaakwaarnemingsregeling alleen het afgeven van de opinion als zaakwaarneming
wordt beschouwd, is deze eis inhoudsloos. Het afgeven van de opinion is een eenmalige
handeling, die niet kan worden voortgezet. Als ook het voorbereiden van de opinion als

101
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Een enkele wettelijke verplichting levert niet zonder meer een rechtsverhouding op die zaakwaar
neming uitsluit; vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/398. De verplichting om bij registratie
van effecten bij de SEC een opinion te doen geven, is echter niet een “enkele wettelijke verplichting”. De
verplichting vloeit voort uit de registratie van de betrokken effecten. Zij ligt daarmee besloten in een
rechtsverhouding – de betrokken effecten – die de uitgevende instelling op zich genomen heeft.
Enige rechtstreekse rechtsverhouding tussen opiniongever en opinionontvanger ontbreekt. Dat de
opiniongever door een gebrekkige opinion jegens de opinionontvanger mogelijk onrechtmatig handelt,
levert geen rechtsverhouding op; vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/397.
Het enkele feit dat een persoon handelt omdat een rechtsverhouding met een ander dan de belanghebbende hem daartoe verplicht, sluit zaakwaarneming niet uit; Parl. Gesch. Boek 6, p. 792. In het geval
van de opiniongever is er echter meer dan het enkele feit van een dergelijk rechtsverhouding – de overeenkomst van opdracht tussen de opiniongever en zijn cliënt. Daarbovenop is er de rechtsverhouding
tussen de wederpartij bij de rechtsverhouding die tot handelen verplicht enerzijds en de belanghebbende anderzijds – de overeenkomst tussen de cliënt van de opiniongever en de opinionontvanger. Een
opiniongever die een opinion geeft, is net zo min een zaakwaarnemer als bijvoorbeeld een dakdekkerwerknemer die op bevel een lekkend dak herstelt na opdracht van de eigenaar aan zijn werkgever.
Schoordijk 1988, p. 12, acht de zaakwaarnemingsregeling strikt subsidiair. Vgl. over die subsidiariteit
echter Schrage 2009/17-19.
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onderdeel van de zaakwaarneming wordt genomen, zit de eis alleen maar in de weg.105, 106
Of de opiniongever verplicht is de opinion te geven, wordt bepaald door de overeenkomst
tussen de opiniongever en zijn cliënt. De opinionontvanger-niet cliënt heeft er jegens de
opiniongever geen recht op dat de opiniongever een opinion geeft; zie nr. 151. De uitweg
zou moeten komen van de redelijkheidstoets die in de eis is opgenomen: de opiniongever
zou niet hoeven voortgaan met de voorbereiding van zijn opinion omdat dit niet redelijkerwijze van hem kan worden verlangd. De belanghebbende wordt tenslotte beschermd
door de regel dat de zaakwaarnemer aan de belanghebbende verantwoording aflegt en,
waar toepasselijk, rekening doet (art. 6:199 lid 2 BW). Die regel is in de verhouding tussen opiniongever en opinionontvanger-niet cliënt zonder praktisch belang. De zaakwaarnemer wordt beschermd door de plicht van de belanghebbende om de zaakwaarnemer
de schade te vergoeden die hij als gevolg van een behoorlijke waarneming heeft geleden
(art. 6:200 lid 1 BW). Dat de opiniongever door het geven van de opinion schade lijdt,
is echter slecht voorstelbaar. De zaakwaarnemer die heeft gehandeld in de uitoefening
van een beroep of bedrijf, wordt voorts beschermd doordat de belanghebbende hem voor
zover dat redelijk is een vergoeding moet betalen (art. 6:200 lid 2 BW). De opiniongever
handelt in de uitoefening van een beroep. De opiniongever wordt voor het geven van de
opinion echter al betaald door zijn cliënt. Het is daarom niet nodig, en niet redelijk, dat
hij ook nog eens kan aankloppen bij de opinionontvanger. De zaakwaarnemer wordt ten
slotte beschermd door de regel dat hij, binnen de grenzen van een behoorlijke belangenbehartiging, bevoegd is rechtshandelingen te verrichten in naam van de belanghebbende
(art. 6:201 BW). Die regel is tussen opiniongever en opinionontvanger-niet cliënt zonder
belang.
77. Redelijkheid en billijkheid. De benadering dat tussen de opiniongever en de opinion
ontvanger-niet cliënt een rechtsverhouding bestaat die voortvloeit uit de eisen van redelijkheid en billijkheid, verdient evenmin steun. Ook deze benadering biedt geen voordelen
boven een toetsing aan de onrechtmatigedaadsregels. Of de normatief bepaalde zorgplicht
van de opiniongever het etiket “maatschappelijk betamelijk” of “redelijk en billijk” krijgt,
is lood om oud ijzer. Een bezwaar van deze benadering is dat geen duidelijke verwijzingsregel bestaat, die aangeeft welk recht op een verbintenis uit redelijkheid en billijkheid van
105
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De vraag hoe ruim de zaakwaarneming moet worden beschouwd – zonder of met de voorbereiding
van de opinion – is slechts van belang voor de vraag wanneer de zaakwaarnemingsregels van toepassing worden: op het moment dat de opiniongever zijn opinion afgeeft, of al op het moment dat hij met
de voorbereiding daarvan begint. Waar, zoals uit nr. 76 blijkt, andere zaakwaarnemingsregels dan de
regel dat de zaakwaarnemer de nodige zorg moet betrachten zonder belang zijn, is de vraag wanneer
de zaakwaarneming begint echter overigens van praktische betekenis ontbloot. Zie over de eis dat de
zaakwaarneming met de nodige zorg geschiedt, noot 106.
Ook als alleen het afgeven van de opinion als zaakwaarneming wordt beschouwd, zal de “nodige zorg”
die de zaakwaarnemer krachtens art. 6:199 BW bij de waarneming moet betrachten zich desalniettemin uitstrekken over de voorbereiding van de opinion. De nodige zorg zou vergen dat de afgegeven
opinion vrij van gebreken is. Een opinion die niet met de vereiste zorg wordt voorbereid, is niet vrij van
gebreken; vgl. nr. 304 e.v.
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toepassing is. Of de Rome II Verordening van toepassing is, is onduidelijk. Hoewel de
verordening voorop stelt (art. 1 lid 1 Rome II Verordening) dat zij van toepassing is op
“niet-contractuele verbintenissen in burgerlijke en in handelszaken”, en een breed toepasbare regeling voor alle niet-contractuele verbintenissen ook de bedoeling van de Europese
Commissie lijkt te zijn geweest107, geeft de verordening alleen verwijzingsregels voor verbintenissen uit onrechtmatige daad (hoofdstuk II) en uit ongerechtvaardigde verrijking,
zaakwaarneming of precontractuele aansprakelijkheid (hoofdstuk III). Een vangnetbepaling voor andere niet-contractuele verbintenissen is er niet. Uit de Rome II Verordening
(overweging (11)) blijkt dat “niet-contractuele verbintenis” in de verordening autonoom
moet worden uitgelegd. “Onrechtmatige daad” zou autonoom zo ruim kunnen worden
uitgelegd dat de verordening ook toepasselijk is op verbintenissen uit redelijkheid en billijkheid. Zekerheid op dit punt, en daarmee zekerheid omtrent de verwijzingsregel voor
verbintenissen uit redelijkheid en billijkheid, is er echter niet. Omdat opinions vaak worden gegeven in internationale situaties, waarin de vraag welk recht van toepassing is zich
al snel opdringt, is dat nogal een handicap.

78.
Toepasselijk recht bij Nederlandsrechtelijke client opinion. Een opiniongever die
een client opinion geeft, doet dat krachtens de met de cliënt gesloten overeenkomst. Een
Nederlandse opiniongever zal veelal met zijn cliënt een overeenkomst hebben gesloten
die een rechtskeuze bevat voor Nederlands recht. Als geen rechtskeuze is gemaakt, zal
de overeenkomst doorgaans worden beheerst door Nederlands recht als het recht van de
plaats waar de opiniongever kantoor houdt.
79. Toepasselijk recht: Rome I Verordening. Zie over de duiding van de rechtsverhouding
tussen de opiniongever en de opinionontvanger-cliënt als overeenkomst nr. 62. Krachtens
de Rome I Verordening (art. 3 lid 1) wordt die overeenkomst beheerst door het door de
partijen gekozen recht. Veel opiniongevers zullen in de overeenkomst met hun cliënt een
keuze voor Nederlands recht opnemen, al dan niet door verwijzing naar hun algemene
voorwaarden waarin die rechtskeuze is verwerkt. Bij gebreke van een rechtskeuze wordt
een dienstverleningsovereenkomst krachtens de Rome I Verordening (art. 4 lid 1 onder b)
beheerst door het recht van de plaats waar de dienstverlener zijn gewone verblijfplaats
heeft.108 Onder de Rome I Verordening (art. 19) ligt de gewone verblijfplaats van een in
Nederland gevestigde opiniongever in de meeste gevallen in Nederland, zodat op de

107
108

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to noncontractual obligations (“Rome II”), COM(2003) 427 final, p. 8.
Tussen een bedrijfsjurist en zijn “cliënt” bestaat doorgaans geen dienstverleningsovereenkomst maar
een arbeidsovereenkomst; zie nr. 133 (en voor uitzonderingen noot 214). Dat een bedrijfsjurist aan zijn
werkgever een opinion geeft, is echter onwaarschijnlijk. Waar in dit boek over client opinions wordt
geschreven, gaat het daarom over door een advocaat of notaris gegeven opinions; vgl. nr. 122.
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overeenkomst tussen de opiniongever en zijn cliënt ook zonder rechtskeuze Nederlands
recht van toepassing is; zie echter nr. 81.109
80. Werkingsgebied Rome I Verordening. De Rome I Verordening geldt alleen in de EU
(maar niet in Denemarken; overweging (46) Rome I Verordening).110 Als een geschil over
de mogelijke gebreken in een opinion voor een rechter buiten de EU (of in Denemarken)
moet worden uitgevochten, zal die rechter op de vraag door welk recht de overeenkomst
tussen opiniongever en opinionontvanger wordt beheerst, zijn eigen internationaal privaatrecht toepassen. In het algemeen zal een rechtskeuze in die overeenkomst ook buiten de EU (en in Denemarken) wel worden erkend. Ontbreekt een rechtskeuze, dan kan
naar toepasselijk internationaal privaatrecht echter een ander dan het door de Rome I
Verordening aangewezen recht van toepassing zijn. Daarin schuilt voor de opiniongever een risico als de opinionontvanger de opiniongever voor de rechter van een niet-EU
land daagt. Toepassing door die rechter van zijn eigen internationaal privaatrecht kan
meebrengen dat een ander nationaal recht wordt toegepast dan het recht waarmee de opiniongever rekening heeft gehouden. Met dit risico zal de opiniongever die zijn praktijk wil
blijven uitoefenen, echter moeten leven; vgl. nr. 71.
81. Uitzonderingen op toepasselijkheid Nederland recht. Uitzonderingen waarin op de
rechtsverhouding tussen de opiniongever en de opinionontvanger-cliënt buitenlands recht
van toepassing is, zijn niet uitgesloten. Als de opinion wordt gegeven door een buitenlandse vestiging van een Nederlands advocatenkantoor, of door de Nederlandse vestiging
van een buitenlands advocatenkantoor, geschiedt dat mogelijk op grond van een overeenkomst waarin een rechtskeuze voor buitenlands recht is opgenomen. Als een rechtskeuze
ontbreekt, geldt krachtens de Rome I Verordening (art. 4 lid 1 onder b) het recht van de
plaats waar de opiniongever zijn gewone verblijfplaats heeft. Als een dienstverleningsovereenkomst wordt gesloten door een vestiging van een groter geheel, of de overeenkomst
bepaalt dat zij moet worden uitgevoerd door een vestiging, wordt de plaats waar de vestiging zich bevindt, beschouwd als de gewone verblijfplaats van de dienstverlener (art. 19
lid 2 Rome I Verordening). In veel gevallen zal dat betekenen dat de overeenkomst met de
opiniongever wordt beheerst door het recht van de plaats van de vestiging die de opinion
geeft. Uitzonderingen zijn echter denkbaar, in het bijzonder als de opinionontvanger zijn
109
110

Onder de Rome I Verordening is de gewone verblijfplaats van een rechtspersoon of vennootschap in
beginsel de plaats van het hoofdbestuur (art. 19 lid 1 Rome I Verordening). Zie voor uitzonderingen op
het beginsel nr. 81.
De Rome I Verordening geldt niet in de landen buiten de EU die partij zijn bij de Overeenkomst inzake
de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen). De Rome I Verordening gold
aanvankelijk ook niet in het Verenigd Koninkrijk (zie overweging (45) Rome I Verordening). Dit is,
op verzoek van het VK, rechtgezet bij Beschikking van de Commissie van 22 december 2008 over het
verzoek van het Verenigd Koninkrijk om deel te nemen aan Verordening (EG) nr. 593/2008 van het
Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (2009/26/EG).
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overeenkomst heeft gesloten met het hoofdkantoor en de overeenkomst niet bepaalt dat zij
op de betrokken vestiging zal worden uitgevoerd maar het kantoor daarvoor om wat voor
reden dan ook zelf gekozen heeft. In dat geval is de gewone verblijfplaats van de opiniongever de plaats van het hoofdkantoor (art. 19 lid 1 Rome I Verordening).111
82. Ontbreken rechtskeuze. De vraag welk recht de rechtsverhouding tussen de opinion
gever en de opinionontvanger-cliënt beheerst bij gebreke van een rechtskeuze in de
overeenkomst tussen hen, is niet van groot praktisch belang. In Nederlandsrechtelijke
opinions wordt in de meeste gevallen een rechtskeuze voor Nederlands recht gemaakt. Zie
nader nr. 85 e.v.

83.
Samenloop bij Nederlandsrechtelijke client opinion met aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad. Dat tussen de opiniongever en de opinionontvanger-cliënt een
overeenkomst bestaat, sluit niet uit dat de opinionontvanger de opiniongever ter zake
van een gebrekkige opinion kan aanspreken uit onrechtmatige daad. De onrechtmatige
daad zal in het algemeen worden beheerst door het recht dat van toepassing is op de
overeenkomst tussen de opiniongever en de opinionontvanger.
84. Onrechtmatige daad; toepasselijk recht: Rome II Verordening. Het is niet uitgesloten dat een advocaat of notaris die jegens zijn cliënt zijn zorgplicht verzaakt, jegens die
cliënt een onrechtmatige daad pleegt; vgl. (voor zover Nederlands recht van toepassing
is) nr. 124.112 Als schending van de zorgplicht tevens onrechtmatig is, kan de opinion
ontvanger-cliënt die een opinion met gebreken ontvangt, de opiniongever op twee fronten
te lijf: uit wanprestatie en uit onrechtmatige daad. In de praktijk zal hij beide gronden
aanvoeren: primair wanprestatie en subsidiair onrechtmatige daad.113 Krachtens de
Rome II Verordening (art. 4 lid 1) wordt een onrechtmatige daad in beginsel beheerst
door het recht van het land waar de schade zich voordoet.114 Als de onrechtmatige daad
een kennelijk nauwere band heeft met een ander land, is echter het recht van dat andere

111

112
113
114

Krachtens art. 4 lid 3 Rome I Verordening geldt art. 4 lid 1 onder b niet als uit alle omstandigheden
blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander land dan dat waar de
opiniongever zijn gewone verblijfplaats heeft. In dat geval wordt de overeenkomst beheerst door het
recht van dat andere land. Als de overeenkomst tussen opiniongever en opinionontvanger uitsluitend
strekt tot het afgeven van de opinion, rijst de vraag of het recht waarop de opinion ziet een dergelijke
nauwere band kan opleveren. Is dat het geval, dan wordt de overeenkomst op die grond beheerst door
Nederlands recht. Als de overeenkomst tussen opiniongever en opinionontvanger tot meer dan het
afgeven van de opinion strekt, en dat meerdere geen band met Nederland heeft, zal de nauwere band
echter weer worden doorbroken. Bevat de overeenkomst een rechtskeuze, dan mist art. 4 lid 3 Rome I
Verordening toepassing; zie art. 4 lid 1 aanhef Rome I Verordening.
Of een bedrijfsjurist die zijn zorgplicht verzaakt, jegens zijn “cliënt” een onrechtmatige daad pleegt,
kan in het midden blijven: een bedrijfsjurist geeft in de praktijk geen client opinions; zie nr. 122.
Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 15.
Als de dader en de benadeelde ten tijde dat de schade optreedt hun gewone verblijfplaats in hetzelfde
land hebben, is het recht van dat land van toepassing (art. 4 lid 2 Rome II Verordening).

57

Over opinions.indd 57

17-5-2016 15:01:23

Over opinions
land van toepassing. Een kennelijk nauwere band kan berusten op een overeenkomst die
nauw met de onrechtmatige daad samenhangt (art. 4 lid 3 Rome II Verordening). Het
ligt voor de hand dat de overeenkomst tussen de opiniongever en de opinionontvangercliënt en op grond waarvan de opiniongever zijn opinion geeft, een kennelijk nauwere
band oplevert.115 Dat is mogelijk anders als het recht van die overeenkomst en het recht
van de opinion niet samenvallen; vgl. nr. 81. De regels omtrent het op een onrechtmatige
daad toepasselijke recht worden opzij gezet als de opiniongever en de opinionontvanger
een rechtskeuze doen; zie nr. 85 e.v. Zie over onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid voor
opinions ook nr. 68 e.v.

2.2

Rechts- en forumkeuze

85.
Rechtskeuze – Nederlands recht. Opiniongever en opinionontvanger zijn er beide
bij gebaat dat duidelijk is welk recht hun verhouding beheerst. Een rechtskeuze stelt dat
buiten twijfel. Het gekozen recht zal het recht zijn waarop de opinion ziet. Voor een
Nederlandsrechtelijke opinion is dat Nederlands recht.
86. Belang bij rechtskeuze. Een opinion kan haar doel alleen bereiken, als tussen
opiniongever en opinionontvanger geen misverstand bestaat over de zorg die de opinion
gever bij het geven van zijn opinion moet betrachten.116 Bestaat een dergelijk misverstand
wel, dan bestaat het risico dat de opinionontvanger aan de opinion meer geruststelling
ontleent dan deze biedt. Welke zorg de opiniongever moet betrachten, wordt bepaald door
het recht dat de verhouding tussen de opiniongever en de opinionontvanger beheerst; vgl.
nr. 61 ev. Zo beschouwd hebben opiniongever en opinionontvanger er beide belang bij
dat buiten twijfel is welk recht dat is. Dat is gewaarborgd als in de opinion een rechtskeuze wordt opgenomen; zie echter nr. 93. Een opiniongever die in zijn opinion een rechtskeuze opneemt, kiest meestal voor het recht waarop de opinion ziet; vgl. nr. 67. Voor een
Nederlandsrechtelijke opinion is dat Nederlands recht.117
87. Noodzaak rechtskeuze. Een rechtskeuze in een Nederlandsrechtelijke opinion is
onnodig als hoe dan ook buiten twijfel is dat Nederlands recht van toepassing is. Dat geldt
bijvoorbeeld als de opinion wordt gegeven in een zuiver Nederlandse situatie – een in

115

116
117

Vgl. art. 4 lid 3 Rome II Verordening, dat bepaalt dat een kennelijk nauwere band “met name [zou] kunnen berusten op een reeds eerder bestaande, nauw met de onrechtmatige daad samenhangende betrekking tussen de partijen, zoals een overeenkomst”. Zie over de nauwere band de in noot 86 bedoelde
literatuur.
Zie over dat doel nr. 191 e.v.
In Engeland wordt het opnemen van een rechtskeuze aanbevolen; London Report 2011, § 70. In de
Verenigde Staten hebben opiniongevers “at least considered” in hun opinions een rechtskeuze op te
nemen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 42, noot 32.
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Nederland kantoorhoudende opiniongever geeft een Nederlandsrechtelijke opinion aan
een Nederlandse opinionontvanger zonder kans op schade buiten Nederland – of als de
opiniongever de opinion geeft aan zijn cliënt en de overeenkomst tussen opiniongever
en cliënt al een rechtskeuze voor Nederlands recht bevat. Een rechtskeuze in de opinion
doet in dergelijke gevallen echter ook geen kwaad. In andere gevallen, waarin niet is uitgesloten dat ander recht toepasselijk is, is een rechtskeuze de weg om te bewerkstelligen
dat desondanks steeds Nederlands recht van toepassing is; zie echter nr. 93. Voorbeelden
zijn gevallen waarin de opiniongever een opinion geeft aan een buitenlandse opinionontvanger-niet cliënt, gevallen waarin tussen opiniongever en opinionontvanger-cliënt geen
rechtskeuze is overeenkomen, en gevallen waarin de overeenkomst tussen opiniongever
en opinionontvanger-cliënt is onderworpen aan buitenlands recht, bijvoorbeeld omdat
de opinion wordt gegeven door een buitenlandse vestiging van een Nederlands kantoor
of door de Nederlandse vestiging van een buitenlands kantoor; vgl. nr. 81. Als de overeenkomst tussen opiniongever en opinionontvanger-cliënt is onderworpen aan buitenlands recht, leidt de rechtskeuze in de opinion ertoe dat die overeenkomst wordt gesplitst:
voor zover de overeenkomst ziet op de opinion, wordt zij beheerst door Nederlands recht,
voor het overige geldt het toepasselijke buitenlandse recht. De Rome I Verordening (art. 3
lid 1) laat een dergelijke splitsing toe, ook als de rechtskeuze pas wordt gemaakt nadat de
overeenkomst tussen opiniongever en opinionontvanger is gesloten (art. 3 lid 2 Rome I
Verordening).

88.
Totstandkoming rechtskeuze. Aan een rechtskeuze in een opinion is de opinionontvanger gebonden. Als de opinionontvanger de opinion aanvaardt, komt omtrent de
rechtskeuze tussen opiniongever en opinionontvanger een overeenkomst tot stand, die
de opinionontvanger bindt.
89. Rechtskeuze impliceert overeenkomst. Een rechtskeuze kan niet eenzijdig worden
gemaakt. Een door de opiniongever gemaakte rechtskeuze geldt slechts als hij door de
opinionontvanger wordt aanvaard; aldus zowel de Rome I Verordening (art. 3 lid 1), die
spreekt over het recht dat “de partijen” hebben gekozen, als de Rome II Verordening
(art. 14 lid 1), die de mogelijkheid een rechtskeuze te maken biedt aan “[d]e partijen”.118
De rechtskeuze in een opinion brengt een overeenkomst tussen opiniongever en opinion
ontvanger tot stand. De daarvoor vereiste wil is bij opiniongever en opinionontvanger
aanwezig. Dat de opiniongever de wil heeft de opinionontvanger aan de rechtskeuze te
binden, is buiten twijfel. De opinionontvanger staat misschien niet te trappelen de rechtskeuze te aanvaarden, maar hij heeft de keus: als de rechtskeuze hem niet zint, kan hij de
opinion ook weigeren. Aanvaardt hij de opinion, dan aanvaardt hij ook de rechtskeuze.

118

Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 11-12, menen dat een rechtskeuze in een opinion ter zake van
onrechtmatige daad waarschijnlijk niet werkt. Het boek dateert echter van voor de Rome II Verordening.
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Een opinion is geen keuzemenu waaruit naar believen onderdelen wel of niet kunnen worden aanvaard.
90. Reikwijdte rechtskeuze. De reikwijdte van de in nr. 89 bedoelde overeenkomst is
beperkt. Zij betreft alleen de rechtskeuze. Het gevolg van de overeenkomst is dat onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid van de opiniongever jegens de opinionontvanger ter zake
van de opinion, wordt beheerst door het bij de overeenkomst gekozen recht (binnen de
grenzen van de Rome II Verordening). Als de opinion een client opinion is, is het gevolg
van de overeenkomst voorts dat de contractuele aansprakelijkheid van de opiniongever
jegens de opinionontvanger-cliënt ter zake van de opinion door het gekozen recht wordt
beheerst.119
91. Totstandkoming rechtskeuze. Een rechtskeuze moet uitdrukkelijk worden gemaakt,
of voldoende duidelijk blijken uit de omstandigheden van het geval; aldus zowel de Rome
I Verordening (art. 3 lid 1) als de Rome II Verordening (art. 14 lid 1) (met als verschil dat
onder de Rome I Verordening de rechtskeuze ook kan blijken – mits duidelijk – uit de
bepalingen van de overeenkomst). Omdat over de vraag wanneer een rechtskeuze voldoende duidelijk blijkt uit de omstandigheden kan worden getwist, doet een opinion
gever er verstandig aan in zijn opinion een ondubbelzinnige rechtskeuze op te nemen; vgl.
nr. 371 en 378 e.v. Voor zover de Rome I Verordening van toepassing is – als de opinion
ontvanger de cliënt van de opiniongever is – wordt de geldigheid van de rechtskeuze
binnen de in de Rome I Verordening gestelde grenzen beheerst door het gekozen recht
(art. 10 lid 1 Rome I). De Rome II Verordening bepaalt niet welk recht op de rechtskeuze
van toepassing is. Het ligt voor de hand dat de regels van de Rome I Verordening overeenkomstig moeten worden toegepast.120 Bij die toepassing is ook voor zover de Rome II
Verordening van toepassing is – als de opinionontvanger niet de cliënt van de opinion
gever is – de geldigheid van de rechtskeuze binnen de in de Rome II Verordening gestelde
grenzen beheerst door het gekozen recht. Van groot praktisch belang is de kwestie niet.
Een ondubbelzinnig gemaakte rechtskeuze zal alleen ongeldig kunnen zijn als hij tot
stand is gekomen door een wilsgebrek – voor zover Nederlands recht van toepassing is:
bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling (art. 3:44 en 6:228 BW).
Dat bij een opinionontvanger een wilsgebrek heeft bestaan, is onwaarschijnlijk.
92. Geldigheid rechtskeuze. De vrijheid die de Rome II Verordening biedt om een rechtskeuze te doen, is niet onbegrensd. De Rome II Verordening (art. 14 lid 1) eist dat de partijen
bij de rechtskeuze beide “handelsactiviteiten” verrichten, en dat de rechtskeuze “vrijelijk

119
120

Als de opinion een third party opinion is, bestaat tussen opiniongever en opinionontvanger geen overeenkomst; zie nr. 65 e.v. Van een contractuele aansprakelijkheid van de opiniongever jegens de opinion
ontvanger is dan geen sprake. De overeenkomst ter zake van de rechtskeuze leidt daartoe ook niet.
Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/1108.
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overeengekomen” is. Wat “handelsactiviteiten” zijn – in andere unietalen: een “kommerzielle Tätigkeit”, “commercial activity”, “activité commerciale” – is niet op voorhand duidelijk. De beperkingen die de Rome II Verordening aan de vrijheid van rechtskeuze stelt,
strekken tot bescherming van “zwakke partijen” (overweging 31 Rome II Verordening).
Zwakke partijen zijn in het bijzonder consumenten en werknemers.121 Deze strekking
rechtvaardigt dat “handelsactiviteiten” ruim wordt opgevat, zodat advocaten handelsactiviteiten uitoefenen.122, 123 In de praktijk zal hetzelfde gelden voor opinionontvangers.
De eis dat de rechtskeuze “vrijelijk overeengekomen” is, brengt mee dat de partijen de
rechtskeuze hebben moeten kunnen beïnvloeden.124, 125 Die mogelijkheid tot beïnvloeding
heeft de opinionontvanger. Hij ontvangt in de praktijk altijd een of meer concepten van
de opinion. Over die concepten kan binnen grenzen worden onderhandeld; vgl. nr. 323.
Dat, zo bezien, een in de opinion opgenomen rechtskeuze “vrijelijk overeengekomen” is,
is daarom moeilijk te betwisten. Dat de opiniongever de rechtskeuze “standaard” opneemt
in zijn opinions en mogelijk niet bereid is van de rechtskeuze af te stappen, maakt dat niet
anders. Zo min als vrijelijk onderhandelen over een koop betekent dat de verkoper bereid
moet zijn de vraagprijs te laten zakken, betekent vrijelijk onderhandelen over een opinion
dat de opiniongever bereid moet zijn de rechtskeuze te laten schieten.
93. Erkenning rechtskeuze buiten de EU. De Rome I Verordening en de Rome II
Verordening gelden alleen binnen de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken;

121

122

123

124

125

Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/1109. Vgl. ook Amended proposal for a European Parliament
and Council Regulation on the law applicable to non-contractual obligations („Rome II“), COM(2006)
83 final, p. 3, waaruit blijkt dat de bedoeling van de beperkingen is te voorkomen dat werknemers en
consumenten worden gebonden aan „ill-thought-out“ rechtskeuzes.
Over de vraag of een notaris handelsactiviteiten verricht, is debat mogelijk. Een notaris is ondernemer,
maar ook openbaar ambtenaar. Een vraag is of de werkzaamheden die een notaris als openbaar ambtenaar verricht – lees werkzaamheden die hem bij wet zijn opgedragen of die hij verricht ter uitoefening
van een hem door de wet toegekende bevoegdheid (vgl. art 2 lid 1 Wna) – handelsactiviteiten zijn. Het
antwoord op die vraag kan hier in het midden blijven. Een notaris die een opinion geeft, handelt niet
als openbaar ambtenaar. Een redelijke uitleg van “handelsactiviteit” vergt dat werkzaamheden die een
notaris anders dan als openbaar ambtenaar verricht, handelsactiviteiten zijn.
Van een bedrijfsjurist kan bezwaarlijk worden gezegd dat hij een handelsactiviteit verricht. Mogelijk
mogen echter, als een bedrijfsjurist een opinion geeft, de handelsactiviteiten van zijn werkgever aan
hem worden toegerekend, zodat hij alsnog overeenkomstig art. 14 lid 1 Rome II Verordening in zijn
opinion een rechtskeuze kan doen voor het op zijn opinion toepasselijke recht. Geeft een bedrijfsjurist
zijn opinion in naam van zijn werkgever (zie nr. 17), dan stuit – aannemende dat de werkgever een
handelsactiviteit verricht – een rechtskeuze niet op problemen.
Asser/Kramer & Verhangen 10-III 2015/1109. Vgl. Ook Amended proposal for a European Parliament
and Council Regulation on the law applicable to non-contractual obligations (“Rome II”), COM(2006)
83 final, p. 3, waaruit blijkt dat de eis dat de rechtskeuze “vrijelijk overeengekomen” is, beoogt in
“standard contracts” opgenomen rechtskeuzes buiten de deur te houden.
De voorwaarden dat de partijen bij de rechtskeuze handelsactiviteiten verrichten en dat zij de rechtskeuze vrijelijk zijn overeengekomen, gelden niet als de rechtskeuze wordt gedaan nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan (art. 14 lid 1 onder a) Rome II Verordening). Dat een
opinionontvanger achteraf, nadat de opinion is gegeven, met een rechtskeuze zal instemmen, ligt echter
niet voor de hand.
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zie nr. 80 en 71). Een niet-Europese rechter die moet oordelen over een geschil tussen
een opiniongever en een opinionontvanger zal zijn eigen verwijzingsregels toepassen.
Een rechtskeuze tussen een opiniongever en een opinionontvanger-cliënt zal onder de
meeste rechtsstelsels wel worden erkend. Of een rechtskeuze (ter zake van onrechtmatige
daad of een vergelijkbare figuur naar buitenlands recht) tussen een opiniongever en een
opinionontvanger-niet cliënt overal in de wereld wordt aanvaard, lijkt minder zeker.126 Als
de opiniongever op dit punt zekerheid wil hebben, zal hij in de relevante landen navraag
moeten doen. In de praktijk zullen opiniongevers zich die moeite wel zelden getroosten.

94.
Uitlegvoorschrift – Nederlandsrechtelijke betekenis. Een rechtskeuze in een o
 pinion
moet worden onderscheiden van een mededeling in een opinion dat de opinion moet worden uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. Een dergelijke mededeling is een
uitlegvoorschrift, dat verduidelijkt hoe de in de opinion gegeven oordelen en de daarin
gebruikte begrippen en formuleringen moeten worden begrepen. De o
 pinionontvanger
is aan de mededeling gebonden, ook zonder een daarop gerichte wil. Of een uitlegvoorschrift mede een rechtskeuze inhoudt, hangt af van de formulering ervan.
95. Vertaalproblemen. Nederlandse opinions worden in de praktijk gegeven in het
Engels; zie nr. 56 e.v. Dat noopt de opiniongever ertoe zijn Nederlandsrechtelijke oordeel
te vatten in een buitenlandse taal. Ook omdat het Engelse en Amerikaanse recht nogal
verschillen van het Nederlandse recht (en ook onderling op punten uit elkaar lopen), is het
vinden van accurate vertalingen van Nederlandse juridische begrippen en formuleringen niet altijd eenvoudig. Het Nederlandse “beschikkingsbevoegdheid” kent bijvoorbeeld
geen Engels equivalent; het wel gebruikte “title” is beperkter – het omvat niet gevallen
van beschikkingsbevoegdheid die niet voortvloeien uit eigendom127 – en de ervaring leert
dat Engelstaligen “power to dispose” nogal eens verwarren met “corporate power”.128
“(Overheids)orgaan” lijkt evenmin rechtstreeks in het Engels te vertalen. “Governmental
authority” is een behoorlijke keuze, maar de ervaring leert dat Engelstaligen nogal eens
verlangen dat daarvan “governmental or regulatory authority” wordt gemaakt. Omgekeerd
is het zo dat opinions, en in het bijzonder de opinionparagrafen, de formuleringen plegen
te volgen die in Engelse en Amerikaanse opinions gebruikelijk zijn. Die formuleringen
laten zich soms moeilijk in het Nederlands vertalen. Zo bestaat voor het begrip “corporate”, dat in opinions wordt gebruikt in samenstellingen als “corporate power” en “corporate action”, geen goede Nederlandse vertaling.129 Het kan in het Nederlands alleen in
een omschrijving van meer woorden worden gevat. Waar “overheidsorgaan” zich moeilijk
126
127
128
129

Zie over de onzekerheid die op dit punt in de Verenigde Staten bestaat Symeonides, NIPR 2010,
p. 202-203.
“Title” is volgens Black’s Law Dictionary “[T]he union of all elements (as ownership, possession, and
custody) constituting the legal right to control and dispose of property”.
Zie over “corporate power” nr. 534 e.v. en in het bijzonder nr. 536.
Zie echter nr. 538.
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in het Engels laat vertalen, is “regulatory authority” een begrip dat niet goed past in het
Nederlandse juridische begrippenapparaat. Andere voorbeelden liggen voor het oprapen.
De vertaalproblemen worden pregnanter als, zoals vaak het geval is, de opinionontvanger
buitenlands is en, min of meer onvermijdelijk, de opinion leest met een buitenlandsrechtelijke bril.
96. Uitleg van de opinion. De vertaalproblemen waartoe een opinion aanleiding kan
geven, roepen de vraag op welk recht de uitleg van een opinion beheerst.130 Die vraag kan
vanuit drie invalshoeken worden beschouwd. De eerste invalshoek is die van de opinion
als oordeel. In een Nederlandsrechtelijke opinion is het oordeel van de opinion een oordeel over Nederlands recht. Het spreekt vanzelf dat dat oordeel zijn Nederlandsrechtelijke
betekenis heeft. In zoverre moeten in een Nederlandsrechtelijke opinion gebruikte begrippen en formuleringen worden uitgelegd naar Nederlands recht. De tweede invalshoek is
die van de opinion als voorwerp van de zorgplicht van de opiniongever. Die zorgplicht
kan worden beheerst door een ander recht dan het recht waarop de opinion ziet; vgl.
nr. 65 e.v. Bij de bepaling van de omvang van de zorgplicht kan de uitleg van de opinion
een rol spelen. Een voorbeeld is de no licences opinion. De betekenis van die opinion
dat de opinionvennootschap “does not require any licence […] for […] its performance
of the Agreement” (zie nr. 1031) hangt op het woord “for”. Naar Nederlands recht moet
dat woord in de no licences opinion beperkt worden uitgelegd, zodat de no licences opinion zich alleen uitstrekt over de handelingen waartoe de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet, de opinionvennootschap rechtstreeks verplicht zie nr. 1034. Denkbaar
is dat naar buitenlands recht “for” ruimer moet worden uitgelegd, zodat de no licences
opinion ook ziet op voorbereidingshandelingen die de opinionvennootschap moet verrichten om de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, te kunnen nakomen. Daar waar
de uitleg van de opinion de inhoud van de zorgplicht mede bepaalt, zijn de twee niet
goed te scheiden. De uitleg van de opinion bepaalt de zorgplicht (in het voorbeeld van
de no licences opinion: “for” moet beperkt worden uitgelegd en daarom is de zorgplicht
van de opiniongever beperkt) maar tegelijkertijd bepaalt de zorgplicht de uitleg van de
opinion (in het voorbeeld: de zorgplicht van de opiniongever is beperkt en daarom moet
“for” beperkt worden uitgelegd). Als de inhoud van de zorgplicht van een opiniongever
die een Nederlandsrechtelijke opinion geeft, wordt beheerst door buitenlands recht, moet
dat buitenlandse recht daarom in zoverre ook de uitleg van de opinion beheersen.131 De
derde invalshoek is die van de opinion als overeenkomst. De opiniongever neemt in de

130
131

De vraag naar het toepasselijk recht op de uitleg van een opinion kan ook rijzen waar vertaalproblemen ontbreken. Vgl. de uiteenzetting in nr. 96 over de betekenis van het woord “for” in de no licences
opinion. Tot vertaalproblemen geeft dat woord geen aanleiding.
Toepassing van verschillend recht op de uitleg van de opinion en de inhoud van de zorgplicht zou een
vorm van dépeçage zijn. Dépeçage is niet mogelijk als de toepasselijkheid van verschillend recht de
logische samenhang verstoort die tussen verschillende onderdelen van een rechtsverhouding bestaat;
Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/774.
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opinion een aantal contractuele bepalingen op (zie nr. 214). De uitleg van die bepalingen
wordt beheerst door het recht dat van toepassing is op de betrokken bepalingen (art. 12
lid 1 aanhef en onder a) Rome I Verordening).
97. Voorkomen uitlegproblemen oordeel – vermelding Nederlandse begrippen. Om problemen bij de uitleg van zijn oordeel zo veel mogelijk te voorkomen, doet de opiniongever
er verstandig aan in zijn opinion zo dicht mogelijk bij het Nederlandse juridische spraakgebruik te blijven. Als een-op-een vertalen niet mogelijk is, moet worden gezocht naar
een Nederlandse omschrijving van het Engelse begrip of de Engelse formulering, die naar
Nederlands recht betekenis heeft, zodat bij vertaling naar het Nederlands duidelijk is wat
met het begrip of de formulering wordt bedoeld. Als een buitenlandse opinionontvanger
erop aandringt dat de opiniongever een formulering gebruikt die de opinionontvanger
naar zijn eigen recht bekend voorkomt, maar waarvan de opiniongever de betekenis naar
Nederlands recht onduidelijk acht, moet de opiniongever kiezen voor een andere formulering die hij wel duidelijk acht.132 Een mogelijkheid om buiten twijfel te stellen dat een in
de opinion gebruikt begrip naar Nederlands recht een specifieke betekenis heeft, is achter de Engelse vertaling tussen haken het Nederlandse begrip te vermelden. Bijvoorbeeld:
“The Company has the power (beschikkingsbevoegdheid) to create the Pledge”. Een dergelijke vermelding is in het bijzonder zinvol als van een Nederlands begrip geen eenduidige vertaling bestaat. De vermelding is gebruikelijk bij verwijzing naar Nederlandse
wetten. Bijvoorbeeld: “the Civil Code (Burgerlijk Wetboek)”; of: “the Financial Markets
Supervision Act (Wet op het financieel toezicht)”. De vermelding dient echter slechts als
waarschuwing. Het achterwege laten ervan brengt niet mee dat het betrokken Engelse
begrip anders moet worden uitgelegd dan in een Nederlandse context juist is.133, 134
98. “Opinion to be construed in accordance with Dutch law”. Het is gebruikelijk dat de
opiniongever in zijn opinion een tekst opneemt met de strekking dat “This opinion is
to be construed in accordance with Dutch law”; vgl. nr. 371 e.v. Een dergelijke tekst is
ten minste een uitlegvoorschrift voor het in de opinion opgenomen oordeel; vgl. de in
nr. 96 als eerste genoemde invalshoek. Als uitlegvoorschrift wijst de tekst erop dat de in
het oordeel opgenomen woorden en formuleringen hun Nederlandsrechtelijke betekenis

132
133

134

Zie over het gebruik van Engelse terminologie in Nederlandsrechtelijke opinions Nijnens 1996, p. 41
e.v.
Nijnens 1996, p. 141, stelt dat in een opinion die geen uitlegvoorschrift (zie nr. 98 e.v.) bevat,
Nederlandsrechtelijke begrippen in een opinion zo veel mogelijk in het Nederlands moeten worden
opgenomen. Vgl. over het vermelden van Nederlandse vertalingen ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014,
p. 942.
Nijnens 1996, p. 141, stelt dat de opiniongever zich ervan moet vergewissen of de opinionontvanger de
in de opinion gebruikte Engelse begrippen begrijpt zoals de opiniongever ze heeft bedoeld. Dat kan
juist zijn als de opinion een client opinion is, die de opiniongever geeft aan zijn cliënt; vgl. nr. 190. Het
is onjuist als de opinion een third party opinion is, die de opiniongever geeft aan een ander dan zijn
cliënt; vgl. nr. 188.
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hebben. Omdat dat vanzelf spreekt (zie nr. 96), is de tekst in zoverre overbodig. Hij kan
desalniettemin nuttig zijn. Dat geldt in het bijzonder als de opinionontvanger buitenlands
is. In dat geval scherpt de tekst de opinionontvanger in dat woorden en formuleringen in
de opinion een andere betekenis kunnen hebben dan de opinionontvanger met zijn buitenlandse bril mogelijk zou aannemen. Een vraag is of de tekst ook een uitlegvoorschrift
kan zijn ter bepaling van de zorgplicht van de opiniongever en ter bepaling van de inhoud
van de in de opinion opgenomen contractuele bepalingen; vgl. de in nr. 96 als tweede en
derde genoemde invalshoeken. Wil de tekst dat zijn, dan moet hij een rechtskeuze voor
Nederlands recht inhouden, die meebrengt dat zorgplicht en contractuele bepalingen door
Nederlands recht worden beheerst. Het is twijfelachtig of de tekst dat doet. De Rome I
Verordening en de Rome II Verordening eisen dat een rechtskeuze uitdrukkelijk wordt
gemaakt, of voldoende duidelijk blijkt uit de omstandigheden van het geval; zie nr. 91.
Omdat de tekst spreekt over “construed” – uitgelegd – (en niet over “governed” – beheerst;
vgl. nr. 99) kan hij net zo goed een uitlegvoorschrift omtrent het in de opinion opgenomen
oordeel zijn, als een rechtskeuze met een bredere werking. Hoewel andere omstandig
heden in de richting van een rechtskeuze wijzen – de opinion ziet op Nederlands recht;
zij wordt gegeven door een Nederlandse opiniongever (althans door de Nederlandse vestiging van een internationale opiniongever); Nederlandse opinions bevatten doorgaans een
rechtskeuze voor Nederlands recht – kan zo beschouwd moeilijk worden volgehouden dat
uit de tekst van een rechtskeuze “voldoende duidelijk” blijkt.
99. “Opinion governed by Dutch law”. Het komt voor dat een opinion zegt dat
“this opinion is governed by Dutch law”. Het ligt in de rede in deze tekst een rechtskeuze
te lezen, die meebrengt dat de zorgplicht van de opiniongever en de in de opinion opgenomen contractuele bepalingen worden beheerst door Nederlands recht. Draaipunt is het
woord “governed” – beheerst (in plaats van “construed” – uitgelegd; vgl. nr. 98). In aanmerking genomen dat de opinion ziet op Nederlands recht en wordt gegeven door een
Nederlandse opiniongever (althans door de Nederlandse vestiging van een internationale
opiniongever) en dat Nederlandse opinions doorgaans een rechtskeuze voor Nederlands
recht bevatten, blijkt uit de tekst wel dat hij als rechtskeuze is bedoeld. De tekst voldoet
daarmee aan de eis van de Rome I Verordening en de Rome II Verordening dat een rechtskeuze uitdrukkelijk wordt gemaakt, of voldoende duidelijk blijkt uit de omstandigheden
van het geval; zie nr. 91. De tekst is ondertussen wel onbeholpen. De opinion is geen
rechtsverhouding waarop enig recht van toepassing is; de opinion wordt gegeven binnen
een contractueel of niet-contractueel kader, en op dat kader is een recht van toepassing;
zie nr. 61 e.v. De tekst zegt echter dat “this opinion”, en niet het kader, is onderworpen aan
Nederlands recht. Om misverstanden te voorkomen doet de opiniongever die een rechtskeuze wil doen, er verstandig aan te kiezen voor een duidelijke formulering; zie nr. 371.
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100. Forumkeuze – Nederlandse rechter. Naast een rechtskeuze voor Nederlands recht
neemt een Nederlandse opiniongever in zijn opinion soms ook een forumkeuze op voor
de Nederlandse rechter. Daarvoor bestaan goede redenen.
101. Wenselijkheid forumkeuze. Dat, als in een opinion een rechtskeuze voor Nederlands
recht is gemaakt, een bijbehorende forumkeuze voor de Nederlandse rechter in de rede
ligt, behoeft weinig betoog. De Nederlandse rechter kan zelfstandig beoordelen hoe het
Nederlandse recht luidt. Een buitenlandse rechter is onvermijdelijk aangewezen op een
deskundigenbericht. Omdat deskundigen nogal eens van mening verschillen, is de uitkomst van een procedure over Nederlands recht voor een buitenlandse rechter altijd
enigszins een loterij.135
102. Verzet tegen forumkeuze. Het komt voor dat een opinionontvanger een rechtskeuze voor Nederlands recht aanvaardt, maar zich verzet tegen een forumkeuze voor de
Nederlandse rechter. De rechtvaardiging is doorgaans dat de opinionontvanger door derden genoopt kan worden buiten Nederland te procederen over kwesties waarover in de
opinion een oordeel is gegeven. De opinionontvanger wil dan de mogelijkheid hebben
de opiniongever in de buitenlandse procedure te betrekken. Een voorbeeld kan zijn een
geval waarin een bank die een emissie van obligaties heeft begeleid, door obligatiehouders
wordt aangesproken omdat uit het emissieprospectus onvoldoende duidelijk blijkt van
het risico dat de garantie die een Nederlandse dochtermaatschappij van de uitgevende
instelling op de obligaties heeft verstrekt door de curator van die dochtermaatschappij
wordt vernietigd omdat zij paulianeus is (art. 42 Fw). De bank zou de opiniongever in de
procedure kunnen willen betrekken op de grond dat van het paulianarisico uit de opinion
niet duidelijk blijkt. Krachtig is deze rechtvaardiging niet: de vraag of het prospectus de
vereiste duidelijkheid biedt, is een andere dan de vraag of de opinion dat doet en, als de
opinion de vereiste duidelijkheid niet biedt, is de vraag of de bank zich achter de opinion
kan verschuilen een andere dan de vraag of de opiniongever uit hoofde van de onduidelijkheid aansprakelijk is. Op de verschillende vragen zal vaak ook verschillend recht van
toepassing zijn. Het belang van de bank lijkt vooral te zijn dat hij niet genoodzaakt is over
verbonden vragen voor twee rechters te procederen. Dat belang is mager als het wordt
afgezet tegen het belang van de opiniongever dat de kwaliteit van zijn werk wordt getoetst
door een rechter die verstand heeft van het toepasselijke recht.136

135
136

Ook in de Verenigde Staten hebben opiniongevers “at least considered” in hun opinions een forumkeuze (of een keuze voor arbitrage) op te nemen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 42, noot 32.
Als de opiniongever een internationaal advocatenkantoor is dat over de rechtsverhouding opinions
naar verschillend recht geeft, rechtvaardigt de opinionontvanger zijn verzet tegen een forumkeuze ook
wel met een beroep op het internationale karakter van de rechtsverhouding met de opiniongever. Over
die rechtsverhouding wil de opinionontvanger kunnen procederen bij één rechter, ook als er vragen van
verschillend recht aan de orde zijn.
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103. Totstandkoming forumkeuze. Aan een forumkeuze in een opinion is de opinionontvanger gebonden. De opinion is de daarvoor vereiste schriftelijke overeenkomst, of
schriftelijke bevestiging van een mondelinge overeenkomst.
104. Totstandkoming forumkeuze. De geldigheid van een forumkeuze voor de Nederlands
rechter wordt beheerst door de EEX-Verordening.137, 138 Krachtens de EEX-Verordening
(art. 25 lid 1 onder a)) is een forumkeuze geldig als hij “bij een schriftelijke overeenkomst”
is gemaakt. Een schriftelijke overeenkomst vergt niet een door beide partijen ondertekend
geschrift. Voldoende is dat de instemming van elke partij uit een geschrift blijkt.139 De
instemming van de opiniongever met de forumkeuze in de opinion blijkt uit de opinion,
met daaronder de handtekening van de opiniongever. De instemming van de opinion
ontvanger blijkt uit zijn bevestiging dat het hem voorgelegde laatste concept van de
opinion aan zijn eisen voldoet. In de praktijk heeft die bevestiging de vorm van een e-mail
aan de opinionontvanger met de inhoud dat de opinion “in agreed form” is. Voor de EEXVerordening is een bevestiging per e-mail voldoende (vgl. art. 25 lid 2 EEX-Verordening).
Er kunnen echter complicaties zijn.
105. Geen schriftelijke overeenkomst. Een eerste complicatie treedt op als een schriftelijke
bevestiging dat de opinion “in agreed form” is, ontbreekt. In dat geval is de forumkeuze
desondanks geldig, als hij een van de drie andere door de EEX-Verordening toegelaten
vormen heeft. De meest kansrijke eerste vorm is die van een forumkeuze die is gemaakt in
een in (a) een tak van internationale handel, (b) algemeen bekende (c) gebruikelijke vorm
(d) die de partijen bij de forumkeuze kennen of behoren te kennen (art. 25 lid 1 onder
c) EEX-Verordening).140 “internationale handel” – de eis onder (a) – is een ruim begrip:
ook dienstverlening door vrijeberoepsbeoefenaars valt eronder.141 Het lijkt bezwaarlijk de
opinionpraktijk als zodanig aan te merken als “tak” van internationale handel. Delen van
de financiële sector waarin opinions gebruikelijk zijn – in het bijzonder de werelden van
137

138
139
140
141

De EEX-Verordening is slechts van toepassing in zaken met een internationaal karakter. Dat karakter
ontbreekt als, bij een keuze voor de Nederlandse rechter, opiniongever en opinionontvanger beide hun
woonplaats in Nederland hebben; Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, aanhef EEX-Vo, aant. 3.
Als de forumkeuze bepaalt dat “de Nederlandse rechter” bevoegd is, is hij in dat geval echter over
bodig. Omdat de gedaagde – in de praktijk: de opiniongever – zijn woonplaats in Nederland heeft, is
de Nederlandse rechter hoe dan ook bevoegd (art. 2 Rv). Als de forumkeuze een bepaalde Nederlandse
rechter als bevoegd aanwijst, bijvoorbeeld “de rechtbank in Amsterdam”, is die aanwijzing geldig
(art. 108 Rv; de opinion is het “geschrift’ waarmee krachtens art. 108 lid 3 Rv de forumkeuze moet worden bewezen – vgl. nr. 874). Als opiniongever en opinionontvanger hun woonplaats in dezelfde andere
lidstaat dan Nederland hebben, is aan het internationaliteitsvereiste voldaan; Vlas, in: GS Burgerlijke
Rechtsvordering, art. 23 EEX-Vo, aant. 5. Te denken is aan een Engels advocatenkantoor dat vanuit zijn
Engelse kantoor een Nederlandsrechtelijke opinion geeft aan een Engelse opinionontvanger.
Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 11-12, menen dat een forumkeuze in een opinion ter zake van
onrechtmatige daad waarschijnlijk niet werkt. Waarom dat zo zou zijn, wordt niet uitgelegd.
HvJEG 19 juni 1984, ECLI:NL:XX:1984:AC8444, NJ 1984/735 en Kuypers 2008, p. 299.
Zie over art. 23 lid 1 onder c) Kuypers 2008, p. 345-366.
Kuypers 2008, p. 349-351.
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bancaire financiering en effectenemissies – kunnen wel als tak van internationale handel
worden beschouwd. Opiniongevers en opinionontvangers zijn in die praktijk werkzaam.
Het is algemeen bekend – de eis onder (b) – dat als opiniongever en opinionontvanger
een forumkeuze overeenkomen, dat gebruikelijk – de eis onder (c) – geschiedt in de door
de opiniongever ondertekende opinion, die door de opinionontvanger wordt aanvaard.142
Opinionontvangers – doorgaans door de opinionwol geverfd – kennen in de meeste gevallen dat gebruik – de eis onder (d). Als zij het niet kennen, mag worden verwacht dat zij
zich, al dan niet door raadpleging van een ter zake kundig juridisch adviseur, van het
opiniongebruik op de hoogte stellen (vgl. nr. 220) zodat zij het gebruik behoren te kennen – ook de eis onder (d). Aan de eisen die de EEX-Verordening aan de totstandkoming
van een forumkeuze in deze vorm stelt, is in het algemeen dus voldaan.143, 144 Alleen als
een opinion buiten de financiële sector wordt gegeven, in een omgeving die niet als “tak
van internationale handel” kan worden beschouwd, biedt de EEX-Verordening hier geen
uitweg. Een mogelijke tweede vorm is die van een forumkeuze die is gemaakt in “een vorm
die wordt toegelaten door de handelwijzen die tussen de partijen gebruikelijk zijn geworden” (art. 25 lid 1 onder b) EEX-Verordening). Die vorm vergt dat de opiniongever aan
de betrokken opinionontvanger een opinion geeft waarin de forumkeuze is opgenomen.
Een mogelijke derde vorm is die van een mondeling bevestigde schriftelijke overeenkomst
omtrent de forumkeuze (art. 25 lid 1 onder a) EEX-Verordening). De mondelinge overeenkomst moet “uitdrukkelijk” op de forumkeuze zien. Het is niet vereist dat de schriftelijke
bevestiging door beide partijen wordt getekend; voldoende is een van één partij afkomstige
schriftelijke bevestiging waartegen door de andere partij geen bezwaar is gemaakt.145 Deze
vorm zou uitkomst kunnen bieden als de bevestiging dat de opinion “in agreed form”
is, mondeling wordt gegeven, bijvoorbeeld per telefoon. Of de aldus gesloten mondelinge
overeenkomst “uitdrukkelijk” op de forumkeuze ziet, zal van geval tot geval verschillen.
106. Overeenkomst door tussenkomst juridisch adviseur. Een tweede complicatie treedt op
als de bevestiging dat de opinion “in agreed form” is, niet door de opinionontvanger zelf

142
143
144

145

Een gebruik is er als de deelnemers in de tak van handel bij het sluiten van een bepaald soort overeenkomsten “doorgaans en regelmatig” een bepaalde handelwijze volgen; HvJEG 16 maart 1999,
ECLI:NL:XX:1999:AD3027, NJ 2001/116.
Zie voor voorbeelden van gevallen van een gebruikelijke vorm in verschillende takken van handel
Kuypers 2008, p. 365-366. De voorbeelden wekken de indruk dat een gebruikelijke vorm vrij eenvoudig
wordt aangenomen.
Dat langs de weg van het gebruik ten aanzien van een opinion een forumkeuze tot stand kan komen,
lijkt ook redelijk. Doel van de vormvereisten is te waarborgen dat tussen partijen over de forumkeuze
daadwerkelijk wilsovereenstemming bestaat, in het bijzonder met het oog op het belang van de zwakste
partij; HvJEG 20 februari 1997, ECLI:NL:XX:1997:AD2692, NJ 1998/565. De opinionontvanger kan
doorgaans bezwaarlijk worden beschouwd als de zwakste partij. Juist omdat de forumkeuze is opgenomen in datgene waar het de opinionontvanger om gaat – de opinion – is moeilijk vol te houden dat hij
door de opinion te aanvaarden niet mede de forumkeuze aanvaardt.
HvJEG 19 juni 1984, ECLI:NL:XX:1984:AC8444, NJ 1984/735 en 11 juli 1985, ECLI:NL:XX:1985:AC2063,
NJ 1986/602. Zie ook Kuypers 2008, p. 313.
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maar door zijn juridisch adviseur is gegeven. Dat is in de praktijk gebruikelijk. Omdat de
instemming een rechtshandeling is, kan de juridisch adviseur haar alleen in naam van de
opinionontvanger geven, als hij daarvoor een voldoende volmacht heeft. In het algemeen
zal de opiniongever ervan mogen uitgaan dat een voldoende volmacht bestaat.146
107. Materiële geldigheidseisen. De formele geldigheid van een forumkeuze wordt bepaald
door de EEX-Verordening zelf; vgl. nr. 104 e.v. De materiële geldigheid wordt bepaald door
het recht dat krachtens het internationaal privaatrecht van de gekozen rechter de forumkeuze beheerst (art. 25 lid 1 jo. overweging (20) EEX-Verordening).147 Bij een forumkeuze voor de Nederlandse rechter zal naar Nederlands internationaal privaatrecht de
forumkeuze nagenoeg altijd worden beheerst door Nederlands recht; vgl. nr. 872 e.v. Naar
Nederlands recht is een forumkeuze alleen materieel ongeldig als hij tot is stand gekomen door een wilsgebrek – bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling
(art. 3:44 en 6:228 BW). Mocht buitenlands recht van toepassing zijn, dan zal hetzelfde
gelden. Van groot praktisch belang is dit allemaal niet. Dat bij een opinionontvanger een
wilsgebrek heeft bestaan, is hoogst onwaarschijnlijk; vgl. nr. 91.
108. Erkenning forumkeuze buiten de EU. Net als de Rome I Verordening en de Rome II
Verordening geldt de EEX-Verordening alleen binnen de Europese Unie.148 Een niet-
Europese rechter die moet oordelen over de geldigheid van een forumkeuze in een o
 pinion,
zal zijn eigen verwijzingsregels toepassen. Een forumkeuze tussen een opiniongever en
een opinionontvanger-cliënt zal onder de meeste rechtsstelsels wel worden erkend. Of een
forumkeuze (ter zake van onrechtmatige daad of een vergelijkbare figuur naar buitenlands

146

147
148

De vraag of een voldoende volmacht bestaat of dat, ten minste, de opiniongever daarvan mag uitgaan, is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Een voorvraag is naar welk recht het antwoord moet
worden gegeven; zie daarover nr. 633. Voor zover Nederlands recht van toepassing is, zal de opdracht
van de opinionontvanger aan zijn juridisch adviseur om het met de opiniongever eens te worden over
de opinion, een voldoende volmacht inhouden. Een verstandig juridisch adviseur zal, voordat hij de
opiniongever bericht dat de opinion “in agreed form” is, aan de opinionontvanger nog bevestiging vragen dat hij dat kan doen. Als een volmacht ontbreekt, is bepalend of de opiniongever op grond van een
verklaring of gedraging van de opinionontvanger redelijkerwijs mocht aannemen dat een voldoende
volmacht was verleend (art. 3:61 lid 2 BW). Niet ingrijpen in de discussies tussen juridisch adviseur en
opiniongever over de opinion – de opinionontvanger staat in de e-mailcorrespondentie daarover doorgaans “c.c.” – en niet terstond nadat het finale concept voor de opinion is ontvangen tegen de forumkeuze protesteren zullen meestal een gedraging opleveren op grond waarvan de opiniongever mag
aannemen dat een voldoende volmacht is verleend; vgl. HR 1 maart 1968, ECLI:NL:HR:1968:AB6642,
NJ 1968/246, HR 9 augustus 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE2380, NJ 2002/543 en HR 12 januari 2001,
ECLI:NL:HR:2001:AA9429, NJ 2001/157. Vgl. ook Tjong Tjin Tai die in zijn noot onder HR 12 oktober
2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9243, NJ 2012/686 stelt: “Een beroepsbeoefenaar als de advocaat heeft dan
ook uit zijn aanstelling als advocaat een impliciete volmacht om alle rechtshandelingen te verrichten
die nodig zijn voor het naar behoren behartigen van de belangen van zijn cliënt met betrekking tot de
zaak.”
De EEX-Verordening stelt zelf de materiële eis dat een forumkeuze moet zien op “een bepaalde rechtsbetrekking”. Aan die eis is in het geval van een forumkeuze in een opinion voldaan; vgl. nr. 872.
Zie over de bijzondere positie van Denemarken noot 1400.
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recht) tussen een opiniongever en een opinionontvanger-niet cliënt overal in de wereld
wordt aanvaard, lijkt minder zeker. De opiniongever zal met deze onzekerheid moeten
leven; vgl. nr. 71.

109. Toepasselijkverklaring algemene voorwaarden. Sommige opiniongevers verklaren in hun opinions hun algemene voorwaarden van toepassing. Ook hier geldt
dat, als de opinionontvanger de opinion aanvaardt, omtrent de algemene voorwaarden tussen opiniongever en opinionontvanger een overeenkomst tot stand komt. De
opinionontvanger is daarmee aan de algemene voorwaarden gebonden. Het belang
van toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden is vooral gelegen in de in daarin
doorgaans opgenomen aansprakelijkheidsbeperking. Een dergelijke beperking kan ook
rechtstreeks in de opinion worden opgenomen.
110. Toepasselijkverklaring algemene voorwaarden; aansprakelijkheidsbeperking. Dat
opiniongevers in hun opinions algemene voorwaarden van toepassing verklaren, is

geen wet van Meden en Perzen. De meeste Nederlandse advocatenkantoren met een
opinionpraktijk van betekenis, doen het niet.149 Andere Nederlandse advocatenkan
toren lijken hun algemene voorwaarden veelal wel van toepassing verklaren (en daarin
nogal eens volhardend te zijn). Het belang van toepasselijkverklaring van algemene
voorwaarden is vooral gelegen in de in die algemene voorwaarden doorgaans opgenomen aansprakelijkheidsbeperking. Waar algemene voorwaarden van toepassing zijn,
plegen zij de aansprakelijkheid van de betrokken advocaat te beperken tot het door de
aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde bedrag (plus een eventueel eigen risico). Een
verdergaande aansprakelijkheidsbeperking laten de advocatuurlijke beroepsregels niet toe
(art. 6.26 Verordening op de advocatuur). De praktijk leert dat vooral banken zich tegen
een aansprakelijkheidsbeperking nogal eens met kracht verzetten.150, 151
149
150

151

Advocatenkantoren met een opinionpraktijk van betekenis zijn in dit boek: Allen & Overy, De Brauw
Blackstone Westbroek, Clifford Chance, Freshfields, Linklaters, Loyens Loeff, NautaDutilh en Stibbe.
Zie omtrent deze selectie noot 291.
Het is de vraag of dat verzet redelijk is. Het bedrag dat de opiniongever aan een opinion verdient
– meestal enkele duizenden euro’s – staat in geen verhouding tot het financiële belang dat is gemoeid
met de rechtsverhouding waarop de opinion ziet – vaak honderden miljoenen euro’s; vgl. nr. 164.
Opiniongevers plegen een aansprakelijkheidsverzekering te hebben die dekking biedt tot een substantieel bedrag. Dat biedt opinionontvangers dienovereenkomstig verhaal. Aansprakelijkheid boven het
bedrag van de verzekeringsdekking zal een opiniongever meestal niet kunnen dragen. Zij zal al snel
leiden tot de ondergang van de opiniongever. Daarmee is de opinionontvanger niet geholpen. Andere
cliënten van de opiniongever kunnen door een ondergang onmiddellijk en aanzienlijk in hun belangen
worden geschaad. Voor die schade zullen zij geen verhaal meer vinden. Dat, zoals in de praktijk wel
wordt aangevoerd, onbeperkte aansprakelijkheid de opiniongever ertoe aanzet zijn werk goed te doen,
is niet aannemelijk. Voor zover een opiniongever al een prikkel nodig heeft om goed werk te leveren,
leveren de gevolgen waartoe een gebrekkige opinion kan leiden – aansprakelijkheidsprocedures, reputatieschade, betaling eigen risico – ook zonder onbeperkte aansprakelijkheid al voldoende stimulans op
om ervoor te zorgen dat de opinion vrij van gebreken is; vgl. noot 300.
In de Verenigde Staten is beperking van aansprakelijkheid voor gebreken in client opinions in het algemeen niet toegelaten. Beroepsregels staan daaraan in de weg. Beperking van aansprakelijkheid voor
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111. Bezwaren bij third party opinion. Als de opiniongever een third party opinion geeft,
dus aan een ander dan zijn cliënt, is de toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden
niet vrij van bezwaren. Algemene voorwaarden plegen geschreven te zijn met het oog op
de relatie tussen de opiniongever en zijn cliënt. De toepassing van zo geschreven algemene
voorwaarden op de relatie tussen de opiniongever en een niet-cliënt kan tot hoofdbrekens
leiden.152 Toepasselijkverklaring van dergelijke algemene voorwaarden kan ook onduidelijkheid scheppen over de aard van de relatie tussen de opiniongever en de opinionontvanger-niet cliënt. Daarbij is niemand gebaat; vgl. nr. 75.
112. Totstandkoming toepasselijkverklaring. Waar in een opinion algemene voorwaarden
van toepassing worden verklaard, is de analyse omtrent de geldigheid van een rechtskeuze
van overeenkomstige toepassing: door de opinion te aanvaarden, aanvaardt de opinion
ontvanger mede de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden; vgl. nr. 89 e.v. Of de
opinionontvanger de algemene voorwaarden heeft ontvangen, doet niet ter zake (vgl.
art. 6:232 BW). Zie voor het geval dat de opiniongever geen forumkeuze opneemt in zijn
opinion, maar voor de forumkeuze vertrouwt op zijn algemene voorwaarden, nr. 113.
Op de regeling omtrent vernietiging van algemene voorwaarden (art. 6:233 BW) zal de
opinionontvanger zich zelden kunnen beroepen. De opiniongever geeft zijn opinion in de
uitoefening van een beroep en de opinionontvanger treedt doorgaans op in de uitoefening
van een beroep (bijvoorbeeld als de opinionontvanger zelf een advocaat is153) of bedrijf (in
andere gevallen), zodat als de opinionontvanger buiten Nederland gevestigd is, de vernietigingsregeling niet van toepassing is (art. 6:247 lid 2 BW). Als de opinionontvanger
in Nederland gevestigd is, zal hij meestal (a) een rechtspersoon zijn die zijn jaarrekening
openbaar gemaakt of dat niet heeft gedaan omdat art. 2:403 BW op hem van toepassing is,
of (b) meer dan 50 werknemers hebben, zodat hij op de vernietigingsregeling geen beroep
kan doen (art. 6:235 lid 1 BW). De regel die partijen met meer dan 50 werknemers een
beroep op de vernietigingsregeling ontzegt, zal ook de meeste overheidsorganen buiten de
regeling brengen.
113. Rechts- en forumkeuze in algemene voorwaarden. Het is denkbaar dat de opiniongever in zijn opinion geen rechtskeuze voor Nederlands recht opneemt, maar daarin wel
verwijst naar algemene voorwaarden waarin een dergelijke rechtskeuze is opgenomen.
Voor zover de rechtsverhouding tussen de opiniongever en de opinionontvanger berust
op overeenkomst (zie nr. 78 e.v.) is in dat geval de opinionontvanger, als hij de opinion
aanvaardt, ook aan die rechtskeuze gebonden.154 Of de rechtskeuze ook werkt voor zover
de rechtsverhouding voortvloeit uit onrechtmatige daad (vgl. nr. 68 en 84) is onzeker.

152
153
154

gebreken in third party opinions is wel toegestaan, maar komt desalnietteming weinig voor; Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 42, noot 32.
Een bespreking van mogelijke problemen valt buiten het bestek van dit boek.
Opinions met een advocaat als opinionontvanger zijn zeldzaam, maar niet onvoorstelbaar; zie noot 11.
Vgl. Vonken, in: GS Verbintenissenrecht, art. 3 EVO, aant. 2.2.1.
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Mogelijk staat de eis dat een rechtskeuze ter zake van onrechtmatige daad “vrijelijk overeengekomen” is, daaraan in de weg.155 Zie voor een antwoord op de vraag of hetzelfde
geldt voor een in de algemene voorwaarden mogelijk opgenomen forumkeuze de analyse
in nr. 103 e.v.156
114. Aansprakelijkheisbeperking in opinion zelf. Het komt voor dat een opiniongever
in zijn opinion niet zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart maar in plaats
daarvan in de opinion een aansprakelijkheidsbeperking opneemt. Ook aan een dergelijke
losse aansprakelijkheidsbeperking is de opinionontvanger gebonden; de analyse in nr. 89
is van overeenkomstige toepassing.157

2.3

De zorgplicht naar Nederlands recht

115. Third party opinion: zorg van een goed opiniongever. Naar Nederlands recht moet
een opiniongever die een third party opinion geeft, dus aan een opinionontvanger die
niet zijn cliënt is, jegens de opinionontvanger de zorg van een goed opiniongever in acht
nemen. Die zorgplicht vloeit voort uit de zorgvuldigheid die de opiniongever jegens de
opinionontvanger in het maatschappelijk verkeer betaamt.
116. Zorgplicht advocaat en notaris – zorg van een goed opiniongever. Voor zover
Nederlands recht van toepassing is, kan de opinionontvanger die een third party opinion
ontvangt, de opiniongever ter zake van die opinion alleen aanspreken uit onrechtmatige
daad; zie nr. 68 en 72 e.v. Omdat een wettelijke regeling ontbreekt, kan de onrechtmatige
daad van de opiniongever alleen bestaan uit een handelen in strijd met hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt (art. 6:162 lid 2 BW). De vraag
is daarmee wanneer een opiniongever jegens een opinionontvanger-niet cliënt onbetamelijk handelt. Die vraag laat zich in abstracto eenvoudig beantwoorden. Een deskundige
155

156

157

Graziano 2009, p. 128, meent dat een rechtskeuze ter zake van onrechtmatige daad in algemene voorwaarden uitdrukkelijk door de wederpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden moet
worden aanvaard. De vraag is of niet voldoende is dat de opinion uitdrukkelijk naar de algemene voorwaarden verwijst; vgl. de analyse omtrent een forumkeuze in algemene voorwaarden in noot 156.
De forumkeuze kan alleen tot stand komen bij schriftelijke overeenkomst (zie nr. 104) of bij schriftelijk bevestigde mondeling overeenkomst (zie de derde vorm in nr. 105) als de opinion uitdrukkelijk
naar de algemene voorwaarden verwijst; vgl. HvJEG 14 december 1976, ECLI:NL:XX:1976:AD4017,
NJ 1977/446. Aan die eis zal in het algemeen zijn voldaan. De forumkeuze kan alleen tot stand komen
in “een vorm die wordt toegelaten door de handelwijzen die tussen de partijen gebruikelijk zijn geworden” (zie de tweede vorm in nr. 105) als de opinionontvanger de forumkeuze in de algemene voorwaarden kende of heeft kunnen kennen; HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8689, NJ 2012/391
en HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2356, NJ 2012/392. Als de opiniongever zo verstandig is
geweest de opinionontvanger zijn algemene voorwaarden toe te sturen, is ook aan die eis voldaan.
Van den Akker 2001, p. 184, betoogt dat een derde die op een uiting van een beroepsbeoefenaar mag
afgaan – voor zover hier van belang: een opinionontvanger die mag afgaan op een opinion – ook zonder
contractuele basis aan een in die uiting opgenomen beperking van aansprakelijkheid gebonden is.
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die zijn deskundige hulp verleent, is verplicht dat te doen met de zorg die een redelijk
bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou betrachten.158 Dat geldt ook als de hulp
wordt verleend aan een derde, en niet aan een hulpbehoevende die de deskundige tot de
hulp opdracht heeft gegeven.159 Wat de zorgplicht in een concreet geval meebrengt, wordt
bepaald door de omstandigheden van het geval; zie nr. 167. Schiet de deskundige jegens
de derde in zijn zorgplicht tekort, dan handelt hij in strijd met de zorgvuldigheid die hem
in het maatschappelijk verkeer betaamt, en dus onrechtmatig.160 Waar een advocaat of
notaris een deskundige is, geldt dit alles ook voor hem.161 Een opiniongever die een third
party opinion geeft, aan een ander dan zijn cliënt, verleent aan de ander zijn deskundige
hulp.162 Dat is niet omdat hij aan de opinionontvanger-niet cliënt zijn juridisch oordeel
kenbaar maakt. Een advocaat die in onderhandelingen aan de wederpartij van zijn cliënt
uitlegt waarom die wederpartij ongelijk heeft, maakt ook een juridisch oordeel kenbaar.
Jegens de wederpartij heeft de advocaat op dit punt echter geen zorgplicht.163 De advocaat
verleent aan de wederpartij geen hulp. Een opiniongever die een third party opinion geeft,
doet dat wel. Hij maakt aan de opinionontvanger-niet cliënt zijn juridisch oordeel kenbaar
in de wetenschap dat de opinionontvanger op dat oordeel zal afgaan. Hij maakt zich aldus
tot dienaar van het belang van de opinionontvanger-niet cliënt; vgl. nr. 192. Wie zich
tot dienaar maakt van een belang, behoort bij het verlenen van de hulp die hij daartoe
biedt de nodige zorg in acht te nemen.164, 165, 166 De zorg die een opiniongever deswege moet

158
159

160
161
162
163
164
165

166

Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/67.
Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 25. De norm van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot geldt ongeacht de grondslag van de zorgplicht – overeenkomst of de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid – en daarmee ook ongeacht de persoon jegens wie de
zorgplicht bestaat – cliënt of derde; Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.1.7. Omdat de inhoud
van de zorgplicht wordt bepaald door de omstandigheden van het geval (zie nr. 167) kan die inhoud wel
van geval tot geval verschillen.
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/67 en Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.1.7.
Vgl., met verwijzingen naar rechtspraak, Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.2.2.6 (advocaat)
en aant. VI.2.6.3 (notaris).
Aldus ook Van den Akker 2001, p. 111.
De partijdigheid die in zijn beroep besloten ligt, verzet zich ertegen een advocaat te belasten met een
meer dan zeer beperkte zorgplicht jegens de wederpartij van zijn cliënt; Van den Akker 2001, p. 111.
Vgl. ook Van den Akker 2001, p. 162-163.
Een uiting daarvan is ook te vinden in de regeling van de zaakwaarneming. Een zaakwaarnemer moet
bij de waarneming “de nodige zorg” betrachten (art. 6:199 BW). Zie over de vraag of een opiniongever
die een third party opinion geeft als zaakwaarnemer kan worden beschouwd nr. 76.
De vraag waarom de opiniongever jegens de opinionontvanger verplicht is de vereiste betamelijkheid
in acht te nemen is niet een vraag van relativiteit (art. 6:163 BW). Welke zorg de opiniongever jegens
de opinionontvanger-niet cliënt in acht moet nemen, wordt bepaald door de omstandigheden van het
geval; zie nr. 167. Als de persoon van de opinionontvanger al niet een van die omstandigheden is, is in
elk geval het belang van de opinionontvanger dat. Het is dat belang dat meebrengt dat de opiniongever
een zorgplicht heeft; vgl. nr. 192 e.v. Het is dus niet goed mogelijk de inhoud van de zorgplicht te bepalen zonder op dat belang, en daarmee op de opinionontvanger, acht te slaan.
Ook naar Amerikaans recht is de opiniongever van een third party opinion jegens de opinionontvanger
verplicht een opinion te geven die is voorbereid met “the competence and diligence normally exercised
by lawyers in similar circumstances”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 29-30.
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 etrachten – de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend opiniongever – heet
b
in dit boek de “zorg van een goed opiniongever”.167 De gedraging van de opiniongever die
meebrengt dat de opinionontvanger op de opinion mag afgaan en waaruit de zorgplicht
van de opiniongever voortvloeit, heet in dit boek de “toestemming” aan de opinionontvanger om op de opinion af te gaan.168
117. Afgaan op de opinion. In de praktijk verleent de opiniongever de opinionontvangerniet cliënt ondubbelzinnig toestemming om op de opinion af te gaan. Aan anderen dan de
opinionontvanger wordt die toestemming ondubbelzinnig ontzegd. Een en ander gebeurt
in de relianceparagraaf; zie nr. 380 e.v. De vraag rijst, wat geldt als de ene of de andere vermelding ontbreekt. In dat geval moet uit de omstandigheden van het geval worden afgeleid
wie toestemming heeft op de opinion af te gaan. Omdat het gebruikelijk is dat ten minste
de geadresseerde van de opinion daarop mag afgaan, mag als uitgangspunt gelden dat de
geadresseerde die toestemming heeft.169 Een uitzondering op het uitgangspunt geldt als uit
de opinion – in de praktijk: uit de relianceparagraaf – blijkt dat de o
 piniongever niet heeft
gewild dat de geadresseerde op de opinion zou afgaan; vgl. nr. 384. Omdat omgekeerd
minder gebruikelijk is dat anderen dan de geadresseerde op de opinion mogen afgaan,
moet als uitgangspunt gelden dat anderen die van de opinion kennis krijgen, de vereiste
toestemming niet hebben. Dat uitgangspunt moet uitzondering lijden als de opiniongever
concrete verwachtingen heeft gewekt dat de ander op de opinion mag afgaan.170, 171 Zo
zou, enigszins afhankelijk van de omstandigheden, toestemming op de opinion af te gaan,

167
168
169
170

171

In de Verenigde Staten geldt eenzelfde norm; McDermott, in: Sterba, p. 3-9: “The primary obligation of
a lawyer rendering a legal opinion, whether to a client or a third party, is to exercise that degree of care
which a reasonably prudent lawyer would exercise under the same or similar circumstances.”
De toestemming kan uitdrukkelijk worden gegeven, maar ook besloten liggen in andere gedragingen;
zie nr. 117.
In Amerika geldt in het algemeen hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 67-69 en Tribar 1998,
§ 1.2(a).
Vgl. Du Perron 1999, p. 263-264. Du Perron onderscheidt als gronden die kunnen meebrengen dat een
partij bij een overeenkomst – voor zover hier van belang: de opiniongever als partij bij de overeenkomst
met zijn cliënt – een zorgplicht heeft jegens een derde – hier: de opinionontvanger – (a) door de partij
gewekt vertrouwen, en (b) “heterogene normen” die meebrengen dat de partij zich het belang van de
derde moet aantrekken. In de meeste gevallen gaan de twee gronden hand in hand; Du Perron 1999,
p. 267 en 268 (met als voorbeeld van samenloop de afgifte van een gebrekkige fiscale opinion). Ook
de zorg die een opiniongever jegens de opinionontvanger moet betrachten, wortelt ten minste in een
bij hem gewekt vertrouwen. De toepasselijkheid van heterogene normen die niet samenhangen met
gewekt vertrouwen stuit af op de partijdigheid van de opiniongever, die eraan in de weg staat dat hij
anders dan ten gevolge van door hem gewekt vertrouwen wordt belast met een zorgplicht jegens een
derde; vgl. nr. 118. Vgl. ook Van den Akker 2001, p. 111-112, die een opiniongever een zorgplicht toedicht als de opiniongever wist dat (i) de opinion in handen van een derde zou raken, en (b) die derde
zeer waarschijnlijk op de opinion zou afgaan. Uit Van den Akker 2001, p. 79, is af te leiden dat ook naar
haar mening de zorgplicht ontbreekt als de derde toestemming op de opinion af te gaan uitdrukkelijk
is ontzegd.
In Amerika is hier en daar in de rechtspraak aanvaard dat op de opinion mag worden afgegegaan door
personen “who reasonably could have been expected to rely”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 69.
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kunnen worden gelezen in een vermelding in de opinion dat deze aan de betrokken derde
mag worden verstrekt.172
118. Geen zorgplicht buiten de opinion om. Dat de opiniongever jegens de opinionontvanger-niet cliënt verplicht is de zorg van een goed opiniongever te betrachten omdat de opinionontvanger op de opinion mag afgaan, brengt mee dat hij jegens de opinionontvanger
in beginsel geen bijzondere zorgplicht heeft buiten de opinion om.173, 174 Op mededelingen
van de opiniongever buiten de opinion om mag de opinionontvanger niet afgaan. Een
advocaat is naar de aard van zijn beroep partijdig (art. 10a lid 1 aanhef en onder b Aw).175
Voor een opiniongever-advocaat een bijzondere zorgplicht aannemen jegens de wederpartij van zijn cliënt zou strijden met die partijdigheid.176 Een notaris kan wel een bijzondere
zorgplicht hebben jegens anderen dan zijn cliënt.177 Dat kan ook zo zijn als de notaris een
andere dan een wettelijke werkzaamheid verricht.178, 179 Het geven van een opinion is een
dergelijke andere werkzaamheid. Een opiniongever-notaris treedt echter in de praktijk
meestal op als partijnotaris. Waar een notaris in zijn klassieke rol op onpartijdige wijze de
belangen behartigt van alle bij een rechtshandeling betrokken partijen (art. 17 lid 1 Wna),
treedt een partijnotaris op voor één partij en behartigt hij uitsluitend haar belangen.180
Een partijnotaris is daarmee een partijdig adviseur, vergelijkbaar met een advocaat. Dat
verhindert dat hij een bijzondere zorgplicht heeft jegens anderen dan zijn cliënt.181 Buiten
de opinion om is de opiniongever dan ook jegens de opinionontvanger alleen aansprakelijk op de voet waarop hij dat jegens willekeurige derden is.
119. Zorgplicht bedrijfsjurist. De analyse in nr. 116 e.v. is toegespitst op een opiniongever
die advocaat of notaris is. Over de zorgplicht van een advocaat of notaris bestaat ruime
172
173
174
175
176

177
178
179
180
181

Toelaten dat de opinion aan een derde wordt verstrekt, draagt het risico in zich dat die derde op de
opinion zal afgaan. Als de opiniongever moet verwachten dat de derde dat zal doen, moet hij geacht
worden daarvoor toestemming te hebben gegeven; vgl. Du Perron 1999, p. 267.
Vgl. Du Perron 1999, p. 268-269 (opnieuw met het voorbeeld van een gebrekkige fiscale opinion; vgl.
noot 170).
Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 12-13, noot 5.
Een advocaat die een opinion geeft, legt zijn partijdigheid niet af; aldus ook Batteram en Verbeek,
O&F 2013, afl. 4, p. 8.
Van den Akker 2001, p. 105-107. De partijdigheid van een advocaat laat onverlet dat hij op beperkte
schaal met de belangen van de wederpartij rekening moet houden; Banier 2011, p. 47 e.v. en de daar
aangehaalde rechtspraak. Gevallen waarin een advocaat zich buiten de opinion om het belang van de
opinionontvanger moet aantrekken, laten zich echter slecht voorstellen.
Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.2.6.3 en de daar aangehaalde rechtspraak en literatuur.
Zie ook uitvoerig Boks 2002, p. 107 e.v. en Van den Akker 2001, p. 131 e.v.
Uitdrukkelijk Van den Akker 2001, p. 156-157.
Een “wettelijke werkzaamheid” is een werkzaamheid die aan notarissen bij wet is opgedragen; vgl.
art. 1 Wna.
De notaris kan ook optreden voor meer bij de rechtshandeling betrokken partijen. Bepalend is dat
de notaris niet voor alle partijen optreedt (en dat de partijen voor wie hij niet optreedt dat weten; vgl.
nr. 364).
Van den Akker 2001, p. 157.
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literatuur en rechtspraak. Literatuur of rechtspraak over een mogelijke zorgplicht van een
opiniongever die bedrijfsjurist is, ontbreekt (behalve voor zover de bedrijfsjurist advocaat
is; dan geldt voor hem de zorgplicht van een advocaat182). Er is echter geen aansprekende
reden een opiniongever-bedrijfsjurist anders te behandelen dan een opiniongeveradvocaat of -notaris.183, 184 Door een opinion te geven, doet een bedrijfsjurist wat in het
algemeen door advocaten en notarissen wordt gedaan. De opinion wordt gegeven in het
belang van de opinionontvanger-niet cliënt; zie nr. 192. Dat belang verandert niet als niet
een advocaat of notaris maar een bedrijfsjurist de opinion geeft. Dat het geven van een
opinion deskundigheid vergt die de bedrijfsjurist mogelijk niet heeft, is zonder belang.
Een bedrijfsjurist die meent de voor het geven van een opinion vereiste deskundigheid
niet te hebben, kan weigeren de opinion te geven. Doet hij dat niet, dan zijn de gevolgen
daarvan voor zijn risico. Dat is voor een advocaat of notaris niet anders; zie nr. 182.185 Dat
een bedrijfsjurist jegens de opinionontvanger geen zorgplicht buiten de opinion om heeft
(zie nr. 118) ligt voor de hand. Een bedrijfsjurist is, ook als hij geen advocaat is, naar de
aard van de rechtsverhouding met zijn “cliënt” – het bedrijf waarvoor hij werkt – op gelijke
wijze als een advocaat partijdig.186
120. Zorgplicht kantoren en bedrijven. De analyse in nr. 116 e.v. is toegespitst op een
opiniongever die zelf advocaat, notaris of bedrijfsjurist is. In de praktijk worden opinions
door advocaten en notarissen gegeven in naam van het kantoor waarbij zij werkzaam zijn;
zie nr. 17. Bedrijfsjuristen geven hun opinions ook wel in naam van het bedrijf waarvoor
zij werken. In die gevallen rust de in nr. 116 e.v. beschreven zorgplicht op het betrokken
kantoor of bedrijf; vgl. nr. 299 en 301.

121. Client opinion: zorg van een goed opiniongever. Naar Nederlands recht moet
de opiniongever die een client opinion geeft, jegens zijn cliënt de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht nemen. De zorgplicht vloeit voort uit de overeenkomst van
opdracht tussen de opiniongever en de cliënt. Onzeker is of de zorgplicht ook voortvloeit
uit de zorgvuldigheid die de opiniongever jegens de cliënt in het maatschappelijk verkeer
betaamt. De zorgplicht brengt mee dat de opiniongever waar het zijn opinion betreft de
zorg van een goed opiniongever in acht moet nemen.
122. Geen client opinions door bedrijfsjuristen. De opiniongever die een client opinion
geeft, zal altijd een advocaat of notaris zijn. Dat een bedrijfsjurist een client opinion geeft,

182
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Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.2.2.9.
Naar Amerikaans recht heeft een opiniongever-bedrijfsjurist dezelfde zorgplicht als een advocaat-
opiniongever; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 37-39.
In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; Inside Counsel Closing Opinions 2003, § II.A.
De vraag kan rijzen of weigering een opinion te geven voor de bedrijfsjurist arbeidsrechtelijke gevolgen
kan hebben. Een antwoord op die vraag valt buiten het bestek van dit boek.
Die rechtsverhouding is doorgaans een arbeidsovereenkomst; zie nr. 133 (en voor uitzonderingen
noot 214).
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ligt niet voor de hand. Welke zorg een bedrijfsjurist in dit onwaarschijnlijke geval jegens
zijn “cliënt” – het bedrijf waarvoor hij werkt – in acht zou moeten nemen, blijft hier
daarom onbesproken.187
123. Zorg van een goed opiniongever – overeenkomst. De overeenkomst tussen een
opiniongever-advocaat of -notaris en zijn cliënt zal, als zij wordt beheerst door Nederlands
recht, een overeenkomst van opdracht zijn (vgl. art. 7:400 BW).188, 189 Een opdrachtnemer
moet bij de uitvoering van zijn opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht
nemen (art. 7:401 BW). Een advocaat of notaris voldoet aan die zorgplicht als hij doet wat
een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou hebben gedaan.190 De zorg
die een opiniongever aldus jegens zijn cliënt moet betrachten heet in dit boek opnieuw de
“zorg van een goed opiniongever”; vgl. nr. 116.191 Verzaakt de opiniongever zijn zorgplicht,
dan schiet hij tekort in de nakoming van de overeenkomst van opdracht met zijn cliënt.192
124. Zorg van een goed opiniongever – onrechtmatige daad. De hoofdregel is dat een
gedraging die een tekortkoming oplevert in de nakoming van een overeenkomst alleen
kan leiden tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad als die gedraging ook onrechtmatig is als de overeenkomst wordt weggedacht.193 Of dat meebrengt dat een advocaat
of notaris die jegens zijn cliënt niet de van hem vereiste zorg betracht jegens die cliënt
aansprakelijk is uit onrechtmatige daad, is niet buiten twijfel. In de literatuur is ver
dedigd dat tekortschietende zorg door een advocaat of notaris zonder meer mede leidt
tot onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid.194 Die gedachte staat echter op gespannen voet
187
188

189
190

191
192
193

194

Zie over de duiding van de overeenkomst tussen een bedrijfsjurist en zijn cliënt nr. 133.
Aldus ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 57. Een overeenkomst van opdracht is, voor zover hier van
belang, een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verplicht werkzaamheden te verrichten (art. 7:400 BW). Het behoeft geen betoog dat het geven van een opinion een
werkzaamheid is.
Het is denkbaar dat de overeenkomst tussen de opiniongever-advocaat of -notaris en zijn cliënt wordt
beheerst door buitenlands recht. Een analyse van de gevolgen die de toepasselijkheid van buitenlands
recht heeft valt buiten het bestek van dit Nederlandsrechtelijke boek.
Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/93 en 200. Vgl. ook Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.2.2.7
(advocaat) en aant. VI.2.6.4 (notaris). De norm van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot geldt ongeacht de grondslag van de zorgplicht – overeenkomst of de in het maatschappelijk
verkeer betamelijke zorgvuldigheid – en daarmee ook ongeacht de persoon jegens wie de zorgplicht
bestaat – cliënt of derde; vgl. noot 159.
In de Verenigde Staten geldt eenzelfde norm; zie noot 167.
Aldus ook Nijnens 1996, p. 134.
Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit overeenkomst zal vaak, als schending van een
rechtsplicht, een onrechtmatige daad zijn; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/9. Aansprakelijkheid
voor die onrechtmatige daad op grond van art. 6:162 BW is echter uitgesloten: de aansprakelijkheid
voor de tekortkoming op grond van art. 6:74 BW zet de onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid opzij;
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/10.
Aldus Wolfsbergen 1946, p. 168-169, Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 15, Boks 2002,
p. 31, en Michiels van Kessenich-Hoogendam, VA 1970, p. 136. Mogelijk in gelijke zin Vranken, Adv
1973, p. 568 en Brunner 1996, p. 113-114. Anders (deels impliciet) Melis/Waaijer 2012, 410 en 413-414,
Huijgen & Pleysier 2001, p. 151, Treurniet, RM Themis 1974, p. 158-159, Arisz, TVVS 1998, p. 289,
Boukema, Adv 2003, p. 297, Lekkerkerker en Minkjan, WPNR 2004, p. 602, Van Duin, Novakovski &
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met de hiervoor bedoelde hoofdregel. De tegengestelde gedachte is meer aannemelijk.
Zo beschouwd is een opiniongever die bij het geven van een client opinion niet de zorg
van een goed opiniongever betracht jegens de opinionontvanger-cliënt in het algemeen
uitsluitend uit overeenkomst aansprakelijk. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is
alleen aan de orde als bijkomende omstandigheden meebrengen dat het tekort aan zorg
ook op zichzelf onrechtmatig is.195
125. Gevolgen zorgplicht uit overeenkomst. Uit nr. 123 volgt dat de zorgplicht van een
opiniongever jegens een opinionontvanger-cliënt dieper wortelt dan zijn zorgplicht jegens
een opinionontvanger-niet cliënt. De zorgplicht van een opiniongever jegens een opinion
ontvanger-niet cliënt vloeit voort uit de toestemming die hij de opinionontvanger heeft
verleend om op de opinion af te gaan; zie nr. 116. Ook een opinionontvanger-cliënt die een
client opinion ontvangt, krijgt die toestemming. De toestemming (met de daaraan verbonden beperkingen) wordt doorgaans uitdrukkelijk vermeld in de relianceparagraaf; zie
nr. 380 e.v. Die toestemming is echter ingebed in het bredere kader van de overeenkomst
die de opiniongever met de opinionontvanger-cliënt heeft. Zie over de gevolgen daarvan
nr. 139 e.v.
126. Zorgplicht kantoren en bedrijven. De analyse in nr. 123 e.v. is toegespitst op een
opiniongever die zelf advocaat of notaris is. In de praktijk worden opinions door advocaten en notarissen gegeven in naam van het kantoor waarbij zij werkzaam zijn; zie nr. 17.
In dat geval rust de in nr. 123 e.v. beschreven zorgplicht op het betrokken kantoor; vgl.
nr. 299.

127. Zorgplicht jegens cliënt bij third party opinion. Dat de opiniongever die een
third party opinion geeft, jegens de opinionontvanger-niet cliënt de zorg van een goed
opiniongever in acht moet nemen, laat onverlet dat hij jegens zijn cliënt moet handelen

195

Vreede MvV 2012, p. 246. Anders vermoedelijk ook Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/67 (“De
uitoefenaar van een vrij beroep, die bij de nakoming van een overeenkomst een beroepsfout maakt, is
jegens zijn wederpartij aansprakelijk uit wanprestatie en soms (in het bijzonder bij medische beroeps
fouten) tevens uit onrechtmatige daad” (cursivering toegevoegd); “soms” en de verwijzing naar “medische beroepsfouten” zijn niet goed te begrijpen als voor beroepen als advocaat en notaris geldt dat een
beroepsfout altijd tot onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid leidt (als aan de overige voorwaarden is
voldaan)). Vgl. ook Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.1.4 en VI.2.2.4 (aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad van andere beroepsbeoefenaren dan medici staat vaak op gespannen voet met de
hoofdregel maar is niet uitgesloten), Tjittes 1996, p. 37 (overtreding van advocatuurlijke tuchtrechtelijke regels kan onrechtmatig zijn), Westbroek, NV 1974, p. 40 (een beroepsfout kan onrechtmatig zijn).
Zonder duidelijk eigen standpunt Bolt & Spier 1996, p. 119-120.
De vraag of een advocaat of notaris die tekortschiet in zijn zorgplicht aansprakelijk is uit onrechtmatige
daad (als aan de overige voorwaarden daarvoor is voldaan), is in de verhouding tussen de opinion
gever en de opinionontvanger-cliënt nauwelijks van praktisch belang. De verschillen tussen contractuele aansprakelijkheid en onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid zijn tussen hen verwaarloosbaar; vgl.
nr. 305. Als de opiniongever een rechtspersoon is, is de vraag echter wel van belang in de verhouding
tussen de ondertekenaar van de opinion en de opinionontvanger; zie nr. 300.
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met de zorg van een goed opdrachtnemer. Die zorgplicht wordt mede ingekleurd door
de op de opiniongever toepasselijke beroepsregels. Is de opiniongever een bedrijfsjurist,
dan moet hij handelen met de zorg van een goed werknemer. Botst de zorg van een
goed opdrachtnemer of werknemer met de zorg van een goed opiniongever, dan kan de
opiniongever de opinion niet geven.
128. Partijdigheid opiniongever-advocaat en -notaris. De overeenkomst van opdracht tussen de opiniongever-advocaat of -notaris en zijn cliënt verplicht de opiniongever ertoe
jegens de cliënt de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen; zie nr. 123. Die
zorgplicht omvat de plicht partijdig te zijn; vgl. nr. 118. Die partijdigheid vergt dat de
opiniongever ook als hij een third party opinion geeft, het belang van zijn cliënt voorop
stelt.196, 197 Dat roept drie aandachtspunten op.198, 199
129. Eerste aandachtspunt: geheimhoudingsplicht. De opiniongever die advocaat of notaris is, is verplicht tot geheimhouding (art. 11a lid 1 a Aw, vgl. ook regel 6 Gedragsregels
Advocatuur200 en art. 22 Wna). Tot bijzondere problemen in verband met opinions geeft
die geheimhoudingsplicht in het algemeen geen aanleiding. Door een opinion te geven,
schendt de opiniongever die geheimhoudingsplicht in beginsel niet. Het oordeel dat in
een opinion besloten ligt, is geen wetenschap waarop de geheimhoudingsplicht ziet.201 De
Aldus ook Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391.
De partijdigheid van de opiniongever verhindert niet dat hij überhaupt een third party opinion geeft.
Met het geven van de opinion wordt niet alleen het belang van de wederpartij van de cliënt van de
opiniongever gediend (zie nr. 192), maar ook het belang van de cliënt zelf. Bleef de opinion achterwege,
dan zou de wederpartij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en waarbij de cliënt belang heeft,
mogelijk niet of niet op dezelfde voorwaarden willen aangaan. Naar Amerikaans recht geldt hetzelfde;
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 45: “Delivery of a closing opinion is one aspect of the broader role
a lawyer plays in representing a client in a financial transaction and is required for the client to achieve
its objective of consummating the transaction. In delivering a closing opinion to someone who is not
the lawyer’s client, the lawyer is doing, therefore, what the lawyer is retained to do.”
198 Mits voldoende in aanmerking genomen, staan de aandachtspunten er niet aan in de weg dat de
opiniongever zijn opinion geeft aan een ander dan zijn cliënt; aldus ook Nijnens 1996, p. 38.
199 London Report 2011, § 21, wijst erop dat “[a] law firm should also consider whether the delivery of
a third party opinion could affect its ability to act for its own client in the event of a dispute arising
bet ween the client and the third party under the agreements to which the opinion relates. For example,
a third party opinion might compromise the law firm’s ability to raise particular arguments on its
client’s behalf in any such dispute (or may be perceived as so doing).”
200 De toelichting bij gedragsregel 6 suggereert dat de in die regel neergelegde geheimhoudingsplicht
verder strekt dan de geheimhoudingsplicht uit de wet. Anders Spronken 2001, p. 504. Gedragsregel 6
dateert echter van vóór de invoering van art. 10a Aw. Of wet en gedragsregel uit de pas lopen, is bovendien zonder belang: een advocaat hoort zich aan beide te houden.
201 De advocatuurlijke geheimhoudingsplicht ziet op “hetgeen waarvan [de advocaat] uit hoofde van zijn
beroepsuitoefening als zodanig kennis neemt” (art. 11a lid 1 Aw). Volgens de Gedragsregels Advocatuur
gaat het om “bijzonderheden van door [de advocaat] behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en
de aard en omvang van diens belangen” (regel 6 lid 1 Gedragsregels Advocatuur). De notariële geheimhoudingsplicht betreft “al hetgeen waarvan [de notaris] uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig
kennis neemt” (art. 22 Wna). Het eigen oordeel van een opiniongever is niet iets waarvan hij kennis
neemt.

196
197
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feitelijke gegevens waarop de opiniongever zijn opinion bouwt en waarnaar hij in zijn
opinion verwijst, zijn dat wel. Zij zijn echter voor een deel kenbaar uit openbare bron, in
het bijzonder het handelsregister; zie nr. 247 e.v. Voor advocaten bepalen de Gedragsregels
Advocatuur (regel 6 lid 2) dat de advocaat kennis die hij bij de behandeling van zijn zaken
heeft verkregen, naar buiten mag brengen voor zover de juiste uitvoering van zijn taak dat
eist.202 De gedragsregel stelt als voorwaarden dat de cliënt geen bezwaar heeft en dat een
goede beroepsuitoefening niet anders eist. Hoewel een vergelijkbare regel voor notarissen
ontbreekt, ligt het voor de hand dat voor hen hetzelfde geldt. De opdracht van de cliënt
aan de opiniongever om de opinion te geven, brengt mee dat in die opinion de gegevens
waarop de opinion steunt, mogen worden vermeld. Zouden gegevens moeten worden
weggelaten, dan zou de opinion mogelijk niet voldoen aan de eis dat zij de onzekerheden
waarmee het in de opinion neergelegde oordeel is omgeven – waaronder de verlangde
feiten waarop dat oordeel is gegrond – voldoende duidelijk verwoordt; zie nr. 276. Dat
de eisen van een goede beroepsuitoefening aan het vermelden van de gegevens in de weg
staan, is onaannemelijk. Dat de cliënt van de opiniongever bezwaar heeft tegen de gegevensverstrekking, ligt evenmin voor de hand.203 Wil de opiniongever op dit punt zekerheid, dan kan de opiniongever het eerste concept van de opinion aan zijn cliënt geven
voordat hij het aan de opinionontvanger geeft; vgl. ook nr. 131 en 333.204, 205, 206, 207
130. Tweede aandachtspunt: geen werkzaamheden buiten de opinion om. Een tweede aandachtspunt is dat de opiniongever zijn werkzaamheden voor de opinionontvanger-niet
cliënt moet beperken tot het geven van de opinion. Doet hij dat niet, dan komt zijn partijdigheid in het geding; vgl. nr. 118. Voor de opiniongever die advocaat is, komt het geven

202

De regel dat een advocaat op zichzelf geheime kennis naar buiten kan brengen voor zover zijn taak dat
eist, staat niet in de wet. Hij spreekt echter vanzelf. Vgl. Kamerstukken II 2011/12, 32 382, nr. 10, p. 50,
waar blijkt dat voor art. 11a Aw “zo veel mogelijk aansluiting [is] gezocht bij het bepaalde in regel 6 van
de Gedragsregels 1992”.
203 Aldus ook Van den Akker 2001, p. 111.
204 De rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is bij de opinionontvanger meestal bekend, omdat hij
daarbij partij is. Andere feitelijke gegevens worden veelal door de cliënt aan de opinionontvanger verstrekt. Te denken is aan door de opinionvennootschap genomen besluiten en bijvoorbeeld een ondernemingsraadadvies. Het enkele feit dat de cliënt feitelijke gegevens al aan de opinionontvanger heeft
verstrekt, is echter onvoldoende om de geheimhoudingsplicht terzijde te stellen; vgl. Zie Bannier 2011,
p. 69-70.
205 Het komt voor dat de opiniongever in verband met zijn opinion in opdracht van zijn cliënt gegevens
aan de opinionontvanger verstrekt. Zo zullen door de opinionvennootschap genomen besluiten vaak
door tussenkomst van de opiniongever aan de opinionontvanger worden gegeven. Ook dat leidt niet
tot schending van de geheimhoudingsplicht van de opiniongever; de analyse in nr. 129 is van overeenkomstige toepassing, zij het dat met de opdracht van de cliënt aan de opiniongever gegevens aan de
opinionontvanger te verstrekken, het ontbreken van bezwaar van de cliënt gegeven is.
206 Ook Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391, wijst erop dat de opiniongever aan de opinionontvanger-niet
cliënt niet meer mag onthullen dan zijn cliënt hem toestaat.
207 Ook naar Amerikaans recht staat de geheimhoudingsplicht van een advocaat er niet aan in de weg dat
hij een third party opinion geeft; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 46. Naar Engels recht vergt
gegevensverstrekking toestemming van de cliënt; vgl. London Report 2011, § 16 e.v.
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van advies aan de opinionontvanger in strijd met de regel dat een advocaat geen twee heren
dient (regel 7 lid 1 Gedragsregels Advocatuur). Dat de opiniongever niet meer mag doen
dan zijn opinion geven, laat onverlet dat hij zich schriftelijk en mondeling met de opinion
ontvanger kan verstaan. In de praktijk bestaat er aan de zijde van de opinionontvanger
vaak behoefte aan overleg met de opiniongever over de opinion, in het bijzonder over de
vraag waarom bepaalde opinionparagrafen niet zijn opgenomen, over de vraag waarom
bepaalde assumptions en qualifications wel zijn opgenomen, en wat de achtergrond is van
de in de opinion gekozen bewoordingen; vgl. nr. 321 e.v. Als dat overleg van de zijde van de
opinionontvanger wordt gevoerd door of in aanwezigheid van zijn juridisch adviseur, is er
geen risico dat de opiniongever jegens die opinionontvanger-niet cliënt meer doet dan het
geven van zijn opinion. Als de opinionontvanger dat zelf al niet weet, hoort in elk geval
zijn juridisch adviseur te weten dat de opiniongever buiten de opinion om geen zorgplicht
jegens de opinionontvanger heeft en dat hetgeen de opiniongever in het overleg naar voren
brengt, dienovereenkomstig moet worden begrepen. Als de opiniongever rechtstreeks met
de opinionontvanger overlegt, moet hij er echter voor waken dat hetgeen hij meedeelt niet
het karakter van advies krijgt.
131. Derde aandachtspunt: gevolgen assumptions en qualifications. Een derde aandachtspunt zijn de assumptions en qualifications die de opiniongever in zijn opinion wil
opnemen. Een opinion zal in het algemeen qualifications bevatten die de opinionontvanger erop wijzen dat bepaalde onderdelen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
niet of mogelijk niet afdwingbaar zijn. Het is denkbaar dat het belang van de cliënt van de
opiniongever er niet mee gediend is dat de opinionontvanger van die onafdwingbaarheid
op de hoogte komt. Zo zou de opinionontvanger compensatie kunnen verlangen. Hij zou
bijvoorbeeld, als een garantie van een dochtermaatschappij voor een aan de moedermaatschappij te verstrekken financiering mogelijk niet afdwingbaar is, een hogere rente op de
financiering kunnen bedingen. De opinionontvanger zou ook bij nader inzien geheel van
het aangaan van de rechtsverhouding kunnen afzien.208 Assumptions die de opiniongever
in de opinion wil opnemen, kunnen een gelijksoortig gevolg hebben. Zo zou een assumption dat de opinionvennootschap zich houdt aan de voorschriften die zijn verbonden aan
een aan hem verleende vergunning, de opinionontvanger ertoe kunnen brengen bewijs
te verlangen dat de assumption juist is. Dat kan uitvoerig en kostbaar onderzoek nood
zakelijk maken. Om het verwijt te voorkomen dat hij de belangen van zijn cliënt niet naar
behoren heeft gediend, doet een opiniongever er daarom wijs aan om onderdelen van de
opinion die tot voor de cliënt zorgelijke ontwikkelingen kunnen leiden, onder de aandacht
van de cliënt te brengen voordat hij een concept-opinion aan de opinionontvanger geeft;
zie nr. 333.209

208 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 13.
209 Vgl. de voorbeelden in Nijnens 1996, p. 84-85. Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391, stelt dat de opiniongever zijn concept-opinion ter goedkeuring aan zijn cliënt moet voorleggen. Dat spoort niet met de
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132. Geen opinion bij onoverbrugbaar belangenconflict. De vraag rijst, wat de opiniongever moet doen als de zorgplicht jegens zijn cliënt botst met zijn zorgplicht jegens de
opinionontvanger de zorg van een goed opiniongever in acht te nemen. Het antwoord
is eenvoudig: als voor de botsing geen andere oplossing kan worden gevonden, kan de
opiniongever de opinion niet geven.210 Voorbeelden van gevallen van botsende belangen liggen ondertussen niet voor het oprapen. Een voorbeeld zou kunnen zijn een geval
waarin de opiniongever weet dat de opinionvennootschap met tekortschietende informatie heeft bewerkstelligd dat haar ondernemingsraad over de betrokken rechtsverhouding
een positief advies heeft gegeven, maar de cliënt er bezwaar tegen heeft dat die wetenschap
met de opinionontvanger wordt gedeeld. Het achterhouden van relevante informatie kan
tot gevolg hebben dat de ondernemingsraad tegen het besluit de rechtsverhouding aan
te gaan, beroep kan instellen bij de ondernemingskamer; zie nr. 585. De zorg van een
goed opiniongever vergt dat de opiniongever in zijn opinion van de tekortkoming melding maakt; vgl. nr. 287. Het bezwaar van de cliënt verhindert echter dat de opiniongever dat doet; vgl. nr. 129. De opiniongever zal zijn cliënt daarom moeten voorhouden
dat de opinionontvanger behoorlijk moet worden ingelicht, en dat bij gebreke daarvan de
opiniongever zijn opinion niet zal kunnen geven.211, 212, 213
133. Zorgplicht opiniongever-bedrijfsjurist. De analyse in nr. 128 e.v. is toegespitst op de
opiniongever die advocaat of notaris is en met zijn cliënt een overeenkomst van opdracht
heeft. Een opiniongever die bedrijfsjurist is, heeft met zijn “cliënt” doorgaans een arbeidsovereenkomst.214 Voor zover op de arbeidsovereenkomst Nederlands recht van toepassing
is, heeft de opiniongever-bedrijfsjurist jegens zijn werkgever de plicht zich te gedragen als
een goed werknemer (art. 7:611 BW).215 Een diepgravende analyse van de inhoud van die
plicht, gaat het bestek van dit boek te buiten. Het is echter aannemelijk dat de plicht van
de opiniongever-bedrijfsjurist jegens de werkgever op de in nr. 129 e.v. genoemde punten
niet minder ver gaat dan de zorgplicht van een advocaat of notaris jegens zijn cliënt. De

210
211
212
213

214

215

praktijk en is in ook niet nodig.
Aldus ook Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391.
Vgl. Van den Akker 2001, p. 115.
Naar Amerikaans recht geldt hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 46.
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 47-49. wijzen erop dat “[i]f the opinion preparers learn that the
client is engaged in wrongdoing, they should not facilitate that wrongdoing, and that includes the
delivery of a closing opinion – even a closing opinion that is technically correct.” “wrongdoing” omvat
“a criminal or fraudulent act” en, meer in het algemeen “a fraud”. Vgl. ook Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 360. Een bespreking van de gevallen waarin een advocaat of notaris medewerking aan onwettig
of onrechtmatig gedrag moet weigeren, valt buiten het bestek van dit boek.
Uitzonderingen zijn denkbaar. Denk aan het geval dat de bedrijfsjurist een tijdelijke kracht is, die zijn
diensten op grond van een overeenkomst van opdracht verricht, of die door een derde op grond van een
uitzendovereenkomst aan de “cliënt” ter beschikking is gesteld (art. 7:690 e.v. BW). De arbeidsovereenkomst of andersoortige overeenkomst tussen de opiniongever en zijn “cliënt” kan worden beheerst door
Nederlands of buitenlands recht. Een analyse van de gevolgen die de toepasselijkheid van buitenlands
recht heeft valt buiten het bestek van dit Nederlandsrechtelijke boek.
Dat geldt onverminderd als de opiniongever-bedrijfsjurist advocaat is; vgl. Huijgen, in: GS Onrecht
matige daad, aant. VI.2.2.9.
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arbeidsovereenkomst van de bedrijfsjurist kan een geheimhoudingsbeding bevatten. Als
een dergelijk beding ontbreekt, kan de norm van het goed werknemerschap de bedrijfsjurist tot geheimhouding verplichten. De bedrijfsjurist die advocaat is, moet zich houden
aan de Gedragsregels Advocatuur.216

134. Zorgplicht bij third party opinion geldt ook jegens cliënt. De opiniongever die een
third party opinion geeft en die advocaat of notaris is, is ook jegens zijn cliënt verplicht
de opinion te geven met inachtneming van de zorg van een goed opiniongever. Schiet
de opiniongever daarin tekort en geeft hij een gebrekkige opinion, dan kan de cliënt
aanspraak hebben op vergoeding van de schade die hij door het gebrek lijdt. De opiniongever-bedrijfsjurist die een third party opinion geeft, zal jegens zijn “cliënt” dezelfde verplichting hebben. Zijn aansprakelijkheid wordt bepaald door de regels die de verhouding
tussen hem en zijn cliënt beheersen.
135. Verplichting opiniongever-advocaat of -notaris jegens cliënt om opinion vrij van
gebreken te geven. Uitgangspunt moet zijn dat wenselijk is dat de opiniongever- advocaat
of -notaris jegens zijn cliënt verplicht is een opinion te geven die vrij van gebreken is.217
Als de opiniongever daartoe niet verplicht was, zou de cliënt niet kunnen optreden als de
opiniongever in de verplichting tekortschoot. De cliënt zou de opiniongever dus niet kunnen aanspreken tot nakoming.218 De cliënt zou ook de overeenkomst met de opiniongever
niet op grond van een tekortkoming kunnen ontbinden (art. 6:265 BW), met het gevolg
dat zijn verplichting tot betaling van de aan de opiniongever verschuldigde vergoeding
blijft bestaan.219, 220 Dergelijke gevolgen zijn onbevredigend. De cliënt zou tenslotte de
opiniongever niet kunnen aanspreken tot vergoeding van schade die de cliënt ten gevolge
van de gebrekkige opinion lijdt (art. 6:74 BW221). Dat de cliënt dergelijke schade lijdt, is
216
217

218

219
220
221

Zie noot 182.
Het antwoord op de vraag of de opiniongever jegens zijn cliënt de plicht heeft een opinion te geven
die vrij is van gebreken, is zonder belang voor de vraag of de opiniongever die plicht heeft jegens de
opinionontvanger-niet cliënt. Zie over de grondslag voor die plicht nr. 115 e.v. De twee plichten staan
in zoverre los van elkaar. Het gevolg is dat als de overeenkomst tussen de opiniongever en de cliënt
wegvalt (bijvoorbeeld door ontbinding; vgl. echter noot 219), de plicht jegens de opinionontvanger-niet
cliënt onaangetast blijft. Vgl. over deze “toevallige ontmoeting zonder normatief verband” tussen de
plichten jegens de cliënt en de opinionontvanger-niet cliënt Du Perron 1999, p. 257-258.
Het praktisch belang van een vordering tot nakoming is gering. De opinion wordt doorgaans afge
geven bij de “signing” van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of bij de “closing” daarvan, als
opschortende voorwaarde voor de uitvoering van die rechtsverhouding; zie nr. 338. Als, op grond van
een gebrekkige opinion, die uitvoering eenmaal haar beslag heeft gekregen, bestaat aan een opinion die
vrij van gebreken is, geen behoefte meer. Een vordering tot nakoming is dan niet meer aan de orde.
Het praktisch belang van de mogelijkheid tot ontbinding is ook beperkt. Als een cliënt ontevreden is
over het werk dat de opiniongever doet, zullen de gevolgen daarvan in de praktijk in overleg worden
geregeld. Dat de cliënt zijn toevlucht moet nemen tot juridische stappen, is een zeldzaamheid.
Ook opschorting van de betaling van die vergoeding op grond van art. 6:52 of 6:262 BW zou niet aan
de orde zijn. Opschorting is alleen mogelijk als de opiniongever een verplichting jegens de cliënt niet is
nagekomen.
Waar het praktisch belang van ontbinding van de overeenkomst tussen de opiniongever en zijn cliënt
beperkt is (zie noot 219), geldt hetzelfde voor schadevergoeding na ontbinding op grond van art. 6:277
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niet uitgesloten. Denk aan het geval dat de opinion ziet op een financieringsovereenkomst
die bepaalt dat zij kan worden opgezegd als enige verplichting van de opinionvennootschap-cliënt onafdwingbaar is zonder dat de in opdracht van de cliënt aan de financier als
opinionontvanger gegeven third party opinion daarvoor waarschuwt.222 Als, in dat geval,
een waarschuwing in de opinion ten onrechte ontbreekt en de financier daarom de overeenkomst opzegt, kan de cliënt daardoor schade lijden. Waar de opdracht van de cliënt
aan de opiniongever ertoe strekt de belangen van de cliënt te behartigen, zou het moeilijk
te verteren zijn als de cliënt de opiniongever niet kon aanspraken als hij door onvoldoende
zorg van de opiniongever in die belangen werd geschaad. Dat de opinion zal bepalen dat
niemand behalve de opinionontvanger daarop mag afgaan (vgl. nr. 382), legt onvoldoende
gewicht in de schaal. In het algemeen zal de cliënt niet in zijn belangen zijn geschaad
omdat híj op de opinion is afgegaan, maar omdat de opinionontvanger dat heeft gedaan.
Daarvoor is de opinion bedoeld.
136. Verplichting ligt besloten in opdracht third party opinion te geven. Een verplichting
van de opiniongever jegens de cliënt om bij het geven van een third party opinion de zorg
van een goed opiniongever te betrachten, kan worden gevonden door de opdracht van
de cliënt aan de opiniongever om een opinion te geven ruim uit te leggen.223 In die ruime
uitleg is de opdracht niet “een opinion” te geven, maar “een opinion zonder gebreken” te
geven. Een alternatief kan zijn de verplichting een opinion zonder gebreken te geven te
zien als uitvloeisel van de zorg die de opiniongever in het algemeen op grond van de overeenkomst van opdracht jegens de cliënt moet betrachten. Dat alternatief is echter niet vrij
van complicaties. De opdracht van de cliënt aan de opiniongever strekt ertoe de belangen
van de cliënt te behartigen. De zorg die de opiniongever jegens de cliënt moet betrachten, moet in de eerste plaats daarop gericht zijn. Dat de belangen van de cliënt door een
gebrekkige opinion worden geschaad, is echter geen gegeven.224 Denk aan het geval dat een

222

223
224

BW. Ook omzetting van de verplichting de opinion te geven in een verplichting tot vervangende
schadevergoeding op grond van art. 6:87 BW ligt niet voor de hand, alleen al omdat ten tijde dat het
gebrek in de opinion blijkt, de “signing” of “closing” (zie nr. 338) van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, achter de rug zal zijn. Aan een opinion die vrij van gebreken is, zal dan geen behoefte meer
bestaan, zodat een vordering tot nakoming niet meer aan de orde is; vgl. noot 218.
Vgl. de LMA Agreement (zie noot 392) die vergt dat de geldnemer een garantie (representation) geeft dat
“[t]he obligations expressed to be assumed by it in each Finance Document are, subject to any general
principles of law limiting its obligations which are specifically referred to in any legal opinion delivered
[to the Agent], legal, valid, binding and enforceable obligations” (cursivering toegevoegd). Onjuistheid
van de garantie is een opeisingsgrond (Event of Default) die de financiers het recht geeft de financiering
vervroegd op te eisen. In de praktijk worden opinions over op de LMA Agreement gebaseerde financieringsovereenkomsten doorgaans gegeven door de juridisch adviseur van de financiers; vgl. nr. 318 e.v.
In dat geval komt de in nr. 135 behandelde vraag niet aan de orde.
Die opdracht kan ook de vorm van een aanwijzing hebben; zie nr. 150 e.v.
Ook de bedrijfsjurist die een third party opinion geeft, kan dienaangaande een zorgplicht hebben
jegens zijn werkgever. De bedrijfsjurist zal doorgaans met zijn werkgever een arbeidsovereenkomst
hebben; zie nr. 133 (en voor uitzonderingen noot 214). De zorg die hij uit dien hoofde moet betrachten, en de aansprakelijkheid die bij schending van zijn zorgplicht op hem rust, zullen althans waar
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in opdracht van de opinionvennootschap als cliënt gegeven opinion gebrekkig is omdat
zij niet vermeldt dat de garantie waarop de opinion ziet, mogelijk doeloverschrijdend en
dus vernietigbaar is (zie nr. 543). Als dat blijkt doordat de opinionvennootschap-cliënt
de garantie vernietigt, zal de cliënt geen schade lijden. De zorgplicht die de opiniongever
jegens de opinionontvanger-niet cliënt in acht moet nemen, te brengen onder de zorg die
hij jegens de cliënt moet betrachten, is daarom enigszins gewrongen.
137. Causaal verband tussen gebrekkige opinion en schade voor cliënt. Dat de opinion
gever jegens zijn cliënt verplicht is bij het geven van een third party de zorg van een
goed opiniongever in acht te nemen, betekent niet dat de cliënt jegens de opiniongever
zonder meer aanspraak heeft op vergoeding van schade die hij lijdt in verband met een
punt waarop de opinion gebrekkig is. Aanspraak op schadevergoeding heeft de cliënt
alleen als de schade door het gebrek is veroorzaakt (art. 6:74 lid 1 BW).225 Omdat alleen
de opinionontvanger op de opinion mag afgaan (vgl. nr. 382), kan het gebrek niet rechtstreeks tot schade voor de cliënt leiden. Het kan wel onrechtstreeks. Daarvoor is vereist
dat de opinionontvanger op grond van de gebrekkige opinion jegens de cliënt een recht
uitoefent (of de cliënt op grond van de gebrekkige opinion met recht de uitoefening van
een recht ontzegt). Of de opinionontvanger dat kan, hangt af van de rechtsverhouding
tussen de opinionontvanger en de cliënt. Een dergelijk recht bestaat bijvoorbeeld in het
in nr. 135 gegeven voorbeeld van de financier die een financieringsovereenkomst met
de opinionvennootschap-cliënt opzegt omdat een verplichting daaruit jegens de cliënt
onafdwingbaar is zonder dat de opinion daarvoor waarschuwt. Dat de opinionontvanger
een recht ontleent aan een gebrek in de opinion is echter zeldzaam. Zo kan een financieringsovereenkomst bepalen dat de financier haar kan opzeggen als de opinionvennootschap-cliënt niet alle interne goedkeuringen heeft verkregen die voor het aangaan van de
overeenkomst zijn vereist.226 Denkbaar is dat de financier ter geruststelling dat de vereiste
goedkeuringen er zijn, een corporate action opinion vraagt. Als achteraf blijkt dat – in
weerwil van de corporate action opinion – een vereiste goedkeuring toch ontbreekt, ontleent de financier zijn opzeggingsrecht echter niet aan het gebrek in de opinion, maar aan
de opzeggingsregeling in de overeenkomst. Tussen het gebrek in de opinion en de schade

225
226

Nederlands recht van toepassing is, echter ingrijpend verschillen van de in dit boek besproken
zorgplicht en a ansprakelijkheid van een advocaat of notaris. Die zorg en aansprakelijkheid blijven in
dit boek onbesproken.
Schadevergoeding na ontbinding op grond van art. 6:277 BW en vervangende schadevergoeding in
plaats van nakoming op grond van art. 6:87 BW zijn in de praktijk niet aan de orde; zie noot 221.
Vgl. de LMA Agreement (zie noot 392) die vergt dat de geldnemer een garantie (representation) geeft
dat “It […]has taken all necessary action to authorise its entry into, performance and delivery of,
the Finance Documents to which it is a party and the transactions contemplated by those Finance
Documents.” Onjuistheid van de garantie is een opeisingsgrond (Event of Default) die de financiers het
recht geeft de financiering vervroegd op te eisen. Zie verder noot 222.
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die de cliënt lijdt, bestaat dan niet het vereiste condicio-sine-qua-non-verband. Ook als de
opinion wordt weggedacht, was opzegging mogelijk geweest.227, 228, 229
138. Verplichting opiniongever-bedrijfsjurist jegens ‘cliënt’ om opinion vrij van gebreken te
geven. De analyse in nr. 135 e.v. is toegespitst op de opiniongever die advocaat of notaris
is en met zijn cliënt een overeenkomst van opdracht heeft. Een opiniongever die bedrijfsjurist is, heeft met zijn “cliënt” doorgaans een arbeidsovereenkomst.230 Voor zover op de
arbeidsovereenkomst Nederlands recht van toepassing is, is de opiniongever-bedrijfsjurist
jegens zijn werkgever verplicht zich te gedragen als een goed werknemer (art. 7:611 BW).
Dat sluit in dat hij zijn werk naar beste vermogen moet verrichten, en daarmee in beginsel ook dat een third party opinion die hij geeft vrij van gebreken moet zijn.231 Schiet de
opiniongever-bedrijfsjurist tekort in de nakoming van zijn verplichting, dan is hij jegens
de werkgever echter alleen aansprakelijk als het gebrek door zijn opzet of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt (art. 7:661 BW).

139. Zorgplicht jegens cliënt bij client opinion. De zorgplicht van een opiniongever die
een client opinion geeft, wordt bepaald door de overeenkomst van opdracht tussen de
opiniongever en de opinionontvanger-cliënt. Die zorgplicht kan breder zijn dan de plicht
een opinion te geven met inachtneming van de zorg van een goed opiniongever.
140. Bredere zorgplicht jegens cliënt bij client opinion. Een opiniongever die een third
party opinion geeft, dus aan een opinionontvanger die niet zijn cliënt is, is jegens de
opinionontvanger verplicht zijn opinion te geven met de zorg van een goed opiniongever;
zie nr. 116. Verder gaat zijn zorgplicht jegens de opinionontvanger niet; zie nr. 118. De
opiniongever die een client opinion geeft, is evenzeer verplicht zijn opinion te geven met
de zorg van een goed opiniongever; zie nr. 123 e.v. De zorgplicht van de opiniongever
die een client opinion geeft, kan echter verder gaan. Zijn zorgplicht wordt bepaald door
de overeenkomst van opdracht met de opinionontvanger-cliënt (en, binnen de grenzen daarvan, door door de opinionontvanger-cliënt gegeven aanwijzingen; zie nr. 146
e.v.). Wat de overeenkomst meebrengt, kan verschillen. Als de opiniongever door de
227
228
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Zie over het condicio-sine-qua-non-verband Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2013/50 e.v.
Dat de cliënt de opiniongever in dit geval niet kan aanspreken op grond van het gebrek in de opinion,
sluit niet uit dat hij hem op andere grond kan aanspreken. Zo is, in het hier gegeven voorbeeld, denkbaar dat de zorg die de opiniongever als juridisch adviseur van de cliënt in het algemeen in acht moest
nemen, meebracht dat de opiniongever de cliënt op de ontbrekende goedkeuring moest wijzen. Heeft de
opiniongever dat nagelaten, dan kan hij op die grond alsnog aansprakelijk zijn voor schade die de cliënt
door de opzegging van de financieringsovereenkomst lijdt.
Als de cliënt wel schade lijdt door een gebrek in de opinion, is daarmee niet gegeven dat de opiniongever
voor die schade ten volle aansprakelijk is. De schadevergoedingsplicht zou kunnen worden gematigd,
of geheel vervallen, op grond van “eigen schuld” van de cliënt (art. 6:101 BW). Denk aan het geval dat
de cliënt het gebrek in de opinion kende.
Zie voor uitzonderingen noot 214.
Vgl. Asser/Heerma van Voss 7-V 2012/60.
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opinionontvanger-cliënt is ingeschakeld als eerstverantwoordelijk juridisch adviseur
– “lead counsel” – over de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zal zijn zorgplicht
ver gaan. Het zal zijn taak zijn de cliënt te adviseren omtrent alle juridische aspecten van
de betrokken zaak.232 Als er juridische aspecten zijn die zijn deskundigheid te buiten gaan
– bijvoorbeeld omdat zij kennis vergen van buitenlands recht – zal hij de cliënt daarop
moeten wijzen. Tot zijn taak zal ook behoren het geven van een opinion die in het betrokken geval passend is. Passend is: een opinion met ten minste de inhoud die van een opiniongever zou worden verlangd door een opinionontvanger-niet cliënt – anders gezegd:
die een behoorlijk juridisch adviseur in een vergelijkbaar geval als third party opinion zou
verlangen van de juridisch adviseur van de wederpartij van zijn cliënt. De opiniongever
zal ervoor moeten zorgen dat in zijn opinion de dientengevolge vereiste opinionparagrafen zijn opgenomen, en dat de opinion geen beperkingen bevat die hij in een third party
opinion niet zou aanvaarden; zie echter nr. 220. De opiniongever zal er ook voor moeten
waken dat de opinionontvanger de opinion begrijpt, zodat hij voldoende zicht heeft op
de risico’s waarop de opinion wijst. Dat vergt dat hij de opinion zo nodig aan de opinionontvanger uitlegt.233 Mogelijk moet de opiniongever de opinionontvanger ook adviseren
over de aanvaardbaarheid van die risico’s. De zorgplicht van een opiniongever die door
zijn cliënt uitsluitend is ingeschakeld om een opinion te geven – als “local counsel” of
“foreign counsel” – kan aanmerkelijk minder ver gaan. De primaire verantwoordelijkheid
voor de juridische advisering over de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zal in dat
geval berusten bij een andere juridisch adviseur. Dat kan ook de juridische afdeling van de
cliënt zelf zijn. Advies over de hiervoor genoemde onderwerpen – welke opinionparagrafen behoort de opinion te bevatten en welke beperkingen in de opinion zijn aanvaardbaar,
wat betekent de opinion, zijn de door de opinion aangewezen risico’s aanvaardbaar – zal
deze opiniongever kunnen overlaten aan de eerstverantwoordelijke juridisch adviseur.
Alleen desgevraagd, of als er bijzondere Nederlandsrechtelijke complicaties zijn waarvan de opiniongever moet beseffen dat deze de eerstverantwoordelijke juridisch adviseur
mogelijk zullen ontgaan, zal de opiniongever breder moeten adviseren, veelal buiten de
opinion om; vgl. nr. 190.234, 235
141. Aandachtspunt bij bredere zorgplicht. De opiniongever wiens zorgplicht niet is
beperkt tot het geven van een opinion met de zorg van een goed opiniongever, moet
232
233
234

235

Vgl. over de noodzaak van breed juridisch advies Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, geciteerd in
noot 357, en Field & Smith 1 2014 p. 308 e.v.
Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 309: “The opinion preparer advising his or her own client will typically
need to assure that the client understands the opinion letter, although sometimes transactional counsel
are inside counsel and take on that responsibility.”
Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Field & Smith 1 2014, p. 310: “[…] if the opinion giver has a
limited role, such as local or specialized counsel, the claim [of the opinion recipient] is likely to be
limited to the opinion letter, since those attorneys probably had no other participation in the overall
transaction.”
Vgl. over de rol van de “foreign counsel” kort Nijnens 1996, p. 29-30.
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zijn bredere zorg met bijzondere aandacht invullen. Een dergelijke opiniongever zal de
opiniongever-cliënt over zijn eigen opinion adviseren. Er is geen reden aan te nemen dat
opiniongevers dergelijk advies niet naar eer en geweten geven, maar het is niet vrij van
risico’s. De opiniongever zou in de verleiding kunnen komen aan te sturen op een opinion
die beperkter is dan zij zou moeten zijn, bijvoorbeeld om aansprakelijkheidsrisico’s te
beperken. Geeft de opiniongever aan die verleiding toe, dan schiet hij echter als juridisch
adviseur tekort en is hij dienovereenkomstig aansprakelijk.236
142. Gevolgen schending bredere zorgplicht. Als de opiniongever jegens de opinion
ontvanger-cliënt bredere zorg moet betrachten dan zijn opinion te geven met inachtneming van de zorg van een goed opiniongever, komt de vraag op wat geldt als de
opiniongever die plicht verzaakt. Een voorbeeld is het geval dat de overeenkomst tussen
de opiniongever en de cliënt vergt dat de opiniongever een opinion geeft die het belang van
de cliënt voldoende beschermt; vgl. nr. 140 en 219. Als dat belang eist dat de opinionontvanger-cliënt een enforceability opinion ontvangt maar de opiniongever volstaat met een
capacity o
 pinion, rijst de vraag op welke grond de cliënt de opiniongever kan aanspreken.
Twee benaderingen zijn denkbaar. In de eerste benadering wordt de opinion op zichzelf
beschouwd. In die benadering heeft de opiniongever aan de zorg van een goed opinion
gever voldaan als hij de opinion heeft gegeven met inachtneming van de zorg die een goed
opiniongever voor eenzelfde opinion in het algemeen zou betrachten. Dat de o
 piniongever
buiten de opinion om is tekortgeschoten in de zorg die hij jegens zijn cliënt in acht moet
nemen, raakt zijn zorgplicht als opiniongever niet.237 In het gegeven voorbeeld heeft de
opiniongever de zorg van een goed opiniongever betracht als de capacity opinion luidt
zoals zij zou hebben geluid als zij was gericht aan een willekeurige opinionontvanger
die om een capacity o
 pinion heeft gevraagd. In de tweede benadering is de schending
door de opiniongever van zijn plicht het belang van de cliënt naar behoren te dienen,
een omstandigheid die wordt meegewogen bij de vaststelling of de opiniongever heeft
gehandeld met de zorg van een goed opiniongever. In het gegeven voorbeeld betekent dat
dat de opiniongever, hoewel hij naar de letter een capacity opinion heeft gegeven, wordt
geacht een enforceability o
 pinion te hebben gegeven. Deze tweede benadering moet worden verworpen. Zij kan ertoe nopen in de opinion oordelen te lezen, die daarin niet zijn
opgenomen. In het gegeven voorbeeld zegt de opinion niet dat de overeenkomst waarop
236
237

Als de opiniongever advocaat is, is het meewegen van zijn eigen mogelijke aansprakelijkheid in strijd
met regel 5 Gedragsregels Advocatuur, die bepaalt dat: “Het belang van de cliënt, niet enig eigen belang
van de advocaat, is bepalend voor de wijze waarop de advocaat zijn zaken dient te behandelen.
Dat laat onverlet dat de opiniongever aansprakelijk kan zijn voor de schending van zijn zorgplicht
buiten de opinion om. Vgl. ook Nijnens 1996, p. 17. In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; vgl. Field
& Smith 1 2014, p. 314-315. In de praktijk zal de opinionontvanger die zijn opiniongever een tekort
aan zorg aanwrijft ook meestal ten minste die benadering volgen; vgl. Field & Smith 1 2014, p. 310:
“Experience demonstrates that if a client makes a claim against the attorney in charge of the transaction, it is likely to be pursued on grounds related to overall responsibilities to the client rather than
limited to malpractice in giving an opinion letter.”
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de opinion ziet, afdwingbaar is. In de tweede benadering wordt de opinion desalniettemin
geacht dat te zeggen. Het gaat echter te ver de opiniongever een oordeel aan te meten, dat
hij niet gegeven heeft; vgl. nr. 402.238

143. Verplichtingen jegens anderen dan de opinionontvanger en de cliënt. De opiniongever heeft ter zake van zijn opinion in beginsel geen zorgplicht jegens anderen dan de
opinionontvanger en zijn cliënt-niet opinionontvanger.
144. Geen zorgplicht jegens anderen dan de opiniongever en de cliënt. De zorgplicht van
een opiniongever jegens de opinionontvanger wortelt in zijn optreden als deskundige die
deskundige hulp verleent; zie nr. 116 en nr. 123 e.v. De zorgplicht die een opiniongever die
een third party opinion geeft, jegens zijn cliënt heeft, vloeit voort uit de overeenkomst van
opdracht tussen de opiniongever en de cliënt; zie nr. 136. Met anderen dan de cliënt heeft
de opiniongever ter zake van de opinion geen overeenkomst. Ook treedt de opiniongever
jegens anderen dan de opinionontvanger niet op als deskundige die deskundige hulp verleent. De plicht die de opiniongever heeft om bij het geven van zijn opinion de zorg van een
goed opiniongever te betrachten, geldt dan ook slechts jegens de opinionontvanger en, als
de opinion een third party opinion is, jegens zijn cliënt. Jegens anderen heeft de opiniongever die plicht niet. In beginsel heeft hij jegens anderen evenmin enige andere bijzondere
zorgplicht.239
145. Uitzondering? Het is voorstelbaar dat de opinionvennootschap afhankelijk is van de
afwezigheid van gebreken in een opinion die zij niet onder ogen heeft gehad. Denk aan het
geval – vergelijkbaar met het in nr. 135 gegeven voorbeeld – dat een financieringsovereenkomst bepaalt dat de financier de overeenkomst met de opinionvennootschap kan opzeggen als een verplichting daaruit jegens de opinionvennootschap onafdwingbaar is zonder
dat een door de advocaat van de financier gegeven client opinion daarvoor waarschuwt.240
Wordt in dat geval de opinion weggehouden van de opinionvennootschap, dan kan zij
niet toetsen (of laten toetsen) of de opinion vrij van gebreken is. Zij loopt aldus het risico
dat de overeenkomst wordt opgezegd op grond van een gebrek in de opinion dat zij niet
heeft kunnen rechtzetten. Een vraag is of in een dergelijk geval een uitzondering op het
in nr. 144 beschreven beginsel moet worden gemaakt. Die uitzondering zou kunnen zijn
dat de opinionontvanger de zorgplicht heeft de opinionvennootschap in de gelegenheid te
238

De grens tussen de eerste en de tweede benadering is niet scherp. In sommige gevallen kan uitleg van de
opinion uitkomst bieden. Zo kan een enforceability opinion waarin geen capacity opinions zijn opgenomen – en die dus naar de letter een enforceability opinion in enge zin is – zo worden uitgelegd dat zij
mede capacity opinions omvat voor zover de inhoud daarvan gevolgen heeft voor de afdwingbaarheid
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet; zie echter nr. 39.
239 De opiniongever blijft vanzelfsprekend jegens derden aansprakelijk op de voet waarop hij dat in het
algemeen jegens willekeurige derden is.
240 Dat een opinion over een financieringsovereenkomst wordt gegeven door de advocaat van de financier
is in de Nederlandse financieringspraktijk gebruikelijk; zie nr. 318.
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stellen van de opinion kennis te nemen. Een dergelijke zorgplicht aan te nemen ligt niet
voor de hand. De opiniongever behartigt het belang van de opinionontvanger-cliënt. De
opinionvennootschap is niet die cliënt. Het belang van de opinionontvanger-cliënt zal er
in het algemeen aan in de weg staan dat de opinion aan de opinionvennootschap wordt
verstrekt. De waarschuwingen in de opinion voor mogelijke gaten in de afdwingbaarheid
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zijn in handen van de opinionvennootschap een routekaart om aan die afdwingbaarheid te ontkomen.241, 242 Een zorgplicht aan
te nemen is ook niet nodig om te bereiken dat de opinionvennootschap niet de lasten van
de opzeggingsregeling draagt. Als de opinionvennootschap inzage wil, kan zij als onderdeel van de onderhandelingen met de opinionontvanger deze vragen de opiniongever een
aanwijzing te geven die inzage te geven. Weigert de opinionontvanger dat, dan heeft de
opinionvennootschap de keus het risico te nemen dat de opinion gebrekkig is, of een alternatief voor de opzeggingsregeling te bedingen.243

2.4

Aanwijzingen omtrent de opinion

146. Aanwijzingen. De cliënt kan de opiniongever aanwijzingen geven. Als die aanwijzingen tijdig en verantwoord zijn, moet de opiniongever zich daaraan houden. Als de
opiniongever op redelijke gronden niet bereid is zijn opinion overeenkomstig een aanwijzing te geven, mag hij de overeenkomst met de cliënt opzeggen.
147. Aanwijzingen aan opiniongever-advocaat of -notaris. Als de opiniongever een advocaat of notaris is, geeft hij zijn opinion krachtens een overeenkomst van opdracht met zijn
cliënt; vgl. nr. 123 en 127. Als opdrachtnemer moet de opiniongever zich bij het geven van
zijn opinion houden aan tijdige en verantwoorde aanwijzingen van die cliënt (art. 7:402
lid 1 BW). Ontijdige of onverantwoorde aanwijzingen mag de opiniongever naast zich
neerleggen. Als de cliënt volhardt in een door hem gegeven ontijdige of onverantwoorde

241

Met het oog op dat gevolg zou de opinionontvanger-cliënt de opiniongever een aanwijzing kunnen
geven de opinion achter te houden. De opiniongever is als opdrachtnemer verplicht redelijke aanwijzingen van de opinionontvanger-cliënt in acht te nemen; zie nr. 147 en vgl. voor de opiniongeverbedrijfsjurist nr. 149. Waar de aanwijzing in dit geval het belang van de opinionontvanger dient en
inachtneming van de aanwijzing voor de opiniongever niet bezwaarlijk is, valt niet in te zien dat zij
onredelijk is.
242 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 405: “Sometimes the opinion recipient will be prepared to live
with uncertainty about the validity of a provision, viewing a right of dubious enforceability as better
than none at all. Under these circumstances, the opinion preparers’ job is to ensure that the opinion is
technically correct without creating a road map for someone who may wish to challenge the provision.”
243 Een alternatief kan bijvoorbeeld zijn de uitzonderingen op de afdwingbaarheid op te nemen in de overeenkomst zelf (of een bijlage daarbij).
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aanwijzing, mag de opiniongever de overeenkomst met de cliënt opzeggen wegens dwingende redenen (art. 7:402 lid 2 BW).244, 245, 246, 247
148. Gering praktisch belang aanwijzingen. Niet elk verzoek van de cliënt aan de opiniongever is een aanwijzing in de zin van de wet. Een verzoek kan dat alleen zijn als het wordt
gedaan binnen de grenzen van de opdracht van de cliënt aan de opiniongever. Treedt het
verzoek daarbuiten, dan is het een verzoek tot aanpassing van die opdracht.248 In de vele
gevallen dat de opdracht vaag geformuleerd is – bijvoorbeeld slechts inhoudt dat “een
opinion” moet worden gegeven; vgl. nr. 204 – is over de vraag of een verzoek binnen of
buiten de opdracht valt al snel te twisten. Praktisch belang heeft dit alles ondertussen
nauwelijks. De gebruikelijke gang van zaken is dat de cliënt, als hij ten aanzien van de
opinion een verlangen heeft, dat verlangen aan de opiniongever meedeelt. Het verlangen kan zien op de inhoud van de opinion, of op praktische kwesties als de dag en wijze
waarop de opinion zal worden afgegeven; vgl. nr. 337 e.v. en 341 e.v. Als uitgangspunt
zal de opiniongever, als dienstverlener, aan het verlangen van de cliënt voldoen. Ziet de
opiniongever bezwaren, dan zal de opiniongever met de cliënt in overleg treden over een
oplossing die de cliënt tevreden stemt en die de opiniongever verantwoord acht.249 Als de
opinion een third party opinion is, deelt de opinionontvanger-niet cliënt zijn verlangens
omtrent de opinion doorgaans rechtstreeks aan de opiniongever mee, en wordt in overleg tussen hen een oplossing gezocht. De cliënt is bij het overleg tussen opiniongever en
opinionontvanger zelden betrokken; vgl. nr. 324. Deze gang van zaken brengt mee dat
de vraag of een verlangen van de cliënt moet worden beschouwd als een aanwijzing in de
zin van de wet, in de praktijk niet rijst. Dat laat onverlet dat het nuttig is de mogelijkheid

244 Art. 7:402 lid 2 BW bepaalt dat de opdrachtnemer de opdracht mag opzeggen als hij “op redelijke
grond” niet bereid is de opdracht volgens de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren. De literatuur
suggereert dat de redelijke grond moet wortelen in de ontijdigheid of onverantwoorde inhoud van de
aanwijzingen; vgl. Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/105 en Van Neer-Van den Broek, in: GS Bijzondere
overeenkomsten, art. 7:402 BW, aant. 2-3. Vgl. ook Brunner, WPNR 1974, p. 786, waarnaar wordt verwezen in Parl. Gesch. Boek 7 (Inv. 3, 5 en 6), p. 325. Anders Van der Grinten 1993, p. 16, die stelt dat
opzegging ook mogelijk is als de opdrachtnemer op redelijke grond een wel verantwoorde aanwijzing
niet wil uitvoeren.
245 De opzeggingsmogelijkheid is, voor zover het om opiniongevers gaat, een verbijzondering van de
algemene opzeggingsmogelijkheid wegens gewichtige redenen die voor (professionele) opdracht
nemers voortvloeit uit art. 7:408 lid 2 BW; Van Neer-Van den Broek, in: GS Bijzondere overeenkomsten,
art. 7:402 BW, aant. 3.
246 De opzeggingsmogelijkheid kan ook een uitweg bieden als de aanwijzing naar haar inhoud niet onverantwoord is maar zodanige neveneffecten heeft dat van de opiniongever niet kan worden verwacht
dat hij daaraan gevolg geeft. Denk aan een geval waarin een aanwijzing de opiniongever ertoe noopt
uitvoerig aanvullend onderzoek te doen, dat niet past binnen de vaste prijs die hij met de cliënt is
overeengekomen. Het is echter ook denkbaar dat een dergelijke aanwijzing buiten de grenzen van de
opdracht treedt en om die reden door de opiniongever kan worden genegeerd; vgl. nr. 148.
247 Art. 7:402 lid 2 BW is van regelend recht, zodat de opiniongever en zijn cliënt daarvan bij overeenkomst
kunnen afwijken. In de praktijk gebeurt dat niet of nauwelijks.
248 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/103.
249 Vgl. Nijnens 1996, p. 36-37 en 133.
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aanwijzingen te geven nader onder de loep te nemen. Dat biedt zicht op de grenzen die de
opinionontvanger bij zijn verlangens omtrent de opinion in acht behoort te nemen.
149. Aanwijzingen aan opiniongever-bedrijfsjurist. De analyse in nr. 147 e.v. is toegespitst
op een opiniongever die advocaat of notaris is en met zijn cliënt een overeenkomst van
opdracht heeft. Een opiniongever die bedrijfsjurist is, heeft met zijn “cliënt” doorgaans
een arbeidsovereenkomst.250 Voor zover op de arbeidsovereenkomst Nederlands recht
van toepassing is, is de opiniongever-bedrijfsjurist verplicht zijn werk te verrichten met
inachtneming van de voorschriften die zijn werkgever geeft (art. 7:660 BW).251 De voorschriften van de werkgever moeten echter redelijk zijn.252 Een voorschrift dat de opiniongever-bedrijfsjurist ertoe dwingt een opinion te geven die hij onverantwoord acht, zal niet
redelijk zijn. De regel dat een opiniongever-bedrijfsjurist zijn opinion moet geven met
inachtneming van de voorschriften van zijn werkgever heeft daarmee dezelfde inhoud als
de regel dat een opiniongever-advocaat of -notaris zijn opinion moet geven met inachtneming van de aanwijzingen van zijn cliënt. De analyses omtrent aanwijzingen in nr. 150
e.v. en nr. 153 e.v. zijn daarom voor zover van belang ten aanzien van een opiniongeverbedrijfsjurist van overeenkomstige toepassing.

150. Aanwijzingen bij third party opinion. De opinionontvanger die een third party
opinion ontvangt, dus van een opiniongever waarvan hij niet de cliënt is, kan de
opiniongever geen aanwijzingen geven. De opinionontvanger kan wel langs de band van
de cliënt van de opiniongever invloed op de opinion uitoefenen. In de driehoeksverhouding cliënt – opinionontvanger – opiniongever worden de opinion en de inhoud daarvan
bepaald door twee overeenkomsten.
151.	Third party opinion bepaald door twee overeenkomsten. In de driehoeksverhouding
opiniongever – opinionontvanger – cliënt wordt de opinion door twee overeenkomsten
bepaald. Dat geldt in het bijzonder ook voor de inhoud van de opinion.253 In de verhouding
tussen de opinionontvanger en de cliënt geldt de overeenkomst die zij onderling hebben
gesloten. Een voorbeeld is de financieringsovereenkomst die erin voorziet dat de opinionontvanger de cliënt financiering verstrekt. De overeenkomst tussen de opinionontvanger
en de cliënt bepaalt of de cliënt jegens de opinionontvanger verplicht is ervoor te zorgen
dat er een opinion komt, en wat de inhoud daarvan moet zijn. In de verhouding tussen
de opiniongever en de cliënt geldt de overeenkomst op grond waarvan de opiniongever

250
251
252
253

Zie voor uitzonderingen noot 214.
Als op de arbeidsovereenkomst buitenlands recht van toepassing is, kunnen afwijkende regels gelden.
Dat die de opiniongever-bedrijfsjurist ertoe kunnen verplichten een opinion te geven die hij onverantwoord acht, ligt echter niet voor de hand.
Van der Grinten/Bouwens & Duk 2014, p. 270.
Andere kwesties die door de twee overeenkomsten worden bepaald, zijn bijvoorbeeld de vraag of de
opinion wordt afgegeven, en wanneer en hoe dat gebeurt.
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de cliënt bijstaat.254 Die overeenkomst, of de cliënt krachtens die overeenkomst, bepaalt
of de opiniongever verplicht is de opinion te geven, hoe ver de opinion moet strekken,
en hoe hoog de kosten die met het geven van de opinion zijn gemoeid, mogen oplopen.
Omdat de opinionontvanger bij de overeenkomst geen partij is, kan hij de verplichting
van de opiniongever niet afdwingen.255 De opinionontvanger kan de opiniongever ook
geen aanwijzingen geven.256 De cliënt van de opiniongever kan dat echter wel. Dat geldt
ook als de opinion een third party opinion is; vgl. nr. 146 e.v. Weigert de opiniongever zijn
opinion te geven, of weigert hij een opinion te geven met de door de opinionontvanger
verlangde inhoud, dan kan de opinionontvanger-niet cliënt zich tot de cliënt wenden. Die
kan dan, als hij dat geraden acht, de opiniongever een aanwijzing geven inschikkelijker
te zijn. Als de overeenkomst tussen de opinionontvanger en de cliënt dat meebrengt, zal
de cliënt jegens de opinionontvanger tot het geven van een dergelijke aanwijzing verplicht
zijn. Zo kan de opinionontvanger-niet cliënt langs de band van de cliënt invloed op de
opinion uitoefenen. Dat in de praktijk de opinionontvanger (of zijn juridisch adviseur)
rechtstreeks met de opiniongever over de opinion tot overeenstemming over de opinion
poogt te komen (vgl. nr. 324), maakt dit niet anders.257
152. Aanwijzingen mogen niet strijden met zorg goed opiniongever. De aanwijzingen die de
cliënt omtrent de opinion aan de opiniongever geeft, moeten verantwoord zijn; zie nr. 147.
Een aanwijzing die de opiniongever ertoe noopt jegens de opinionontvanger-niet cliënt
minder dan de zorg van een goed opiniongever in acht te nemen, is niet verantwoord.
De opiniongever die niet de zorg van een goed opiniongever in acht neemt, pleegt jegens
de opinionontvanger-niet cliënt een onrechtmatige daad; zie nr. 116. De aanwijzings
bevoegdheid kan niet zo ver gaan dat de cliënt de opiniongever een aanwijzing kan geven
jegens de opinionontvanger een onrechtmatige daad te plegen.258 Geeft de cliënt een dergelijke aanwijzing toch, dan kan de opiniongever echter niet met voorbijgaan aan de aanwijzing de opinion toch geven.259 De opiniongever zal van het geven van de opinion moeten
afzien.260
254

Als de opiniongever advocaat of notaris is, zal die overeenkomst een overeenkomst van opdracht zijn;
zie nr. 123. Is de opiniongever een bedrijfsjurist, dan zal de overeenkomst doorgaans een arbeidsovereenkomst zijn; zie nr. 133 (en voor uitzonderingen noot 214).
255 Tussen de opiniongever en de opinionontvanger-niet cliënt bestaat evenmin anderszins een op dit punt
relevante overeenkomst; zie nr. 74 e.v.
256 De bevoegdheid aanwijzingen te geven vloeit voort uit de overeenkomst tussen de opiniongever en zijn
cliënt; zie nr. 147 en 149. Daarbij is de opinionontvanger geen partij. Enige andere rechtsgrond waaraan
de opinionontvanger een aanwijzingsbevoegdheid ontleent, ontbreekt.
257 Nijnens 1996, p. 134, suggereert dat een opinionontvanger-niet cliënt de opiniongever die in strijd met
de overeenkomst met zijn cliënt nalaat zijn opinion te geven, zou kunnen aanspreken uit onrechtmatige
daad. Een dergelijke aanspraak zal in het algemeen weinig kansrijk zijn.
258 Vgl. Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/105, waar een aanwijzing die noopt tot een handeling in strijd met
dwingend recht wordt genoemd als voorbeeld van een onverantwoorde aanwijzing. Voor een aanwijzing die noopt tot een handeling in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid zal niet iets anders gelden.
259 Vgl. Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/107.
260 Vgl. Van den Akker 2001, p. 115.
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153. Ruimte voor aanwijzingen beperkt. Aanwijzingen omtrent de inhoud van de
opinion zullen in het algemeen slechts verantwoord zijn als zij betrekking hebben op de
vraag welke opinionparagrafen de opiniongever moet opnemen, en welk onderzoek hij
al dan niet moet verrichten.
154. Geen aanwijzingen over opinion als oordeel. De ruimte die de cliënt heeft om de
opiniongever omtrent zijn opinion aanwijzingen te geven, is beperkt. De opinion houdt
het (deskundig) oordeel van de opiniongever. Wat dat oordeel is, staat naar zijn aard ter
beoordeling aan de opiniongever.261 De cliënt kan de opiniongever niet een aanwijzing
geven iets anders te vinden dan hij vindt. De cliënt kan de opiniongever daarom ook niet
een aanwijzing geven bepaalde assumptions of qualifications niet op te nemen. Over de
vraag of een assumption of qualification nodig is, kan verschillend worden gedacht; vgl.
nr. 224 e.v. en 279. Alleen als voor het opnemen van een assumption of qualification geen
redelijke grond bestaat, zal de opinionontvanger de opiniongever een aanwijzing kunnen
geven de assumption of qualification te schrappen; vgl. nr. 278. De onmogelijkheid aanwijzingen te geven over de opinion als oordeel, brengt mee dat de cliënt ook maar beperkte
mogelijkheden heeft de opiniongever een aanwijzing te geven om voor een bepaald onderdeel van dat oordeel – een opinionparagraaf, assumption of qualification – een bepaalde
formulering te kiezen. Het gaat niet aan dat de cliënt de opiniongever dwingt zijn oordeel
te gieten in woorden die naar zijn oordeel niet precies weergeven wat hij bedoelt. De formulering moet echter wel zo zijn dat de opinionontvanger de opinion, zo nodig na uitleg,
goed begrijpt. Schiet de opinion op dat punt tekort, dan is voorstelbaar dat de cliënt de
opiniongever een aanwijzing geeft de formulering aan te passen tot een voor de opiniongever en de opinionontvanger aanvaardbare vorm; vgl. nr. 276 e.v.
155. Aanwijzingen omtrent opnemen opinionparagrafen en juridisch en feitelijk onderzoek. De cliënt kan de opiniongever op drie punten wel aanwijzingen geven.262 In de eerste
plaats kan de cliënt de opiniongever een aanwijzing geven een bepaalde opinionparagraaf
wel of niet op te nemen. Een aanwijzing een opinionparagraaf op te nemen vergt dat de
opiniongever het in die paragraaf neergelegde oordeel verantwoord kan geven; vgl. nr. 154.
Een dergelijke aanwijzing vergt ook dat voor het opnemen van de paragraaf een redelijke
grond bestaat; vgl. nr. 329. Dat een aanwijzing een bepaalde opinionparagraaf níet op te
nemen op bezwaren stuit, ligt niet voor de hand. Gevolg geven aan de aanwijzing kan
wel meebrengen dat de opiniongever zich genoodzaakt voelt in de opinion te vermelden
dat hij over het betrokken onderwerp geen opinion geeft; vgl. nr. 285. In de tweede plaats
kan de cliënt de opiniongever een aanwijzing geven omtrent het door hem te verrichten

261
262

Vgl. ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 58-59.
Het is denkbaar dat een aanwijzing op een in nr. 154 genoemd punt buiten de grenzen van de opdracht
van de opiniongever valt. In dat geval kan de opiniongever de aanwijzing om die reden negeren; vgl.
nr. 148.
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juridisch onderzoek. De mogelijkheden de opiniongever een aanwijzing te geven bepaald
onderzoek te doen, zijn ruim. Zo zou de cliënt de opiniongever die een opinion geeft over
een overeenkomst die mogelijk in strijd komt met de regels omtrent financiëlesteunverlening (art. 2:98c BW), de opiniongever een aanwijzing kunnen geven niet te volstaan met
een meer gebruikelijk globaal onderzoek naar die regels, maar de risico’s op dit punt door
uitputtend onderzoek gedetailleerd in kaart te brengen (en in zijn opinion te schetsen);
vgl. nr. 157 e.v. Grenzen kunnen worden gesteld door de deskundigheid van de opiniongever – onderzoek buiten zijn deskundigheid kan van hem niet worden verlangd – en de
aan het onderzoek verbonden kosten; vgl. nr. 162 – voor onderzoek dat de grenzen van het
gebruikelijke te buiten gaat, zal de opiniongever in beginsel aanvullend moeten worden
beloond (vgl. art. 7:405 BW).263 Het is ook denkbaar dat de cliënt de opiniongever ook een
aanwijzing geeft bepaald onderzoek achterwege te laten. Een dergelijke aanwijzing moet
de opiniongever opvolgen tenzij hij meent dat hij zonder het onderzoek de opinion niet
meer verantwoord kan geven. Dat zal slechts zelden het geval zijn, ook omdat de opiniongever de grenzen die door de aanwijzing aan zijn onderzoek zijn gesteld in de o
 pinion kan
vermelden, zodat over de reikwijdte van zijn onderzoek geen misverstand kan bestaan;
vgl. nr. 286. In de derde plaats kan de cliënt de opiniongever een aanwijzing geven omtrent
het door hem te verrichten feitelijk onderzoek. Zo zou de cliënt de opiniongever een aanwijzing kunnen geven om nader onderzoek te doen naar de vraag of de personen die een
aandeelhoudersbesluit van de opinionvennootschap hebben ondertekend, wel aandeelhouder zijn. In het algemeen kan de opiniongever dergelijk onderzoek achterwege laten;
zie nr. 597.264 De mogelijkheden de opiniongever een aanwijzing omtrent zijn feitelijk
onderzoek te geven, zijn echter verre van onbeperkt. De opdracht aan de opiniongever
strekt tot het geven van een deskundig oordeel. De opiniongever heeft echter geen bijzondere deskundigheid in het vaststellen van feiten. Zijn plicht feitelijk onderzoek te doen is
dan ook beperkt; vgl. nr. 241 e.v. Een aanwijzing tot feitelijk onderzoek buiten de grenzen
van het gebruikelijke zal doorgaans buiten zijn opdracht vallen; vgl. nr. 148. De cliënt
kan de opiniongever wel een aanwijzing geven zijn feitelijk onderzoek te beperken. Denk
aan het geval dat een opinion in grote haast moet worden voorbereid op dagen dat het
handelsregister gesloten is. In dat geval zou de cliënt de opiniongever een aanwijzing kunnen geven het gebruikelijke opvragen van informatie bij het handelsregister (zie nr. 417
e.v.) achterwege te laten, en in plaats daarvan af te gaan op door de opinionvennootschap

263

De vraag naar de beloning van de opiniongever rijst vooral als de opiniongever en de cliënt voor de
werkzaamheden van de opiniongever een vaste vergoeding (fixed fee) of vergoeding met een plafond
(cap) zijn overeengekomen.
264 De opiniongever zou bijvoorbeeld de aktes kunnen bestuderen waarbij de betrokken personen hun
aandelen hebben verkregen. Daaruit blijkt niet buiten twijfel dat die personen aandeelhouder zijn
– de aandelen kunnen niet geldig uitgegeven zijn; als aandelen niet bij uitgifte zijn verkregen, kan een
rechtsvoorganger beschikkingsonbevoegd zijn geweest; de akte kan aan gebreken lijden die de uitgifte
of overdracht van de betrokken aandelen nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig maken – maar de
akte biedt wel een zekere geruststelling.
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overgelegde documenten. De grens ligt daar waar de opinion door het gebrek aan onderzoek misleidend wordt; zie nr. 285 e.v.
156. Aanwijzingen omtrent contractuele bepalingen in opinion. Een opinion bevat bijna
altijd contractuele bepalingen die het belang van de opinionontvanger kunnen schaden.
In de praktijk gaat het om (a) een rechts- en forumkeuze, (b) soms de toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden, en (c) de relianceparagraaf; zie nr. 214. Voor de vraag
of omtrent deze bepalingen een aanwijzing kan worden gegeven, moet onderscheid worden gemaakt tussen de relianceparagraaf enerzijds en de rechts- en forumkeuze en toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden anderzijds. De opdracht een opinion te
geven zal doorgaans zo moeten worden uitgelegd, dat de opiniongever een opinion moet
geven die aan haar doel beantwoordt. Dat doel kan vergen dat de relianceparagraaf – de
bepaling onder (c) – een bepaalde inhoud heeft; vgl. nr. 220. Een aanwijzing die daartoe
strekt vult dan de overeenkomst nader in. Een dergelijke aanwijzing is mogelijk. Voor
een rechts- en forumkeuze en de eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden
– de bepalingen onder (a) en (b) – moet opnieuw onderscheid worden gemaakt, nu tussen
een client o
 pinion enerzijds en een third party opinion anderzijds. Als de opinion een
client opinion is, is de vraag of de cliënt de opiniongever over deze bepalingen een aanwijzing kan geven van weinig praktisch belang. In de meeste gevallen zullen de bepalingen
overeenstemmen met de overeenkomstige bepalingen in de overeenkomst van opdracht
tussen de opiniongever en de cliënt. Voor zover dat niet zo is, is denkbaar dat uit de
overeenkomst tussen de opiniongever en de cliënt voortvloeit dat het wel zo zou moeten
zijn. In dat geval kan de cliënt verlangen dat de opiniongever zich aan de overeenkomst
houdt. Dat verlangen is echter geen aanwijzing, maar een aanmaning tot nakoming van
de overeenkomst. Voor zover de overeenkomst zwijgt, is een aanwijzing niet mogelijk. De
bepalingen omtrent rechts- en forumkeuze en de eventuele toepasselijkheid van algemene
voorwaarden brengen een overeenkomst tussen de opiniongever en de cliënt tot stand. De
aanwijzingsbevoegdheid kan niet zo ver gaan dat de cliënt de opiniongever ertoe kan verplichten met hem een bepaalde overeenkomst aan te gaan. Als de opinion een third party
opinion is, kan de overeenkomst tussen de opiniongever en de cliënt meebrengen dat
bepalingen omtrent rechts- en forumkeuze en de eventuele toepasselijkheid van algemene
voorwaarden een bepaalde inhoud moeten hebben. Als dat zo is, moet de opiniongever
zich aan de overeenkomst houden. Of het zo is, vergt uitleg van de overeenkomst. Als het
niet zo is, geldt ook hier dat een aanwijzing niet aan de orde kan zijn. De aanwijzings
bevoegdheid kan ook niet zo ver gaan dat de cliënt de opiniongever ertoe kan verplichten
met de o
 pinionontvanger een bepaalde overeenkomst aan te gaan.
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2.5

De inhoud van de zorgplicht op hoofdlijnen – normatief kader

157. Normatief kader. Wat de zorg van een goed opiniongever inhoudt, wordt bepaald
door de omstandigheden van het geval. Welke omstandigheden in aanmerking moeten
worden genomen, en hoe die omstandigheden ten opzichte van elkaar moeten worden
gewogen, wordt bepaald door drie ijkpunten. Het eerste ijkpunt is het inzicht in de risico’s die zijn verbonden aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, dat de opinion
ontvanger met de opinion beoogt te verkrijgen. Het tweede ijkpunt is het werk dat de
opiniongever moet en kan doen om dat inzicht te geven. Het derde ijkpunt zijn de kosten
die met de opinion zijn gemoeid.
158. Normatief kader. Welke zorg een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot
in acht neemt, wordt bepaald door de omstandigheden van het geval.265 Zo hangt ook
de zorg die een opiniongever moet betrachten, af van de omstandigheden; vgl. nr. 116
en 123. Tot welke zorg de omstandigheden nopen, vergt een afweging. Een vraag is hoe
die afweging moet worden gemaakt. De wet geeft niet duidelijk richting. Rechtspraak en
literatuur doen dat evenmin. De gezichtspunten die wel worden gebruikt om te bepalen of
een handeling in strijd is met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid (vgl. nr. 115 e.v. en 121 e.v.) zijn tot onwikkeling gekomen met het oog op een andersoortige soort onrechtmatige daad – gevaarzetting – en bieden bij toepassing op het werk
van een opiniongever weinig houvast.266 Gezichtspunten om te bepalen of het werk van de
265 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/97.
266 De gezichtspunten vinden hun oorsprong in HR 5 november 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB7079,
NJ 1966/136, waarin de Hoge Raad oordeelde dat ter bepaling of het in het leven roepen van een
gevaarlijke situatie onrechtmatig is in het bijzonder moet worden gelet op (i) de waarschijnlijkheid
van onoplettendheid of onvoorzichtigheid van potentiële slachtoffers, (ii) de kans dat daaruit ongevallen onstaan, (iii) de ernst van de gevolgen daarvan, en (iv) de bezwaarlijkheid van de te nemen
veiligheidsmaatregelen; vgl. Asser/Hartkamp & Sieburg 6-IV 2015/58 en Jansen, in: GS Onrechtmatige
daad, art. 6:162 BW, aant. 87.4. In latere jurisprudentie en literatuur zijn gezichtspunten toegevoegd en
zijn de gezichtspunten deels opnieuw gerubriceerd. Een uitgebreide lijst – (i) de kans op onvoorzichtigheid en ongevallen, (ii) de ernst van de gevolgen, (iii) de aard van te treffen voorzorgsmaatregelen,
(iv) de toereikendheid van getroffen voorzorgsmaatregelen, (v) de kennis van de gevaarzetter, (vi) de
hoedanigheid van potentiële slachtoffers, (vii) de onvoorzichtigheid van het slachtoffer, en (viii) de aard
van het belang dat met de gevaarzetting is gediend – is opgenomen en uitgewerkt in Jansen, in: GS
Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, aant. 88. Een eenvoudiger rubricering – (i) de aard van de gedraging, (ii) de aard en omvang van de mogelijke schade, (iii) de waarschijnlijkheid dat die schade zich zal
voordoen, en (iv) de bezwaarlijkheid van te nemen voorzorgmaatregelen – is te vinden bij Van Dam
1989, 109 e.v. Zie ook Asser/Hartkamp & Sieburg 6-IV 2015/75, Van Dam 2000, p. 173 e.v., Sieburgh
2000, p. 73 e.v., Hijma & Olthof 2008, p. 280 en Brahn/Reehuis 2010, p. 344 e.v. Vgl. bij de aldus gerubriceerde gezichtspunten de tweede vraag in nr. 160 (gezichtspunt (ii)), de eerste vraag in nr. 160 (gezichtspunt (iii)) en nr. 162 (gezichtspunt (iv)). De gedraging van de opiniongever is altijd het geven van zijn
opinion. De vraag wat de aard van de gedraging is (gezichtspunt (i)), speelt voor de boordeling van zijn
handelen daarom geen afzonderlijke rol. Zie over gezichtspunten voorts onder meer Brunner in zijn
noot onder HR 6 november 1982, NJ 1982/567, Bolt & Spier 1996, p. 162 e.v., Pitlo/Cahen 2002, p.137 e.v.,
Hartlief 2002, p. 487, Giesen 2005, p. 26 e.v., Visscher 2005, p. 65 e.v., Van Maanen & Lindenbergh 2015,
p. 49 e.v., en Verheij 2015, p. 48 e.v. Vgl. ook Tjong Tjin Tai, WPNR 2005, p. 364 e.v. De gezichtpunten
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opiniongever spoort met een contractuele zorgplicht (vgl. nr. 121 e.v.) ontbreken. Richting
is echter te vinden in drie ijkpunten. Aan de hand van die ijkpunten kan worden bepaald
welke omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen, en hoe die omstandigheden ten opzichte van elkaar moeten worden gewogen. Het eerste ijkpunt is het belang
van de opinionontvanger. Dat belang mondt uit in het doel dat de opinionontvanger met
de opinion beoogt te bereiken. Dat doel is, in het belang van de opinionontvanger, inzicht
te krijgen in de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet; zie nr. 191 e.v en 160. Het tweede ijkpunt zijn de mogelijkheden die de
opiniongever heeft om het doel van de opinion te bereiken en het inzicht te bieden waarnaar de opinionontvanger op zoek is. Die mogelijkheden vertalen zich in het werk dat de
opiniongever moet en kan doen. Dat werk valt uiteen in juridisch en feitelijk onderzoek,
juridische oordeelsvorming en vastlegging daarvan; zie nr. 222 e.v. en 161. Het derde ijkpunt zijn de kosten die met de opinion gemoeid zijn; zie nr. 162.267
159. Achtergrond ijkpunten. De drie in nr. 158 genoemde ijkpunten komen niet uit de
lucht vallen. Dat springt het meest in het oog als de opinion een client opinion is. De
opiniongever geeft die opinion aan zijn cliënt als opinionontvanger krachtens de met de
cliënt gesloten overeenkomst van opdracht; zie nr. 123. Die overeenkomst is naar zijn aard
gericht op het belang van de cliënt-opinionontvanger – het eerste ijkpunt.268 Dat de overeenkomst is gericht op het belang van de cliënt-opinionontvanger betekent niet dat zij
aan het belang van de opiniongever voorbij gaat. Dat belang komt tot uiting in de verplichting van de cliënt de opiniongever loon te betalen, dat zich vertaalt in de kosten van
de opinion – het derde ijkpunt.269 De twee belangen worden verbonden door het werk
dat de opiniongever moet en kan doen – het tweede ijkpunt. Als uitgangspunt moet dat
werk aan de ene kant voldoende zijn om het belang van de cliënt-opinionontvanger naar
behoren te dienen maar aan de andere kant niet meer zijn dan het loon van de opiniongever rechtvaardigt. Hoewel het de opiniongever en de cliënt vrij staat elk loon overeen te
komen dat hun goeddunkt, komt in de praktijk een evenwicht tot stand tussen het werk
dat de opiniongever moet doen en het loon dat hij daarvoor ontvangt.270 Als de opinion

267
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kunnen ook aanknopingspunten leveren ter bepaling of ander dan gevaarzettend gedrag onrechtmatig
is; Verheij 2015, p. 49 en mogelijk Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, aant. 85.6.3, en
Hartlief 2002, p. 484. Anders Sieburgh 2000, p. 75.
De kosten van een opinion zijn niet beperkt tot de kosten van het werk van de opiniongever. Ook de
opinionontvanger maakt kosten: de kosten van beoordeling van de opinion en de daarin neergelegde
opinions, assumptions en qualifications besloten risico’s.
Asser/ Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/18-20.
Omdat de opiniongever zijn opinion geeft in de uitoefening van zijn beroep op bedrijf, heeft hij krachtens art. 7:405 lid 1 BW recht op loon (tenzij anders is overeengekomen; andersluidende overeenkomsten komen echter in de praktijk niet voor).
Als geen loon is overeengekomen, is de cliënt krachtens art. 7:405 lid 2 BW een gebruikelijk loon verschuldigd. Wat een gebruikelijk loon voor een opinion is, is niet zonder meer duidelijk. Hoewel in de
advocatuur het loon het algemeen werd en wordt berekend op basis van een uurtarief, is het meer en
meer gebruikelijk – ook voor opinions – dat een min of meer vast loon wordt overeengekomen dat
aanhaakt bij een markttarief. Ook een markttarief is echter de neerslag van een zoektocht naar een
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een third party opinion is, geven het eerste en het tweede ijkpunt uitdrukking aan de
onvermijdelijke belangenafweging die bepaalt of een handeling onrechtmatig is omdat zij
strijdt met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid; vgl. nr. 116 e.v.271
Hetzelfde geldt voor zover een opiniongever die een client opinion geeft onrechtmatig
handelt door niet de zorg van een goed opiniongever in acht te nemen; vgl. nr. 124. De in
aanmerking te nemen belangen – het belang van de opinionontvanger als eerste ijkpunt
en het belang van de opiniongever dat zich vertaalt in de kosten van de opinion als derde
ijkpunt – worden ook hier verbonden door het werk dat de opiniongever moet en kan
doen – het derde ijkpunt. Als de opinion een third party opinion is, worden in de praktijk
de kosten van de opinion meestal niet door de opinionontvanger gedragen. Voor de mate
waarin het derde ijkpunt zich doet gelden, maakt dat echter geen verschil van betekenis.
In de praktijk zal de cliënt van de opiniongever in dat geval de opinionontvanger voorhouden dat de kosten van de opinion binnen de perken moeten blijven; vgl. nr. 162. Een
maatman-opinionontvanger (zie nr. 186 e.v.) zal in het algemeen ook zonder hij daarop
gewezen wordt ten minste bij benadering weten wat de met een opinion gemoeide kosten
zijn en welke grenzen die kosten aan het werk van de opiniongever stellen.
160. Eerste ijkpunt – doel opinion. Het doel dat de opinionontvanger met de opinion
beoogt – inzicht te krijgen in de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet – is niet onbegrensd. Het gaat de opinionontvanger
om risico’s die gewicht in de schaal zullen leggen bij zijn beslissing de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, aan te gaan. De bepaling welke risico’s dat zijn, vergt dat ten minste de volgende vragen worden gesteld. Een eerste vraag is, hoe groot de kans is dat een
risico zich verwezenlijkt. Naarmate die kans groter is, is er meer reden het risico onder
de loep te nemen.272 Een tweede vraag is, wat de gevolgen zijn als een risico zich verwezenlijkt. Naarmate die gevolgen, althans voor de opinionontvanger, beperkter zijn, is
er meer reden het risico buiten beschouwing te laten.273 Een derde vraag – die meestal
alleen zinvol in samenhang met de eerste twee vragen kan worden beschouwd – is of het
risico kan worden vermeden. Als een risico onvermijdelijk is, kan dat reden zijn er geen
aandacht aan te besteden. Een vierde vraag is of geruststelling omtrent een risico ook
met andere middelen dan een opinion kan worden verkregen. Denk aan de mogelijkheid
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evenwicht tussen het werk dat de opiniongever moet verrichten en het loon dat hij daarvoor ontvangt.
Ontbreekt een gebruikelijk loon, dan is de cliënt krachtens art. 7:405 lid 2 BW een redelijk loon verschuldigd. Wat redelijk is, hangt mede af van de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden
(Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/134) en is daarmee de weergave van eenzelfde evenwicht.
Vgl. over de onvermijdelijkheid van die belangenafweging Asser/Hartkamp & Sieburg 6-IV 2015/56.
Vgl. ook Van Dam 2000, p. 1 e.v., Sieburgh 2000, p. 73, Hartlief 2002, p. 481 e.v., en Tjong Tjin Tai 2006,
p. 141 e.v.
Vgl. het gezichtspunt in noot 266 dat neerkomt op “de waarschijnlijkheid dat zich schade zal voordoen”.
Vgl. het gezichtspunt in noot 266 dat neerkomt op “de aard en omvang van de mogelijke schade”. De
aard van de schade die de opinionontvanger kan lijden doordat de opiniongever zijn zorgplicht verzaakt, is in de praktijk altijd vermogensrechtelijk. De vraag wat de aard van de schade is, speelt daarom
geen afzonderlijke rol.
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dat de opinionontvanger van de opinionvennootschap een garantie verlangt dat bepaalde
risico’s – bijvoorbeeld het risico dat zij niet alle vergunningen heeft die zij voor haar bedrijf
nodig heeft – zich niet voordoen. Een vijfde vraag is of de opiniongever het risico al kent.
Als een risico al bekend is, heeft onderzoek daarnaar niet snel toegevoegde waarde.274 Het
antwoord op deze vragen stelt een plafond aan de zorg die de opiniongever moet betrachten. Risico’s die onvoldoende gewicht in de schaal leggen, vallen buiten het doel van de
opinion. De zorg van de opiniongever hoeft zich daarover dus niet uit te strekken.
161. Tweede ijkpunt – werk opiniongever. Het werk dat de opiniongever moet doen om
de opinion aan haar doel te laten beantwoorden, is evenmin onbegrensd. De bepaling
welk werk moet worden gedaan, vergt dat ten minste drie vragen worden gesteld. Een
eerste vraag is welke werk ten minste nodig is om de opinion enige inhoud te geven of,
anders gezegd, om de opinionontvanger minimaal inzicht te bieden in de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Zo vergt een
corporate power opinion dat de opiniongever ten minste de statuten van de opinionvennootschap bestudeert. De corporate power opinion zegt onder meer dat het aangaan van
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, past binnen de grenzen die de statuten aan
de activiteiten van de opinionvennootschap stellen; zie nr. 534. Een dergelijke opinion
die niet stoelt op onderzoek van de statuten, is inhoudsloos. Het is onvoldoende dat de
opiniongever de opinion grondt op bijvoorbeeld een bevestiging van het bestuur van de
opinionvennootschap. Het antwoord op de eerste vraag legt een bodem in de zorg die
de opiniongever moet betrachten. Een tweede vraag is welk werk de opiniongever boven
de bodem zou kunnen doen om de opinion meer dan een minimale inhoud te geven en
dus de opinionontvanger meer dan minimaal inzicht te bieden in de juridische risico’s
die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Het is denkbaar dat
dat werk er niet is. Zo raadpleegt een opiniongever die wil weten wie de bestuurders van
de opinionvennootschap zijn, het handelsregister. Omdat tegenover derden die daarvan
onkundig waren niet de onjuistheid of onvolledigheid van de handelsregisterinschrijving
kan worden tegengeworpen (vgl. nr. nr. 419), biedt die raadpleging de opinionontvanger
alle zekerheid die hij kan verlangen. Het is echter ook denkbaar dat werk met uiteenlopende breedte en diepte kan worden gedaan, dat tot verschillende maten van inzicht
leidt. Zo moet een opiniongever die een incorporation opinion geeft, die mede inhoudt
dat de opinionvennootschap is opgericht (zie nr. nr. 492275), ten minste nagaan of de
opinionvennootschap in het handelsregister is ingeschreven. Dat is de bodem van zijn
werk. Daarbovenop kan de opiniongever nagaan of datgene wat nodig was om tot oprichting van de opinionvennootschap te komen, op het eerste oog heeft plaatsgevonden. Dat
vergt dat hij bij het handelsregister een kopie van de akte van oprichting opvraagt en die
bestudeert. Wil hij nog verder gaan, dan kan de opiniongever verder nagaan of de akte
van oprichting opvragen aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Dat vergt onder meer dat
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Vgl. voor de derde en de vierde vraag het gezichtspunt in noot 266 dat ziet op “de kennis van de dader”.
De incorporation opinion houdt daarnaast in dat de opinionvennootschap bestaat; zie nr. 492.
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hij nagaat of de persoon die de akte als notaris heeft ondertekend ten tijde van die ondertekening bevoegd was het notarisambt uit te oefenen. Daartoe moet hij door raadpleging
van het register voor het notariaat vaststellen dat de ondertekenaar notaris was (art. 5
Wna) en dat niet ten tijde van de ondertekening voor hem een waarnemer bevoegd was
(art. 28 en 29 lid 7 Wna).276 Een derde vraag is tenslotte welk werk van de opiniongever
als Nederlands juridisch adviseur kan worden verlangd. Werk dat de grenzen van wat van
een dergelijk adviseur kan worden verlangd te buiten gaat, kan van de opiniongever niet
worden verwacht.
162. Derde ijkpunt – kosten. Ten slotte zijn de kosten die met een opinion zijn gemoeid
evenmin onbegrensd. Die kosten kunnen aanzienlijk zijn. De kosten van een opinion
lopen uiteen van enkele duizenden euro’s voor een eenvoudige opinion tot een veelvoud
daarvan voor een ingewikkelde.277 Als meer dan de gebruikelijke opinionparagrafen
worden opgenomen, leidt dat tot extra kosten, die al snel fors oplopen. De kosten van de
opinion zijn daarom een serieus punt van aandacht voor degene die ze dragen moet.278
Hij zal verlangen dat de kosten worden afgewogen tegen de baten ervan: het toegevoegde
inzicht dat het werk aan de opinion biedt in de risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Als de opinionontvanger zelf de kosten van de opinion
draagt, zal hij daartoe met de opiniongever over de kosten in overleg treden. Als een ander
de kosten draagt, zal in de praktijk die ander de opinionontvanger voorhouden, en mogelijk van hem bedingen, dat de kosten in de hand gehouden moeten worden.279, 280, 281
276

Welk werk de opiniongever kan doen, wordt mede bepaald door de praktische mogelijkheden die hij
heeft om zijn werk te verrichten. Praktische belemmeringen kunnen ertoe nopen minder te doen dan
het recht in normale omstandigheden zou vergen. Zie voor een voorbeeld – het handelsregister is gesloten – nr. 181. De praktische mogelijkheden van de opiniongever kunnen worden beperkt door de tijd
die de opiniongever is gegund om zijn werk te doen; vgl. Field & Smith 1 2014, p. 95 en 100.
277 Vgl. over de kosten van een opinion Nijnens 1996, p. 143.
278 In de financieringspraktijk, waarin opinions het meest voorkomen, worden die kosten meestal gedragen door de opinionvennootschap.
279 In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 125.
280 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 26-27 en zie p. 51: “As the Revised ABA Guidelines point
out, opinion requests “should be limited to matters that are reasonably related to the transaction” and
the benefit to the recipient of each opinion “should warrant the time and expense required to prepare
it.”” Vgl. ook Tribar 1998, § 1.3: “If the opinion preparers conclude that the cost to their client of preparing the opinions requested will be high, the opinion preparers should seek reconsideration of the
requested opinions in light of the likely cost and benefit involved. Counsel for the opinion recipient
should respond in good faith.” In dezelfde zin Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 22. Zie echter ook
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 29, noot 12: “Nevertheless, simply because a requested opinion is
unusual or would be prohibitively expensive to prepare does not mean that it should be rejected out
of hand. Instead, various alternatives may be available to address the recipient’s concerns or to meet
the need of the government agency that has promulgated standard forms. Those include narrowing
the opinion to cover only matters the opinion preparers can address without undue expense, adding
express assumptions regarding troublesome factual questions, reducing the work the opinion preparers are required to perform by delineating in the opinion letter what they have done to support the
opinion and, if the opinion preparers are still unable to achieve the level of confidence needed to give
an unqualified o
 pinion, adding reasoning, a qualification or both.”
281 Vgl. het gezichtspunt in noot 266 dat neerkomt op “de bezwaarlijkheid van te nemen voorzorgmaatregelen”. Of voorzorgmaatregelen bezwaarlijk zijn, wordt mede bepaald door de kosten daarvan;
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163. Afweging. Het antwoord op de vraag welke zorg een opiniongever moet betrachten,
moet aan de hand van de drie ijkpunten – inzicht dat de opinion moet bieden, mogelijk
werk van de opiniongever, kosten – worden bepaald. Als het tweede ijkpunt maar één
weg biedt waarlangs de opiniongever het vereiste inzicht kan bieden (vgl nr. 161), is het
antwoord eenvoudig. De opiniongever moet het werk doen, dat het tweede ijkpunt vereist. Als het tweede ijkpunt meer mogelijkheden biedt waarop de opiniongever zijn werk
kan inrichten, moet echter een afweging worden gemaakt. Die afweging vergt dat het
inzicht dat de verschillende mogelijkheden bieden in de risico’s die verbonden zijn aan
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, worden afgezet tegen de aan die mogelijk
heden verbonden kosten. Lopen de twee uit de pas, dan moet hetzij aan de zorg, hetzij aan
de kosten worden gesleuteld. Sleutelen aan de zorg brengt mee dat de opinionontvanger
genoegen moet nemen met minder zorg. Sleutelen aan de kosten leidt ertoe dat degene
die die kosten draagt, hogere kosten voor zijn rekening moet nemen.282 Gebeurt geen van
beide, dan landt de kwestie bij de opiniongever, die tegen dezelfde kosten hogere zorg
moeten leveren.
164. Afweging in de praktijk. In de praktijk is de afweging tussen inzicht en kosten – aan
de ene kant het inzicht dat in de risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, dat wordt geboden door de verschillende mogelijkheden om het
werk van de opiniongever in te richten en aan de andere kant de aan die mogelijkheden verbonden kosten – zelden onderwerp van gesprek met de opinionontvanger. In veel
gevallen geeft de opinionontvanger niet meer richting dan dat hij “een opinion” verlangt.
De opiniongever maakt de afweging daarom bijna altijd zelf, meestal aan de hand van het
opiniongebruik; zie nr. 166 e.v.283 De juistheid van de afweging komt vervolgens alleen aan
de orde in het zeldzame geval dat de opinion onjuist blijkt te zijn. Als dan blijkt dat bij een
andere afweging de opiniongever met iets meer werk de onjuistheid had kunnen voor
komen, is het verleidelijk te oordelen dat de afweging fout is geweest.284 Aan die verleiding
moet echter niet te snel worden toegegeven. De gewraakte afweging kan niet geïsoleerd
Van Dam 1989, p. 122, Bolt & Spier 1996, p. 180, Van Dam 2000, p. 203 e.v., Hartlief 2002, p.487, en
Van Maanen & Lindenbergh 2015, p. 50. De toepassing van de gezichtspunt ter bepaling of een gevaarzettende gedraging onrechtmatig is, verschilt echter van de toepassing van het tweede ijkpunt. Bij de
toepassing van het gezichtspunt vallen de kosten bij de de gevaarzetter. Het is aan hem af te wegen of
het belang dat voor hem met zijn gevaarzettende gedraging is gemoeid, rechtvaardigt dat hij de kosten
maakt die zijn verbonden aan het treffen van de nodige voorzorgsmaatregelen. Bij de toepassing van het
ijkpunt vallen de kosten als uitgangspunt bij de cliënt van de opiniongever. De afweging of de kosten
gerechtvaardigd zijn, is daarmee niet aan de opiniongever. De afweging moet worden gemaakt hetzij
door de opinionontvanger zelf – als hij de kosten van de opinion draagt – hetzij door de cliënt van de
opiniongever in samenspraak met de opinionontvanger – als de cliënt de kosten draagt; vgl. nr. 159.
282 Vgl. noot 278.
283 Dat spoort met zijn taak; vgl. noot 43.
284 De onjuistheid kan ook het gevolg zijn van een fout bij het werk waartoe de uitkomst van de gemaakte
afweging noopte. Denk aan het geval dat bij het controleren van de ondertekening van een bestuurs
besluit een bestuurder over het hoofd wordt gezien. Een dergelijke fout komt in beginsel voor risico van
de opiniongever; vgl. nr. 303 e.v.

102

Over opinions.indd 102

17-5-2016 15:01:25

2 De zorgplicht van de opiniongever
worden beschouwd. De opiniongever heeft de afweging tussen inzicht en kosten op allerlei punten gemaakt. Als de gewraakte afweging fout is omdat de opinion meer inzicht
had moeten bieden, gaan waarschijnlijk andere afwegingen onder dezelfde fout gebukt.
Als de gewraakte afweging anders had moeten worden gemaakt, hadden ook die andere
afwegingen anders moeten worden gemaakt. Elke verandering van afweging betekent
echter meer werk. Meer werk betekent meer kosten. Opgeteld voor alle afwegingen lopen
de kosten van de opinion al snel op. De afweging tussen inzicht en kosten raakt zo alsnog
uit balans. Die balans, niet alleen voor de gewraakte afweging maar voor alle afwegingen
samen, moet in het oog gehouden worden. Als van de opiniongever wordt verlangd dat hij,
aan de ene kant, de kosten in de hand houdt maar, aan de andere kant, het risico draagt
van geïsoleerd beschouwde afwegingen die ook anders hadden kunnen worden gemaakt,
wordt het geven van opinions voor hem een loterij. Dat wringt temeer omdat de kosten
van een opinion – enkele duizenden euro’s – en de schade die van een onjuiste opinion het
gevolg kan zijn – vaak honderden miljoenen euro’s – nogal uit de pas lopen.285
165. Kosten niet allesbepalend. Dat de kosten een ijkpunt zijn voor de bepaling van de
zorg die een opiniongever moet betrachten, betekent niet dat zij allesbepalend zijn. Een
opiniongever die voor zijn opinion twee keer zo hoge kosten rekent als een ander zou
doen, hoeft niet zonder meer twee keer meer zorg te betrachten. Sommige opiniongevers
zijn nu eenmaal duurder dan andere. Omgekeerd kan een opiniongever die de helft lagere
kosten rekent, zich er niet achter verschuilen dat hij met beperktere zorg kon volstaan. Een
opiniongever die ervoor kiest zijn opinion voor een afbraakprijs aan te bieden, moet nog
steeds de vereiste mate van zorg betrachten.

2.6

De inhoud van de zorgplicht op hoofdlijnen – het opiniongebruik

166. Opiniongebruik. Wat de inhoud is van elk ijkpunt aan de hand waarvan de zorg
van een goed opiniongever kan worden vastgesteld, wordt bepaald door de omstandigheden van het geval. Waar die omstandigheden gelijk of vergelijkbaar zijn, vinden zij
hun neerslag in het opiniongebruik.
167. Opiniongebruik. De drie ijkpunten aan de hand waarvan kan worden bepaald wat
de zorg van een goed opiniongever inhoudt – (a) het inzicht in de juridische risico’s die

285

Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 42, noot 32: “Unfortunately, when a lawyer or law firm gives
an incorrect legal opinion in a major transaction, the potential consequences comes nowhere near to
comporting with Cicero’s time-honored maxim, “Let the punishment match the offense.” […] Instead
even a modest mistake in an opinion on a transaction in which the opinion recipient has lost many
millions of dollars can have draconian consequences for the opinion giver, threatening not only its
very existence (if a law firm) but also, when the lawyers who worked on the opinion are sued personally
(as the opinion preparers were in Dean Foods) both their livelihoods and their personal assets.”
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verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, dat de opinionontvanger
aan de opinion wil kunnen ontlenen, (b) het werk dat de opiniongever moet en kan doen
om dat doel te bereiken, en (c) de aan dat werk verbonden kosten; zie nr. 157 e.v. – zijn
niet in steen gehouwen. De inhoud van elk ijkpunt wordt bepaald door de omstandig
heden van het geval.286 De verwijzing naar “het geval” suggereert dat ijkpunten in elk
concreet geval opnieuw moeten worden vastgesteld. Bepalende omstandigheden waaronder opinions worden gegeven, zijn echter meestal gelijk of vergelijkbaar. Het inzicht
dat een opinionontvanger met zijn opinion wil verkrijgen – het eerste ijkpunt, onder
(a) – wordt door hem zelden gespecificeerd; vgl. nr. 164. Opinions plegen echter te zien
op rechtsverhoudingen die op de financiële markt gebruikelijk zijn, vooral op leningen,
al dan niet met zekerheden, obligaties, eveneens al dan niet met zekerheden, en aandelen;
zie nr. 29. Die rechtsverhoudingen zijn in de praktijk in belangrijke mate gestandaardiseerd. De 
opinionvennootschappen zijn doorgaans privaatrechtelijke rechtspersonen
zonder bijzondere karakteristieken. De transacties waarop opinions zien, zijn aldus in de
praktijk in hoge mate vergelijkbaar. Hetzelfde geldt voor de aan de transacties verbonden
juridische risico’s. Opinionontvangers vragen over dergelijke rechtsverhoudingen in de
praktijk vergelijkbare opinions, die vooral gebruikelijke opinionparagrafen bevatten; vgl.
nr. 33 en 205 e.v. Ook opinionontvangers zijn in de praktijk overwegend vergelijkbaar.
De doorsnee opinionontvanger is een “maatman-opinionontvanger”: een door de wol
geverfde opinionontvanger met ruime ervaring in de opinionpraktijk, of bijgestaan door
een door de wol geverfde juridisch adviseur met die ervaring; zie nr. 186 e.v. Om te bepalen welk inzicht zijn opinion moet bieden, kan de opiniongever zich richten op wat een
dergelijke maatman-opinionontvanger naar zijn ervaring aan inzicht verwacht. Vast te
stellen welk werk een opiniongever moet en kan verrichten om dat inzicht te bieden – het
tweede ijkpunt, onder (b) – is in het algemeen eenvoudig. Het recht wijst hier de weg. Aan
de hand daarvan kan de opiniongever vaststellen welk werk hij, binnen de grenzen van
zijn juridische deskundigheid (vgl. nr. 242), ten minste moet doen, en welk werk hij daarbovenop nog zou kunnen doen, om de opinionontvanger het door hem beoogde inzicht te
geven. De kosten van een opinion – het derde ijkpunt – liggen voor een opinion met alleen
gebruikelijke opinionparagrafen binnen een bepaalde bandbreedte vast. De markt heeft
hier zijn werk gedaan. Deze vergelijkbare omstandigheden brengen mee dat afweging aan
de hand van de drie ijkpunten die de zorg van een goed opiniongever bepalen, in belangrijke mate in abstracto kan worden gemaakt. De praktijk, gevormd door opiniongevers
en opinionontvangers, heeft dat in de loop van de jaren ook gedaan. In dit boek heten de
uitkomsten van de abstracte afwegingen samen het “opiniongebruik”.287 Alleen als bij-

286
287

De drie ijkpunten zijn dan ook geen afwijking van de regel – vgl. nr. 116 en 123 – dat de zorg die een
opiniongever moet betrachten, wordt bepaald door de omstandigheden. Zij zijn een handvat voor de
toepassing daarvan.
Ook Nijnens 1996, p. 11, wijst op het belang van het opiniongebruik voor de opinionpraktijk.
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2 De zorgplicht van de opiniongever
zondere omstandigheden daartoe nopen, is het nodig van het opiniongebruik af te wijken;
vgl. nr. 180 e.v.288
168. Vaststellen opiniongebruik. Het niet altijd eenvoudig vast te stellen wat het
opiniongebruik is. Er is de monografie van Nijnens, die op hoofdlijnen houvast biedt.289
De weinige andere Nederlandse literatuur over opinions biedt niet meer dan enig inzicht
op onderdelen. Rechtspraak ontbreekt.290 Het gebruik wortelt deels in de Amerikaanse
opinionpraktijk. Daarover bestaat een overvloed aan literatuur; zie nr. 14. De Amerikaanse
praktijk laat zich echter niet één op één overzetten naar Nederland. Anders dan in de
Verenigde Staten bestaat in Nederland geen georganiseerd overleg tussen opiniongevers
waarin aan de orde komt wat het opiniongebruik inhoudt. Desondanks bestaat er tussen ervaren opiniongevers brede overeenstemming over de vraag wat het gebruik is.291

288

289
290

291

Ook naar Amerikaans recht wordt de zorg die een opiniongever moet betrachten (vgl. noot 166) in
beginsel bepaald door “customary practice”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 30 en Tribar 1998,
§ 1.4(a): “This Report describes what an opinion giver should consider when preparing an opinion
letter. The starting point is customary practice.” “Customary practice” is de “practice of lawyers who
regularly give, and lawyers who regularly advise opinion recipients regarding” opinions of the kind
involved”; Legal Opinion Principles 1998, nr. B. “Customary practice” valt uiteen in “customary usage”,
die bepaalt hoe een opinion moet worden uitgelegd (vgl. nr. 177), en “customary diligence”, die bepaalt
welk onderzoek een opiniongever moet doen (vgl. nr. 175); Tribar 1998, § 1.4(b) en (c).
Nijnens 1996.
De enige gepubliceerde rechtspraak waarin vermeende gebreken in een opinion aan de orde waren,
is Rb. Rotterdam 11 maart 2013, ECLI:NL:RBROT:2010:BL7221, JOR 2010/144, en het hoger beroep
daarvan Hof Den Haag 17 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7322, LJN: BZ7322, NJFS 2013/140,
in cassatie vernietigd door HR 17 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:345, RvdW 2015/363. Ten tijde dat
de kopij van dit boek werd afgesloten, was in de procedure na verwijzing door de Hoge Raad nog geen
arrest gewezen.
Als onderdeel van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit boek, is onderzoek gedaan naar de
mening van ervaren opiniongevers over het opiniongebruik. Een concept voor dit boek is voorgelegd
aan advocaten van Allen & Overy, De Brauw Blackstone Westbroek, Clifford Chance, Freshfields,
Linklaters, Loyens Loeff, NautaDutilh en Stibbe. Deze advocaten hebben schriftelijk commentaar op
het concept geleverd. Met hen is voorts overlegd over de inhoud van het concept. In dat overleg is in het
bijzonder aandacht geschonken aan het opiniongebruik. De uitkomsten van het overleg zijn in dit boek
verwerkt. Daar waar dit boek naar het gebruik verwijst, wordt hetgeen daarover wordt geschreven door
deze advocaten breed gedragen. De kantoren die in het overleg betrokken zijn, zijn niet de enige kantoren die actief zijn in de opinionpraktijk. Op (of vaak juister: door; zie nr. 17) vele andere advocaten- en
notarissenkantoren worden ook opinions gegeven. Het overleg is echter beperkt tot advocatenkantoren
waarvan aannemelijk is dat zij een opinionpraktijk van betekenis hebben, zowel kwantitatief als kwalitatief. Een onderzoek onder alle kantoren met ervaring in de opinionpraktijk, hoe gering ook, zou een
omvangrijk werk zijn geweest. Het ligt niet voor de hand dat onderzoek onder dergelijke kantoren grote
toegevoegde waarde zou hebben. De selectie van die kantoren is geschied aan de hand van de rang
ordes van Nederlandse advocatenkantoren die in 2014 zijn toegekend door Chambers & Partners (zie
www.chambersandpartners.com) en The Legal 500 (zie www.legal500.com). Chambers & Partners en
The Legal 500 maken en publiceren jaarlijks wereldwijde rangordes van advocatenkantoren. De twee
publicaties worden op het gebied van dergelijke rangordes althans in Nederland algemeen als leidend
gezien. Omdat opinions vooral gemeengoed zijn in de financieringspraktijk (zie nr. 11), is de selectie
beperkt tot kantoren die zijn opgenomen in de rangordes voor “Banking & Finance”, “Capital Markets:
Debt”, “Capital Markets: Equity” en “Capital Markets: Securitisation” (Chambers & Partners) en
“Banking and finance”, “Asset finance and structured finance”, “Capital markets” en “Project finance
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Ervaren opiniongevers hebben bijna altijd ervaring aan beide kanten van de tafel: als
opiniongever en als advocaat van de opinionontvanger. Zij kennen het opiniongebruik uit
de opinions die zij maken en de opinions die zij van andere opiniongevers zien, en uit de
discussies die zij daarover met andere opiniongevers hebben.292
169. Opiniongebruik niet zonder meer bepalend. De vraag wat het opiniongebruik is, valt
niet samen met de vraag wat de zorg van een goed opiniongever is. Wat het gebruik is, is
een feitelijke vraag. Wat de zorg van een goed opiniongever is, is een normatieve vraag.293
Het is denkbaar dat de norm de lat hoger legt dan de feiten halen.294 Dat kan in het bijzonder het geval zijn als het recht wijzigt.295 Zo is sinds 1 februari 2007 een opinionvennootschap die voorkomt op een van de Europese terrorismelijsten van rechtswege verboden
en onbevoegd rechtshandelingen te verrichten (art. 2:20 lid 3 BW; zie voor de datum van
inwerkingtreding art. V van de wet waarbij het lid is ingevoegd296). Een opiniongever
moet daarom nagaan of de opinionvennootschap niet op een dergelijke lijst voorkomt; zie
nr. 504, 525, 551 e.v. en 643. Het is echter aannemelijk dat niet alle opiniongevers daartoe
onmiddellijk op 1 februari 2007 zijn overgegaan. Het opiniongebruik zal enige tijd nodig
gehad hebben om zich naar de nieuwe regel te voegen. In de tussentijd was de norm strenger dan het gebruik.
170. Opiniongebruik. Het opiniongebruik raakt een opinion in het bijzonder op drie punten. In de eerste plaats bepaalt het opiniongebruik de mate van zorg die een opiniongever
moet betrachten; zie nr. 171 e.v. In de tweede plaats geeft het opiniongebruik richting aan
de reikwijdte van het onderzoek dat de opiniongever moet doen; zie nr. 175 e.v. In de derde

292
293
294

295
296

and PFI” (The Legal 500). Van die kantoren zijn de kantoren met ten minste drie vermeldingen in een
van de hoogste twee rangen geselecteerd (“band 1” en “band 2” voor Chambers & Partners, 1 en 2 voor
The Legal 500; Chambers & Partners kent, afhankelijk van het praktijkgebied tot vijf rangen, The Legal
500 drie, zij het dat rang 3 is gesplitst in twee subrangen). De advocaten van de geselecteerde kantoren
met wie het overleg is gevoerd, zijn alle advocaten met langjarige ervaring in de opinionpraktijk.
Een uitzondering geldt mogelijk voor bedrijfsjuristen die werken bij een niet-financiële instelling.
Het is voorstelbaar dat zij alleen als opiniongever optreden.
Vgl. nr. 116, 119 en 123 en vgl. nr. 124.
Vgl. Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/87. Zie voor een voorbeeld uit de praktijk HR 30 januari 1981,
ECLI:NL:HR:1981:AG4140, NJ 1982/56: nagenoeg onmiddellijk nadat de akte tot leverings van verkocht vastgoed is verleden, betaalt de notaris een deel van de koopsom uit aan de verkoper. Na de
betaling, maar voordat de leveringsakte in de openbare registers is ingeschreven, wordt op het vastgoed
beslag gelegd. De handelswijze van de notaris is in strijd met de zorg van een redelijk bekwaam en
redelijk handelend vakgenoot. Daaraan doet niet af dat de handelwijze in overeenstemming is met het
notariële gebruik.
In andere gevallen moet het opiniongebruik in het algemeen leidend zijn; vgl. nr. 182
Wet van 20 november 2006, houdende goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg tot stand
gekomen Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale nietgouvernementele organisaties, alsmede invoering van enige regels met betrekking tot in een terrorismelijst vermelde organisaties en andere organisaties waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is
met de openbare orde (Stb. 2006, 600).
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plaats bepaalt het opiniongebruik mede de uitleg die aan een opinion moet worden gegeven; zie nr. 177 e.v.

171. Invloed opiniongebruik op mate van zorg. Het opiniongebruik wil dat de opiniongever bij het geven van zijn opinion een hoge mate van zorg in acht neemt. De zorgplicht
van de opiniongever verschilt echter niet principieel van de zorg die een advocaat moet
betrachten bij ander werk dat hij voor een cliënt verricht.
172. Opinion vergt hoge mate van zorg. Nijnens stelt dat opinions met “een grote mate
van zorgvuldigheid” moeten worden gegeven.297 Dat is juist. De opiniongever moet bij
het geven van zijn opinion een hoge mate van zorg in acht nemen.298 Dat dat zo is, kan
op verschillende manieren worden verklaard. De opinionontvanger verlangt een opinion
om zicht te krijgen op de risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet; zie nr. 191 e.v. Met die rechtsverhouding is in de praktijk bijna altijd een groot
financieel belang gemoeid. Dat belang vergt dat de risico’s met precisie in kaart worden
gebracht. Aan de opinion zijn aanzienlijke kosten verbonden; zie nr. 162. Wie voor zorg
veel betaalt, mag veel zorg verwachten. De oordelen die in een opinion worden neergelegd,
zijn meestal stellig geformuleerd: zie nr. 52 e.v. Door hun stelligheid suggereren de bevestigingen dat over hun juistheid geen twijfel kan bestaan. Die stelligheid moet dan ook
worden waargemaakt. Geen van deze verklaringen is echter boven discussie verheven. Het
precieze belang van de opinionontvanger kan van geval tot geval verschillen. De kosten
van een opinion zijn een gevolg van het onderzoek dat van de opiniongever wordt verwacht, en niet de oorzaak ervan. Of een oordeel dat stellig lijkt, ook een stellige betekenis
heeft, is een kwestie van uitleg. Doorslaggevend is echter dat in de praktijk “opinion” de
betekenis heeft van met een hoge mate van zorg gegeven oordeel. Een opinion moet met
die zorg worden gegeven, omdat het opiniongebruik dat nu eenmaal wil.299, 300

Nijnens 1996, p. 33. In dezelfde richting Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391, die spreekt over “de grootst
mogelijke zorgvuldigheid”, en Hofstede, TvOb 2007, p. 110, die stelt dat een opinion “een hogere mate
van zekerheid” moet bieden dan een “regulier juridisch advies”.
298 Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Sterba & McDermott, in: Sterba, p. 1-20: “[…] the applicable
standard of care and diligence in issuing legal opinions is as high as in any professional activity in
which a lawyer might engage.”
299 Het opiniongebruik is naar zijn aard beperkt tot de opinionpraktijk. Dat een onder de kop “opinion”
gegeven oordeel een hoge mate van zorg vergt, is buiten de grenzen van de opinionpraktijk dan ook
geen gegeven. Welke zorg een advocaat in acht moet nemen die in een bericht dat geen opinion is in
de in dit boek bedoelde zin, bewust of onbewust de magische woorden “I am of the opinion” gebruikt,
moet worden vastgesteld door zijn handelen te toetsen aan wat een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot, alle omstandigheden in aanmerking genomen, zou hebben gedaan; vgl. nr. 123.
300 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 7: “Lawyers approach closing opinions with great care, taking
pains to establish the factual and legal basis for every opinion they give, researching seemingly obscure
legal points, and worrying about niceties of syntax and vocabulary. When delivering closing opinions,
lawyers put their professional reputations on the line.” Anders de verdachte opiniongever in Hof
Den Haag 17 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7322, LJN: BZ7322, NJFS 2013/140, voor wie “naar
eigen zeggen het opmaken van een ‘legal opinion’ niet tot de meest intellectuele uitdagingen van zijn
297
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173. Opinion is geen garantie of verzekering. Dat een opiniongever een hoge mate van
zorg moet betrachten, betekent niet dat hij instaat voor de juistheid van de in de zijn opinion gegeven oordelen. In de literatuur is wel het tegendeel gesuggereerd. Zaman stelt dat
een opinion een “resultaatverbintenis” is.301 Het lijkt erop dat hij daarmee bedoelt dat de
opiniongever ervoor moet zorgen dat de oordelen in zijn opinion zonder meer juist zijn.
Hofstede stelt dat een opiniongever mag worden geacht de juistheid van wat in de opinion
staat “te garanderen”.302 Brink en Raaijmakers suggereren dat een opiniongever met zijn
opinion een aansprakelijkheid op zich neemt die “in de buurt komt van een aanvaarding van risicoaansprakelijkheid”.303 Deze, en vergelijkbare, opvattingen zijn onjuist.304
In weerwil van de suggestie die uitgaat van de stelligheid van de oordelen in een opinion,
mag de opinionontvanger er niet van uitgaan dat hun juistheid boven twijfel verheven is.305
Het onderzoek dat een opiniongever doet, is op allerlei punten beperkt; vgl. nr. 227 e.v.
(juridisch onderzoek) en 238 e.v. (feitelijk onderzoek). Daar waar het onderzoek zich niet
heeft uitgestrekt, kan de werkelijkheid anders zijn dan de opinion zegt. Recht is bovendien
geen wiskunde. In de wiskunde kan “als A, dan B” een absolute waarheid zijn, in het recht
volgt na “als A, dan B” doorgaans: tenzij. Die “tenzij” kan meer of minder omvatten. Soms
is buiten twijfel welke tenzij’s er zijn. In veel gevallen is dat echter minder duidelijk. Over
wat rechtens is, kan veelal verschillend worden gedacht; vgl. nr. 269 e.v. Vaak is er zoiets
als een heersende leer, maar zijn er tevens afwijkende meningen. De opvattingen over
wat rechtens is, kunnen met de tijd veranderen. Die veranderingen kunnen terugwerken.
Waar vandaag de heersende leer A is, kan over vijf jaar blijken dat de heersende leer zich
al die tijd heeft vergist. De Hoge Raad kan oordelen dat, anders dan de heersende leer
destijds voor ogen had, het recht al vijf jaar B was. Tenzij’s waarvan het bestaan buiten
twijfel is, kunnen op zichzelf weer meer of minder duidelijk zijn. Van een enkele tenzij kan
eenvoudig worden aangegeven wanneer, of vastgesteld dat, hij van toepassing is. Andere
tenzij’s zijn meer ongrijpbaar, vaak omdat zij vergen dat rekening wordt gehouden met
alle omstandigheden van het geval of omdat zij zich slechts voordoen in gevallen die zich
moeilijk laten voorstellen. Met deze tenzij’s moet, de stelligheid van de opinion ten spijt,
de opinionontvanger leven. Van een opiniongever kan worden verwacht dat hij de opinion
met zorg voorbereidt en geeft, maar niet meer dan dat. Hij is een juridisch adviseur, en

beroepsoefening behoorde, werk dat hij niet echt leuk vond”. Het arrest is in cassatie vernietigd door
HR 17 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:345, RvdW 2015/363. Ten tijde dat de kopij van dit boek werd
afgesloten, was in de procedure na verwijzing door de Hoge Raad nog geen arrest gewezen.
301 Zaman, WPNR 2010, p. 732.
302 Hofstede, TvOb 2007, p. 110.
303 Brink & Raaijmakers 1996, p. 59-60. Brink c.s. onderkent dat de norm waaraan het handelen van een
opiniongever moet worden getoetst die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot is;
vgl. nr. 116 en 123
304 Ook Nijnens 1996, p. 133, verwerpt de gedachte dat een opiniongever die op zich neemt een opinion te
geven een resultaatverbintenis op zich laadt.
305 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 15 en 104-106, geciteerd in noot 519, en London Report 2011,
§ 32, geciteerd in dezelfde noot.
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geen garant of verzekeraar.306 Als een oordeel in de opinion onjuist is, kan dat het gevolg
zijn van onvoldoende zorg door de opiniongever. Een oordeel kan echter ook onjuist zijn
omdat de feiten anders zijn dan de opiniongever heeft verondersteld, of omdat het recht
anders blijkt te zijn dan de opiniongever in redelijkheid heeft gemeend dat het was. Dat is,
als hij zich van zijn zorgplicht gekweten heeft, de opiniongever niet aan te rekenen.307 De
zorgplicht die een opiniongever heeft, verschilt niet principieel van de zorgplicht die een
advocaat of notaris in het algemeen heeft. Dat de opiniongever zijn opinion met een hoge
mate van zorg moet geven, is slechts een inkleuring van hetgeen van een redelijk bekwaam
en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.308 Het legt de lat niet hoger.
174. Opinions over lastige kwesties. De suggesties in de literatuur dat een opiniongever instaat voor de juistheid van de oordelen in zijn opinion (zie nr. 173), spelen de
Nederlandse opinionpraktijk ondertussen parten. De praktijk leert dat Nederlandse
opiniongevers nogal eens huiverig zijn opinions te geven over lastige kwesties, waarover
geen oordeel zonder voorbehoud kan worden gegeven. Die huiver is deels te verklaren uit
verwarring over het begrip “opinion”. Het komt nogal eens voor dat een opinionontvanger die zegt “een opinion” te verlangen, bedoelt dat hij “een clean opinion” wil ontvangen, die zonder voorbehoud zegt wat de opiniongever horen wil. Maar het in een opinion
neergelegde oordeel van de opiniongever hoeft niet zonder voorbehoud te zijn. Het oordeel kan ook zijn dat een kwestie onzeker is. De opinion is dan een qualified opinion. De
mate van onzekerheid kan de opiniongever in het oordeel tot uitdrukking brengen; vgl.
nr. 271. De opinion kan ook de redenering geven, die de opiniongever tot zijn oordeel heeft
gebracht. De o
 pinion is dan een reasoned opinion. De opinion blijft echter onveranderd
een o
 pinion. Als de opiniongever een oordeel voorbereidt en geeft met de voor opinions
passende hoge mate van zorg, is er geen principiële reden om dat oordeel niet te beginnen
met “I am of the opinion”.

175. Invloed opiniongebruik op reikwijdte onderzoek. Het opiniongebruik bepaalt in
belangrijke mate de grenzen die de opiniongever bij zijn juridisch en feitelijk onderzoek
in acht mag nemen.309
176. Onderzoek. Een opiniongever die een opinion moet geven, heeft een drieledige taak:
hij moet onderzoek doen, hij moet op grond daarvan een oordeel vormen, en hij moet dat
oordeel in de opinion vastleggen; zie nr. 222. Het onderzoek valt uiteen in juridisch en
feitelijk onderzoek. In sommige gevallen geeft het recht ondubbelzinnig richting aan het
306 Aldus ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 941 en ten aanzien van de hoedanigheid van garant
Nijnens 1996, p. 21-22 en Brink & Raaijmakers 1996, p. 59. In dezelfde zin Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 15 en London Report 2011, § 33.
307 In dezelfde zin Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391. Vgl. ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 60.
308 In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 129, en Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391.
309 Vgl. noot 288.
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onderzoek dat een opiniongever hoort te doen. In andere gevallen biedt het recht echter
verschillende wegen, die verschillen in hun mate van zorgvuldigheid; vgl., ook voor voorbeelden, nr. 161. Welk onderzoek in dergelijke gevallen van een goed opiniongever wordt
gevergd, wordt bepaald door het opiniongebruik. De richting die het opiniongebruik aldus
geeft aan de reikwijdte van het onderzoek dat de opiniongever moet doen, uit zich op twee
niveaus. Op het eerste niveau geeft het opiniongebruik richting aan de onderzoeksplicht
van de opiniongever in het algemeen; vgl. nr. 227 e.v. (juridisch onderzoek) en 238 e.v.
(feitelijk onderzoek). Op het tweede niveau bepaalt het opiniongebruik, binnen de aldus
in het algemeen getrokken grenzen, welk onderzoek een opiniongever moet doen om de
oordelen te kunnen geven die zijn opgenomen in de gebruikelijke opinionparagrafen; zie
daarover de hoofdstukken 5-12.

177. Invloed opiniongebruik op uitleg opinion. Het opiniongebruik brengt mee dat
de gebruikelijke onderdelen van een opinion in beginsel de betekenis hebben die het
gebruik daaraan toekent.
178. Uitleg. De opinionontvanger verlangt de opinion steeds om, in zijn belang, inzicht
te krijgen in de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet en waarover de opinion zich uitstrekt; zie nr. 191 e.v. De opinionontvanger
weegt daartoe af welke risico’s in de opinion moeten worden geadresseerd; zie nr. 202 e.v.
Voor zover die risico’s worden geadresseerd in gebruikelijke opinionparagrafen, verkrijgt
de opinionontvanger het door hem beoogde inzicht alleen als die opinionparagrafen,
met de bijbehorende assumptions, qualifications en andere relevante onderdelen van de
opinion, zeggen wat hij verwacht. Wat de opinionontvanger op dit punt mag verwachten, wordt overwegend bepaald door het opiniongebruik.310 Een voorbeeld is de uitleg die
moet worden gegeven aan de woorden “valid”, “binding” en “enforceable” in een remedies opinion. De opinionontvanger verlangt een opinion dat de overeenkomst waarop de
opinion ziet, afdwingbaar is. Met een subtiel woordenspel over de precieze betekenis van
“valid”, “binding” en “enforceable” is het belang van de opinionontvanger niet gediend.
Daarom geeft het opiniongebruik aan de woorden, ongeacht of zij alleen of in combinatie
met elkaar voorkomen, altijd dezelfde betekenis. Die betekenis is dat de overeenkomst
waarop de opinion ziet, in rechte afdwingbaar is; zie nr. 679. De rol die het opiniongebruik
bij de uitleg van opinions speelt, lost mede de problemen op die worden veroorzaakt door
de Amerikaanse achtergrond van de opinionpraktijk. Omdat opinions zijn overgewaaid
uit de Verenigde Staten (zie nr. 8 e.v.) en onveranderlijk in het Engels luiden (zie nr. 56
e.v.), is de terminologie die in opinions wordt gebruikt sterk geënt op het Amerikaanse
310

Ook in de Verenigde Staten wordt de betekenis van een opinion in belangrijke mate bepaald door “customary usage”, die “reflects how experienced laywers customarily interpret and draft opinions”; Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 19-20. De betekenis van een opinion wordt voorts bepaald door “custom
ary diligence” die “experienced lawyers customarily do to support it”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014,
p. 21. Vgl. ook noot 288.
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juridische idioom. De vraag wat die terminologie in een Nederlandsrechtelijk kader betekent, is echter niet altijd eenduidig te beantwoorden; vgl. de voorbeelden in nr. 95. Het
opiniongebruik biedt hier uitkomst. Moeilijk in een Nederlandsrechtelijk kader te passen
Amerikaanse begrippen hebben in een opinion de betekenis die het opiniongebruik daaraan geeft.
179. Doorwerking uitleg in onderzoek. De uitleg die aan een opinion moet worden gegeven, staat niet op zichzelf. De uitleg van een opinion bepaalt mede welk oordeel in de
opinion besloten ligt. Dat oordeel kan de opiniongever alleen geven als hij het daarvoor
vereiste onderzoek heeft gedaan. De uitleg van de opinion bepaalt aldus mede welk onderzoek de opiniongever moet doen; vgl. nr. 274.

180. Afwijkingen van het opiniongebruik. De omstandigheden van het geval kunnen
de opiniongever ertoe nopen af te wijken van het opiniongebruik. Dergelijke afwijking is
uitzondering, geen regel.
181. Afwijkingen van het opiniongebruik. De zorg van een goed opiniongever is met het
opiniongebruik niet in steen gebeiteld. Hoofdregel blijft dat wat de zorg van een goed
opiniongever is, wordt bepaald door de omstandigheden van het geval; zie nr. 158. Daar
waar de omstandigheden afwijken van de omstandigheden die ten grondslag liggen aan
het opiniongebruik, kan de opiniongever van dat gebruik moeten afwijken. Een vanzelfsprekend bepalende omstandigheid is het contractuele kader waarbinnen de opinion
wordt gegeven. De overeenkomst tussen de opiniongever en zijn cliënt (in het geval van
een client opinion) of het samenstel van overeenkomsten tussen de opiniongever, de
opinionontvanger en de cliënt van de opiniongever (in het geval van een third party
opinion; vgl. nr. 151) kan vergen dat de opiniongever afwijkt van het opiniongebruik. De
afwijking kan inhouden dat de opiniongever meer zorg betracht dan het opiniongebruik
vergt, of minder; vgl. nr. 155.311 Ook andere afwijkende omstandigheden kunnen echter
tot afwijking van het opiniongebruik nopen. Zo is denkbaar dat een opinion in grote haast
moet worden voorbereid en afgegeven op een dag waarop het handelsregister gesloten is,
zodat geen officiële handelsregisteruittreksels kunnen worden verkregen.312 In dergelijke
ongebruikelijke omstandigheden moet het gebruik wijken voor wat praktisch mogelijk
is. Binnen de grenzen van de praktische mogelijkheden, blijft de opiniongever echter

311

312

Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 128: “Customary practice notwithstanding, the parties to a
transaction remain free to vary the scope and nature of the factual investigation the opinion preparers
otherwise would be required to conduct. To do so, the opinion preparers should discuss the matter
with the opinion recipient, describe their factual investigation in the opinion letter and make clear in
the opinion letter that the factual investigation described is the only factual investigation they have
conducted.”
Opiniongevers met online toegang tot het handelsregister kunnen wel een zogenoemd online-uittreksel
krijgen. De bewijskracht van een dergelijk uittreksel is echter beperkt; zie nr. 426.
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verplicht een hoge mate van zorg te betrachten. Een opiniongever moet vaak, en een verstandig opiniongever zal hoe dan ook, van de afwijkingen van het gebruik in zijn opinion
melding maken; vgl. nr. 189 en 190.313
182. Afwijking van het opiniongebruik is uitzondering, geen regel. Hoewel de omstandigheden kunnen nopen tot afwijking van het opiniongebruik, moet niet lichtvaardig worden geoordeeld dat zo’n afwijking nodig is. Het opiniongebruik komt niet uit de lucht
vallen. Het is de neerslag van jarenlange ervaring van in de opinionpraktijk doorknede
advocaten. Tussen ervaren opiniongevers bestaat over het opiniongebruik brede overeenstemming.314 Die overeenstemming heeft het mogelijk gemaakt dat de opinionpraktijk
in belangrijke mate is gestandaardiseerd. Hoewel elke opiniongever zijn opinions geeft
in een vorm waarmee hij zich vertrouwd voelt, en opinions van verschillende opinion
gevers aldus op het oog verschillen, bestaat tussen ervaren opiniongevers geen verschil
van mening van betekenis over doel van een opinion, de betekenis van de gebruikelijke
opinionparagrafen, en het onderzoek – juridisch en feitelijk – dat moet worden gedaan om
de in die opinionparagrafen neergelegde oordelen te geven. De aldus bereikte standaardisatie vereenvoudigt het proces dat moet worden gevolgd om tot een opinion te komen. In
de eerste plaats vereenvoudigt de standaardisatie het opstellen van opinions. De opinion
gever kan gebruikelijke opinions geven in de vom van een door hem opgesteld model. Het
werk dat hij moet doen om de daarin opgenomen opinions te beschrijven, kan hij vastleggen in een handleiding. Dat alles beperkt de kans op fouten; vgl. nr. 309. In de tweede
plaats vereenvoudigt standaardisatie de beoordeling van opinions. Omdat de betekenis
van gebruikelijke opinions vaststaat, kan de opinionontvanger (in elk geval de maatmanopinionontvanger; zie nr. 186) de opinion eenvoudig op waarde schatten. Hij weet welk
inzicht de opinion hem biedt in de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en ook waar de grenzen van dat inzicht liggen. In de
derde plaats vereenvoudigt standaardisatie het overleg tussen opiniongever en opinionontvanger over de opinion. Omdat de opinionontvanger weet wat hij aan de o
 pinion heeft,
kan dat overleg beperkt blijven. De door standaardisatie aldus bereikte vereenvoudiging
drukt de kosten van een opinion. Afwijking van het opiniongebruik drijft de kosten weer
op. Hetzelfde geldt als de opiniongever voortdurend rekening moet houden met de mogelijkheid dat afwijking geboden kan zijn; vgl. nr. 164. Het kostenvoordeel dat met standaardisatie wordt bereikt wordt aldus weer teniet gedaan. Daarmee is niemand gebaat.

313

314

In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; vgl. Tribar 1998, § 1.5: “The parties may have good reason to
depart from customary opinion practice in particular circumstances. A material departure from any
aspect of customary practice (including diligence or usage) should be expressly described in the opinion
letter.” Aldus ook Legal Opinion Principles 1998, nr. I.C. Zie over “diligence or usage” noot 288.
Dat bleek in het onderzoek dat mede aan dit boek ten grondslag ligt; zie daarover noot 291.
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183. Omstandigheden die tot afwijking van het opiniongebruik kunnen nopen – persoon
opiniongever en persoon opinionontvanger. De persoon van de opiniongever is slechts bij
uitzondering een in aanmerking te nemen omstandigheid. De persoon van de opinion
ontvanger kan een rol spelen. De opiniongever mag zich in het algemeen richten op een
“maatman-opinionontvanger”. De maatman-opinionontvanger is een ervaren opinionontvanger, van wie mag worden aangenomen dat hij weet wat hij van een opinion kan
verwachten. Bij de bepaling wat de maatman-opinionontvanger is, is mede bepalend
of de opinionontvanger Nederlands of buitenlands is. Geeft de opiniongever een client
opinion, dan kan de opiniongever de maatman-opinionontvanger als richtpunt moeten
loslaten.
184. Omstandigheden die tot afwijking van het opiniongebruik kunnen nopen. Van alle
voorstelbare omstandigheden die tot afwijking van het opiniongebruik zouden kunnen
nopen, zijn er twee die het verdienen nader onder de loep te worden genomen: (a) de
persoon van de opiniongever (zie nr. 182), en (b) de persoon van de opinionontvanger
(zie nr. 186 e.v.).315
185. Persoon opiniongever. De persoon van de opiniongever is slechts zelden een omstandigheid die noopt tot afwijking van het opiniongebruik. De opiniongever is in de praktijk een door de wol geverfde opiniongever, met ruime ervaring in de opinionpraktijk.
Ontbeert een opiniongever die ervaring, dan doet dat niet af aan zijn zorgplicht. Een
opiniongever moet de “redelijke bekwaamheid” hebben, die vereist is om de opinion
te geven.316, 317 Wordt een opiniongever om een opinion gevraagd die buiten de grenzen
van zijn bekwaamheid valt, dan behoort hij het verzoek om de opinion te weigeren. Dat
het geven van een opinion in het algemeen werk voor specialisten is, en kennis van de
opinionpraktijk en het opiniongebruik vergt, maakt dat niet anders. Een advocaat die
zich op specialistisch terrein begeeft, moet ervoor zorgen dat hij de daarvoor vereiste
bekwaamheid heeft.318 Als een ongebruikelijke opinion wordt gevraagd, zou de persoon
van de opiniongever wel een rol kunnen spelen. Onveranderd blijft dat de opiniongever
ervoor moet zorgen dat hij de redelijke bekwaamheid heeft die voor het geven van de
opinion vereist is. Voorstelbaar is echter dat de opinion wordt gevraagd aan een bepaalde
315
316
317
318

Vgl. over in aanmerking te nemen omstandigheden in algemene zin Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV
2014/97-98
Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/94. Zie ook art. 4.1 Verordening op de advocatuur.
Naar Amerikaans recht geldt hetzelfde: Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 49.
Als een advocaat of notaris naar buiten treedt als specialist, moet hij de zorg betrachten van een redelijk
bekwaam en redelijk handelend specialist op het betrokken gebied; vgl. Huijgen, in: GS Onrechtmatige
daad, aant. VI.1.10 en VI.2.2.8 en uitdrukkelijk Michiels van Kessenich-Hoogendam 1970, p. 148. Een
advocaat of notaris die een opinion geeft, treedt daarmee (en door het aanvaarden van de opdracht
daartoe) naar buiten als specialist op het gebied van opinions. Vgl. Michiels van Kessenich-Hoogendam
1995, p. 41, die stelt dat een deskundige die zichzelf niet als specialist afficheert desalniettemin als specialist moet worden beschouwd als hij “op andere wijze, bijvoorbeeld door het aanvaarden van een
bepaalde opdracht, het vertrouwen heeft gewekt over specifieke deskundigheid te beschikken”.
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opiniongever, met het oog op diens bijzondere deskundigheid op het gebied waarover de
opinion zich uitstrekt. In dat geval is denkbaar dat de zorg die van deze opiniongever
wordt verlangd, verder gaat dan de hoge mate van zorg die opiniongevers in het algemeen
moeten betrachten.319 Een vraag is of de persoon van de opiniongever een rol moet spelen
als de opiniongever een notaris is die een opinion geeft over een notariële akte die door
hem is verleden. Denk aan het geval dat een notaris een incorporation opinion geeft over
een opinionvennootschap die is opgericht bij een door hem verleden oprichtingsakte. Het
antwoord op de vraag moet in beginsel ontkennend zijn. Het geven van een opinion is te
onderscheiden van de andere werkzaamheden die de opiniongever verricht. Als een notaris een akte heeft verleden met een te vermijden gebrek is hij daarvoor mogelijk als notaris
aansprakelijk. Zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de opinion blijft echter beperkt tot de
aansprakelijkheid die opiniongevers gebruikelijk hebben. Een uitzondering op het beginsel zou kunnen worden aanvaard als de opinion van de notaris wordt gevraagd juist omdat
hij de oprichtingsakte heeft verleden.
186. Persoon opinionontvanger – maatman-opinionontvanger. Voor de vraag of de persoon van de opinionontvanger een omstandigheid is die mede bepaalt welke mate van
zorg de opiniongever moet betrachten, moet worden onderscheiden tussen client opinions
enerzijds en third party opinions anderzijds. Zie voor het geval de opinion een third party
opinion is nr. 188. Zie voor het geval de opinion een client opinion is, nr. 190. Startpunt is in
beide gevallen de opinionontvanger die in de praktijk het meeste voorkomt: de maatmanopinionontvnager – een door de wol geverfde opinionontvanger, die ruime ervaring heeft
in de opinionpraktijk of wordt bijgestaan door een door de wol geverfde juridisch adviseur
met die ervaring.320 De maatman-opinionontvanger is een opinionontvanger met kennis
van zaken. Dat legt de lat vrij hoog. Bezwaarlijk is dat niet. Een ervaren o
 pinionontvanger
behoort te weten wat hij van een opinion mag verwachten. Wordt de opinionontvanger
bijgestaan door een juridisch adviseur, dan mag van deze worden verwacht dat hij de
opinionontvanger zo nodig omtrent de opinion adviseert.321 Gaat dat advies de deskundigheid van de juridisch adviseur te buiten, dan mag worden verwacht dat hij de opinionontvanger naar een andere juridisch adviseur verwijst.322 De opinionontvanger is, ook als
hij geen ervaren opinionontvanger is, in de praktijk altijd een professionele partij met een
eigen juridische afdeling. Van een dergelijke partij mag worden verwacht dat zij over haar

319
320

321
322

Aldus ook Nijnens 1996, p. 135. Zie ook noot 318.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 20, noot 5, die voor de uitleg van een opinion aanknopen
bij “the customary practice of lawyers who regularly give, and regularly advise recipients regarding,
opinions of the kind involved”; vgl. noot 288. De reden dat wordt aangeknoopt bij wat ervaren juridisch
adviseurs doen, is dat opinionontvangers “normally are advised by counsel as to the scope and accept
ability” van de opinion. Ervaren opinionontvangers zoals banken worden geacht de uitleg te kennen,
ook als zij ervoor kiezen zich niet door een juridisch adviseur te laten bijstaan; Glazer, FitzGibbon &
Weise 2014, p. 23, noot 13. In dezelfde zin Tribar 1998, § 1.4(a).
Vgl. Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 153-154.
Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 43-44.
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eigen belangen waakt en daartoe zo nodig juridisch advies inwint.323 Voor de vraag of op
deze punten uitzonderingen moeten worden gemaakt, moet onderscheid worden gemaakt
tussen third party opinions enerzijds en client opinions anderzijds. Zie voor het geval de
opinion een third party opinion is nr. 188. Zie voor het geval de opinion een client opinion
is nr. 190.
187. Onderscheiden maatmannen. De maatman-opinionontvanger is naar zijn aard een
grootste gemene deler; vgl. nr. 186. Een vraag is of die grootste gemene deler moet worden
genomen over de groep opinionontvangers als geheel, of dat deelgroepen kunnen worden onderscheiden. Dat laatste ligt in de rede. In het bijzonder is onderscheid te maken
al naar gelang de opinionontvanger Nederlands of buitenlands is. Een Nederlandse
ervaren en ter zake kundige opinionontvanger zal op hoofdlijnen bekend zijn met de
Nederlandsrechtelijke risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhoudingen waarop
opinions plegen te zien – leningen, al dan niet met zekerheden, obligaties, eveneens al
dan niet met zekerheden, en aandelen; zie nr. 29. Bij een buitenlandse opinionontvanger
zal die bekendheid ontbreken (tenzij hij geregeld actief is op de Nederlandse markt). Zo
mag worden aangenomen dat een Nederlandse financier die een opinion ontvangt over
een lening met een garantie van een Nederlandse NV of BV, bekend is met het risico dat
die garantie doeloverschrijdend kan zijn; vgl. nr. 543. Is de financier buitenlands, dan kan
hij met het risico onbekend zijn. De kennis van risico’s die aldus bij een bepaalde groep
opinionontvangers mag worden aangenomen, vertaalt zich in datgene wat een maatmanopinionontvanger van die groep wordt geacht aan kennis in huis te hebben.324
188. Maatman-opinionontvanger; third party opinion. Als de opiniongever een third
party opinion geeft, dus aan een ander dan zijn cliënt, mag hij zich als uitgangspunt
zonder meer richten op de maatman-opinionontvanger. Omdat hij zijn contact met de
opinionontvanger-niet client beperkt moet houden (vgl. nr. 130), kan hij ook niet veel
anders. Of de opinionontvanger een ervaren opinionontvanger is en of de opinionontvanger wordt bijgestaan door een juridisch adviseur (vgl. nr. 186), is zonder belang. Weliswaar
vergt het belang van de opinionontvanger-niet cliënt dat hij de opinion begrijpt en daarover zo nodig wordt geadviseerd, maar de opiniongever is niet de juridisch adviseur
van de opinionontvanger. Zijn zorg toesnijden op de belangen van de opinionontvanger zou op gespannen voet kunnen komen met de zorgplicht die de opiniongever heeft
jegens zijn c liënt; vgl. nr. 118 en 130.325 Het is echter denkbaar dat op het uitgangspunt een
323
324
325

Vgl. Bolt & Spier 1996, p. 121. Anders Nijnens 1996, p. 135.
Vgl. Nijnens 1996, p. 135, die stelt dat denkbaar is dat de opiniongever jegens een buitenlandse opinion
ontvanger die onbekend is met Nederlands recht een verhoogde mate van zorg in acht moet nemen.
Zie echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 66, die wijzen op het risico dat een onervaren opinionontvanger die niet wordt bijgestaan door een juridisch adviseur de opinion verkeerd begrijpt en daaraan het gevolg verbinden dat een opiniongever ervoor moet waken de opinionontvangers te beperken
tot personen die wel juridisch advies ontvangen of zelf de vereiste ervaring met opinions hebben. Field
& Smith 1 2014, p. 267, gaan een stap verder en suggereren dat een opiniongever die vaststelt dat de
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 itzondering moet worden gemaakt. In een enkel geval is de maatman-opinionontvanger
u
ook voor de opiniongever die een third party opinion geeft, niet een bruikbaar richtpunt.
Dat geldt in het bijzonder als de opinionontvanger een overheidsorgaan of beurshouder is.
Een dergelijke opinionontvanger is niet de ervaren opinionontvanger die model staat voor
de maatman-opinionontvanger. Een dergelijke opinionontvanger wordt ook vaak niet
bijgestaan door een ervaren juridisch adviseur. In een dergelijk geval moet de opinion
gever zich richten op wat de opinionontvanger in kwestie verlangt en redelijkerwijs mag
verwachten.
189. Uitzonderingen bij third party opinion. Het is denkbaar dat een opiniongever die een
third party opinion geeft, meer of juist minder onderzoek moet doen dan gebruikelijk is.
Meer onderzoek kan voortvloeien uit specifieke eisen die de opinionontvanger-niet cliënt
aan de opinion stelt. Die specifieke eisen wortelen niet in een contractuele verhouding
tussen de opiniongever en de opinionontvanger, maar in het praktische gegeven dat de
opinionontvanger een opinion die niet aan zijn specifieke eisen voldoet, zal weigeren. Of
de opinionontvanger dat kan, wordt bepaald door zijn rechtsverhouding tot de cliënt; zie
nr. 151. Minder onderzoek kan bijvoorbeeld voortvloeien uit praktische belemmeringen
waarop de opiniongever stuit – zie nr. 181 – of uit een specifieke beperking die hem door
zijn cliënt is opgelegd; vgl. nr. 151 e.v. Ook omdat de opiniongever zich jegens de opinionontvanger-niet cliënt doorgaans niet kan verschuilen achter een beperking die hem door
zijn cliënt is opgelegd, is het noodzakelijk dat hij dergelijke beperkingen in de opinion
vermeldt; vgl. nr. 277 en 283 e.v.
190. Maatman-opinionontvanger; client opinion. De opiniongever die een client opinion
geeft, dus aan zijn cliënt, doet dat ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht met
die cliënt. De zorgplicht van de opiniongever wordt dan door die overeenkomst bepaald.
Wat de overeenkomst meebrengt, kan verschillen.326 Als de opinionontvanger een ervaren opinionontvanger is, zal de opiniongever zich doorgaans kunnen richten op de in
nr. 186 bedoelde maatman-opinionontvanger. Hetzelfde geldt als de opiniongever – als
“local counsel” of “foreign counsel” – zijn werk doet door tussenkomst van een door de
opinionontvanger-cliënt aangestelde eerstverantwoordelijk juridisch adviseur – de “lead
counsel” – en aannemelijk is dat die eerstverantwoordelijke juridisch adviseur voldoende
ervaring met opinions heeft. De opiniongever zal er in dat geval van mogen uitgaan dat

326

juridisch adviseur van de opinionontvanger niet de deskundigheid heeft die is vereist om de opinion
op waarde te schatten, daarover met zijn cliënt moet spreken, zodat deze er bij de opinionontvanger op
kan aandringen een andere juridisch adviseur in te schakelen.
Vgl. Nijnens 1996, p. 135, die stelt dat het feitelijk onderzoek door een opiniongever meer of minder
zorg vergt al naar gelang de opinionontvanger de cliënt is, die tot die gegevens toegang heeft, of een
ander dan de cliënt, die die toegang ontbeert. Vgl. ook Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 66, die erop
wijzen dat “[c]ustomary practice applicable to third-party opinion letters does not necessarily apply to
an opinion letter that a lawyer provides to the lawyer’s own client.”
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de eerstverantwoordelijke juridisch adviseur de opinionontvanger zo nodig omtrent de
opinion adviseert; vgl. nr. 186. Is de opinionontvanger minder ervaren, of is er reden aan
te nemen dat een eerstverantwoordelijke juridisch adviseur onvoldoende ervaring met
opinions heeft, dan kan de overeenkomst tussen de opiniongever en de cliënt meebrengen
dat de opiniongever meer zorg moet betrachten. Vgl. over dit alles nr. 139 e.v.

2.7

De reikwijdte van de opinion

191. Doel opinion. Het doel van een opinion is de opinionontvanger, in zijn belang,
inzicht te geven in juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet. Die risico’s zijn te onderscheiden in: (a) het risico dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet ten volle afdwingbaar is, (b) het risico dat het aangaan
of uitvoeren van de rechtsverhouding voor de opinionvennootschap tot bezwaarlijke
juridische gevolgen leidt, en (c) het risico dat het aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding voor de opinionontvanger tot bezwaarlijke juridische gevolgen leidt.
192. Opinion dient belang opinionontvanger – zicht op juridische risico’s. Een opinion
wordt gegeven omdat de opinionontvanger daarom vraagt. De opinionontvanger doet dat
niet voor niets. Hij vraagt de opinion omdat zijn belang daarmee gediend is (althans hij
meent dat zijn belang daarmee gediend is). Dat belang is zicht te krijgen op juridische
risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.327, 328, 329, 330 Dat
327
328

329

330

Aldus ook Nijnens 1996, p. 17.
Naast juridische risico’s loopt de opinionontvanger ook andere risico’s. Een voorbeeld is het risico dat
de opinionvennootschap door financieel onvermogen niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Welke
andere risico’s de opinionontvanger loopt, kan van geval tot geval verschillen. Een opinion ziet naar
haar aard als juridisch oordeel niet op dergelijke andere risico’s. Een bespreking van dergelijke andere
risico’s valt daarom buiten het bestek van dit boek.
Vgl. Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 9. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 9-10, beschouwen de
opinion als onderdeel van de meeromvattende “due diligence” die de opinionontvanger zal verrichten
op zoek naar risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet; vgl. noot 328.
Die due diligence moet zich richten op de feiten waarop de opinion is gebouwd; Glazer, FitzGibbon
& Weise 2014, p. 130: “As part of an opinion recipient’s “due diligence,” it normally conducts its own
investigation of the facts before entering into a transaction. Its receipt of a closing opinion is not intended to serve as a substitute for that investigation.” Hoevers 2011, p. 290, plaatst de opinion naast het due
diligence onderzoek dat wordt verricht in het kader van beursgang. Zie over due diligence-onderzoek
uitvoerig Brink 2008.
De opinionontvanger zou een opinion ook kunnen verlangen om zicht te krijgen op juridische risico’s
waaraan de opinionvennootschap bloot staat geheel los van de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet. Zie over verschillende opinions met dat doel Field & Smith 1 2014, p. 250 e.v. Dergelijke opinions
zijn ongebruikelijk. Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 199: “It is usually helpful to group the separately stated
opinions requested by the following categories: […] (4) opinions beyond the scope of the transaction,
but relating to the general conditions of the entity. […] There is usually resistance to such opinions. The
scope of these opinions is very broad. Depending on the opinion requested, they may require knowl
edge of all of the business and contracts of the entity as well as litigation and claims involving the entity.
There are few circumstances in which an opinion giver will be comfortable in giving such comprehen-

117

Over opinions.indd 117

17-5-2016 15:01:26

Over opinions
inzicht krijgt de opinionontvanger langs twee wegen. In de eerste plaats biedt de opinion
de opinionontvanger de geruststelling dat bepaalde risico’s niet bestaan. Zo bevestigt de
opinion dat de opinionvennootschap bestaat en dus geen fata morgana is. In de tweede
plaats wijst de opinion op risico’s die wel bestaan.331 In de praktijk ontvangt de opinionontvanger voordat de opinion wordt gegeven, daarvan al een of meer concepten. Van de
risico’s waarop de opinion wijst, raakt de opinionontvanger aldus op de hoogte voordat
hij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, daadwerkelijk aangaat. Langs die weg
biedt de opinion de opinionontvanger de mogelijkheid te overwegen of waarborgen kunnen worden getroffen dat een in de opinion gesignaleerd risico zich niet verwezenlijkt;
vgl. nr. 131. Waar een waarborg niet mogelijk of wenselijk is, biedt het zicht op risico’s
de opinionontvanger een startpunt om te bepalen of, voors en tegens afwegend, het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, verantwoord is.332, 333 De juridische
risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, laten zich in
drie groepen onderscheiden.
193. Eerste groep risico’s – rechtsverhouding niet afdwingbaar. Een eerste juridisch risico
dat een opinionontvanger loopt, is het risico dat de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, niet jegens de opinionvennootschap afdwingbaar is. De onafdwingbaarheid kan zich
uitstrekken over de hele rechtsverhouding. Een voorbeeld is het geval dat de opinionvennootschap aan de rechtsverhouding niet gebonden is omdat zij bij het aangaan daarvan
niet geldig vertegenwoordigd is. De onafdwingbaarheid kan ook beperkt zijn tot een of
meer onderdelen van de rechtsverhouding. Te denken is aan het geval dat de rechtsverhouding een nietig beding bevat, bijvoorbeeld een bepaling in een Nederlandsrechtelijke
rechtsverhouding dat een overeengekomen boete niet voor matiging vatbaar is (art. 6:94
lid 1 jo. 3 BW). Voor zover de rechtsverhouding niet afdwingbaar is, staat de opinionontvanger met lege handen als de opinionvennootschap daaraan niet voldoet.
194. Tweede groep risico’s – bezwaarlijke gevolgen rechtsverhouding voor opinionvennootschap. Een tweede juridisch risico dat de opinionontvanger loopt, is het risico dat het
aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding voor de opinionvennootschap tot bezwaarlijke juridische gevolgen leidt. Die gevolgen kunnen strafrechtelijk, bestuursrechtelijk of

331
332

333

sive opinions.” Voor een bedrijfsjurist kan dat anders zijn; Field & Smith 1 2014, p. 251.
De opinion wijst de opinionontvanger niet op alle denkbare risico’s; zie nr. 224 e.v. en 279.
Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 16-17: “If the proposed closing opinion letter contains unanticipated exceptions, assumptions or disclosures, the opinion recipient and its attorney will need to evaulate whether:
(a) while unanticipated, they are acceptable or can be refined to become acceptable; (b) the excep
tions, assumptions or disclosures can be avoided by changes in the transaction that can r easonably be
accomplished in the available time; and (c) if the exceptions, assumptions or disclosures are accepted,
the problem areas involved in them can be dealt with to the satisfaction of the opinion recipient by
additional opinions of other attorneys or nonlegal diligence.”
Omdat risico’s in de opinion hooguit beperkt worden gekwantificeerd (zie nr. 268), is de opinion niet
meer dan een startpunt voor de afweging van de opinionontvanger.
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burgerlijkrechtelijk zijn. Een voorbeeld van bezwaarlijke strafrechtelijke gevolgen is het
geval dat het aangaan van de rechtsverhouding strafbaar is, bijvoorbeeld omdat zij strekt
tot witwassen van uit misdrijf afkomstig geld.334 Bezwaarlijke bestuursrechtelijke gevolgen
kunnen bijvoorbeeld optreden als het uitvoeren van de rechtsverhouding toestemming
van overheidswege vergt. Te denken is aan een overeenkomst die strekt tot aanbieding van
effecten aan het publiek. Een dergelijke aanbieding kan vergen dat een prospectus wordt
gepubliceerd dat is goedgekeurd door de AFM of een bevoegde buitenlandse toezichthoudende instantie; zie nr. 1039. Het opmaken en doen goedkeuren van een prospectus vergt
aanzienlijke inspanningen. Als een prospectus ontbreekt, kan de AFM bestuursrechtelijke
maatregelen treffen, met inbegrip van het opleggen van een bestuurlijke boete (art. 1:79
Wft jo. de bijlage bij dat artikel en art. 5:2 Wft). Iets verder verwijderd zou de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, de opinionvennootschap ertoe kunnen nopen voorbereidingshandelingen te verrichten waarvoor een vergunning vereist is. Een voorbeeld is een
financieringsovereenkomst die de opinionvennootschap ertoe verplicht een herstructureringsplan ten uitvoer te leggen. Dat kan vergen dat de opinionvennootschap werknemers
laat afvloeien. Daarvoor kan toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemers
verzekeringen (Uwv) vereist zijn (art. 7:669 leden 1 en 3 onder a jo. 671 lid 1 onder a jo.
671a BW). Bezwaarlijke civielrechtelijke gevolgen kunnen bijvoorbeeld optreden als het
aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in strijd komt met
een andere rechtsverhouding waarbij de opinionvennootschap partij is. De wederpartij
bij die rechtsverhouding zou de opinionvennootschap kunnen aanspreken uit wanprestatie en bijvoorbeeld schadevergoeding kunnen vorderen. Ook is denkbaar dat het aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, de wederpartij bij de
rechtsverhouding de mogelijkheid geeft de rechtsverhouding te beëindigen. Bezwaarlijke
juridische gevolgen kunnen ook optreden als het aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in strijd is met een rechterlijke beslissing of aanwijzing
van overheidswege. In welke categorie dergelijke gevolgen vallen – strafrecht, bestuursrecht, burgerlijk recht – hang af van de beslissing of aanwijzing. Civielrechtelijke gevolgen
liggen het meest voor de hand. Zo zou een uitgifte van aandelen die is gebaseerd op een
besluit dat is genomen in strijd met een door een minderheidsaandeelhouder verkregen
rechterlijk verbod, ongeldig kunnen zijn omdat het besluit nietig is wegens strijd met de
openbare orde of de goede zeden (art. 3:40 lid 1 BW335; zie echter nr. 821).
195. Derde groep risico’s – bezwaarlijke gevolgen rechtsverhouding voor opinionontvanger.
Een derde juridisch risico dat de opinionontvanger loopt, is het risico dat het aangaan of
uitvoeren van de rechtsverhouding voor hem zelf bezwaarlijke juridische gevolgen heeft.
334
335

Het sluiten van een overeenkomst tot witwassen kan strafbaar zijn als poging tot witwassen (art. 420bis
jo. 45 Sr).
De regel van art. 3:40 lid 1 BW dat een rechtshandeling in strijd met de openbare orde of de goede zeden
nietig is, geldt ook voor besluiten; Asser/Kroeze 2-I* 2015/301. Het ligt voor de hand dat handelen in
strijd met een rechterlijke beslissing in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.
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Ook deze gevolgen kunnen strafrechtelijk, bestuursrechtelijk of burgerlijkrechtelijk zijn.
Als het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, strafbaar is (vgl. het
voorbeeld in nr. 194), loopt de opinionontvanger het risico strafrechtelijk te worden aangepakt. Het grootste bestuursrechtelijke risico dat de opinionontvanger loopt, is in de
praktijk het risico dat het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, hem
onder het bereik van Nederlandse financiële toezichtwetgeving brengt. Een voorbeeld is
het geval van een buiten de Eurozone in de Europese Economische Ruimte gevestigde
bank die financiering verstrekt aan een Nederlandse opinionvennootschap. Een dergelijke
bank moet voldoen aan de eisen die de Wft ter zake stelt; zie nr. 1066. Als het aangaan of
uitvoeren van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in strijd komt met een andere
rechtsverhouding waarbij de opinionvennootschap partij is, kan de opinionontvanger
worden geraakt door bezwaarlijke civielrechtelijke gevolgen daarvan. De wederpartij bij
de andere rechtsverhouding zou kunnen pogen te verhinderen dat de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, wordt uitgevoerd. Dat zou de rechten van de opinionontvanger
kunnen frustreren. Denk aan het geval dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
de opinionvennootschap verplicht een hypotheek te vestigen op vastgoed dat al eerder
aan een ander als zekerheid is toegezegd. Als de opinionontvanger en de eerdere beoogde
hypotheekhouder beide aanspraak maken op vestiging van hun hypotheek, gaat het
recht van de eerdere beoogde hypotheekhouder in beginsel voor (art. 3:298 BW).336 Als
de opinionontvanger wist van de strijd met de andere rechtsverhouding, zou de wederpartij daarbij de opinionontvanger onder omstandigheden kunnen aanspreken wegens
misbruik van wanprestatie.337 Bezwaarlijke juridische gevolgen die in de eerste plaats de
opinionvennootschap raken (zie nr. 194), kunnen zich mede uitstrekken over de opinion
ontvanger. Zo zou, als de opinionvennootschap voor het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een vergunning behoeft die ontbreekt, de opinionontvanger
betrokken kunnen raken in een onderzoek ter zake. Het ontbreken van een vereiste vergunning zou ertoe kunnen leiden dat de opinionvennootschap een boete krijgt opgelegd,
die gevolgen kan hebben voor haar financiële gegoedheid. De opinionontvanger zou ook
bezorgd kunnen zijn over mogelijke negatieve publiciteit.
196. Onderscheid niet scherp. Het onderscheid tussen de drie in nr. 193 e.v. beschreven
juridische risico’s is niet scherp. In het bijzonder kunnen bezwaarlijke juridische gevolgen die verbonden zijn aan het aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, gevolgen hebben voor de afdwingbaarheid van die rechtsverhouding. Zie het
in nr. 195 gegeven voorbeeld van een dubbele verplichting tot het vestigen van hypotheek.
Ook kunnen de bezwaarlijke gevolgen voor de opinionvennootschap en de bezwaarlijke
336
337

Art. 3:298 BW ziet op botsende rechten op “levering”. Het artikel is mede van toepassing op botsende
rechten op vestiging van een beperkt recht; vgl. Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:298 BW,
aant. 6.
Zie over misbruik van wanprestatie Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/66b en Van der Wiel, in:
GS Onrechtmatige daad II, aant. 121 e.v.
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gevolgen voor de opinionontvanger communicerende vaten zijn. Zo vergt onderhandse
financiering van een opinionvennootschap in het algemeen dat hetzij de opinionvennootschap een bankvergunning heeft (art. 3:5 leden 1 en 2 onder a Wft), hetzij de financier geen
onderdeel van “het publiek” is (art. 3:5 lid 1 Wft). Heeft de opinionvennootschap geen
bankvergunning, dan zal de financier dus moeten zorgen dat hij geen onderdeel van het
publiek is (en dat ook zijn rechtsopvolgers onder de financieringsovereenkomst dat niet
zijn).
197. Uitoefening rechten door opinionvennootschap. De rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, zal vaak wederkerig zijn. Zowel de opinionontvanger als de opinionvennootschap kan daaraan dan rechten ontlenen (vgl. art. 6:261 BW). Een vraag is of de
opinionontvanger een risico kan lopen omdat de opinionvennootschap haar rechten uit
de rechtsverhouding niet kan uitoefenen. Op dat punt moet worden onderscheiden. Het is
voorstelbaar dat de opinionvennootschap een recht niet kan uitoefenen door een belemmering aan de zijde van de opinionontvanger. Een (nogal theoretisch) voorbeeld is het
geval dat een opinionontvanger zich verplicht om door de opinionvennootschap uit te
geven effecten te nemen, waarin hij echter krachtens op hem toepasselijke regels niet mag
beleggen. Of een dergelijke belemmering bestaat, kan de opinionontvanger zelf beoordelen. Daarover hoeft de opinion zich in beginsel niet uit te strekken; vgl. nr. 207 en 454. Het
is ook voorstelbaar dat de opinionvennootschap een recht niet kan uitoefenen door een
belemmering aan haar zijde. Daar moet opnieuw worden onderscheiden. Het is mogelijk
dat de belemmering aan de zijde van de opinionvennootschap ertoe leidt dat rechten die de
opinionontvanger ontleent aan de rechtsverhouding waarop de o
 pinion ziet, niet afdwingbaar zijn. Die mogelijkheid gaat op in het in nr. 193 genoemde eerste risico dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet jegens de opinionvennootschap afdwingbaar is.
Het is ook mogelijk dat de belemmering verhindert dat een recht voor de opinionontvanger ontstaat. Denk aan een financieringsovereenkomst die de opinionvennootschap het
recht geeft de financiering waarin de overeenkomst voorziet, naar keuze wel of niet op te
nemen. Als de statuten van de opinionvennootschap verhinderen dat zij financiering aantrekt boven een bepaald plafond, kan zij dat recht mogelijk niet uitoefenen. Het recht van
de financier op rente over het opgenomen bedrag van de financiering, komt dan niet tot
wasdom.338 Of een dergelijke mogelijkheid voor de opinionontvanger een risico oplevert,
hangt af van het belang dat hij aan het betrokken recht hecht. Het is tenslotte mogelijk
dat de belemmering aan de zijde van de opiniongever voor de opinionontvanger zonder
gevolg is. Dan is er voor hem geen risico.

338

De financier zal vaak wel recht hebben op een bereidstellingsprovisie. Die provisie is echter bijna
altijd lager dan de rente (na aftrek van kosten) die de financier zou ontvangen als de financiering was
opgenomen.
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198. Doel opinion beperkt. Het doel van de opinion is niet de opinionontvanger te adviseren over de aanvaardbaarheid van de in de opinion geadresseerde risico’s. De opinion
is ook geen vangnet voor het geval een risico zich verwezenlijkt. Het doel van de opinion
is niet de opinionontvanger geruststelling te bieden dat de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, de belangen van de opinionontvanger voldoende beschermt.
199. Geen advies over aanvaardbaarheid risico’s. Het doel van de opinion is de opinion
ontvanger zicht te bieden op de in 193 e.v. beschreven juridische risico’s die verbonden
zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet en waarover de opinion zicht uitstrekt. Het doel van de opinion is niet de opinionontvanger te adviseren over de vraag of
die risico’s aanvaardbaar zijn.339 De opinion kan voor een afweging op dat punt wel aanknopingspunten bieden. In veel gevallen zullen de risico’s die in de opinion aan de orde
komen, gebruikelijke risico’s zijn die de opinionontvanger kent en die hij aanvaardbaar
acht. Waar de opinion een ongebruikelijk risico aan de orde stelt, is denkbaar dat zij de
opinionontvanger op weg helpt door een uitspraak over de kans dat het risico zich voordoet. Zo zou de opinion kunnen zeggen dat naar het oordeel van de opiniongever die kans
“limited” is; vgl. nr. 271. De opinion zal echter nimmer zeggen dat een risico “acceptable”
is. De vraag of een risico aanvaardbaar is, staat ter beoordeling van de opinionontvanger;
vgl. echter nr. 216 e.v.
200. Geen vangnet voor optredende risico’s. Net zo min als een opinion ertoe strekt de
opinionontvanger te adviseren over de vraag of de in de opinion beschreven risico’s aanvaardbaar zijn, strekt zij ertoe een vangnet in het leven te roepen voor het geval een risico
zich verwezenlijkt. Een opinion is geen verzekering; vgl. nr. 173. Een verzekering werkt
in de tijd aan de achterkant: als het verzekerde risico zich voordoet, dekt de verzekering
de schade (binnen de grenzen van de dekkingsvoorwaarden).340 Een opinion werkt aan
de voorkant: zij brengt het risico in kaart en is daarmee uitgewerkt. Dat als de opinion
gebrekkig is en dus aan de voorkant haar werk niet heeft gedaan, de opiniongever aan de
achterkant aansprakelijk kan zijn voor de schade die daardoor is ontstaan, is slechts een
afgeleide. Het doel van de opinionontvanger behoort te zijn een opinion te ontvangen die
vrij van gebreken is. Voor zover de opinionontvanger invloed heeft op het in de opinion
neergelegde oordeel (vgl. nr. 153 e.v. en 321 e.v.), hoort hij dat doel voor ogen te houden.

339 Aldus ook Nijnens 1996, p. 17, en Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 132.
340 Batteram & Verbeek, O&F 2013, afl. 4, p. 7, stellen dat een opinion “een soort verzekering” vormt,
kennelijk omdat de opinionontvanger aan een gebrekkige opinion een recht op schadevergoeding kan
ontlenen. De woordkeus is op zijn minst ongelukkig. Een opinion is geen verzekering; zie nr. 173. Het
mogelijke recht op schadevergoeding is ook niet waar het de opinionontvanger om gaat, althans hoort
te gaan. Zijn belang is dat hij zicht krijgt op de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zodat hij kan bepalen of het aangaan van die rechtsverhouding
verantwoord is.
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201. Geen geruststelling omtrent bescherming belangen. Een opinionontvanger heeft niet
alleen belang bij zicht op de in 193 e.v. beschreven juridische risico’s die verbonden zijn
aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Zijn belang vergt ook, en in de eerste
plaats, dat die rechtsverhouding zijn belangen voldoende beschermt. Die belangen kunnen worden geraakt door juridische kwesties die in de rechtsverhouding verscholen liggen. Zo heeft een pandhouder er belang bij dat hij zijn pandrecht zonder belemmeringen
kan uitwinnen. Onbelemmerde uitwinning kan echter worden gefrustreerd door het
recht van de pandgever de voorzieningenrechter te verzoeken om een bepaalde wijze van
uitwinningsverkoop (art. 3:251 lid 1 BW). Ook dat recht kan worden aangeduid als een
juridisch risico. Dergelijke risico’s worden in de opinion echter niet geadresseerd. Zou
een opinion dat wel moeten doen, dan zou zij uitdijen tot een handboek over de rechten
en verplichtingen die de opinionvennootschap en de opinionontvanger aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, ontlenen of mogelijk kunnen ontlenen. Aan voorlichting
over dergelijke risico’s kan de opinionontvanger behoefte hebben tijdens de onderhandelingen over de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.341 Als de opinion wordt gegeven
– bij de “signing” of de “closing” van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet; zie
nr. 337 e.v. – is het voor dergelijke voorlichting echter te laat. Als de opinion op dergelijke kwesties zou moeten ingaan, zou de vraag op welke risico’s moet worden gewezen en
welke wel ongenoemd kunnen blijven, een ingewikkelder afweging vragen dan toch al het
geval is; vgl. nr. 224 e.v. Als de opinion een third party opinion is, die wordt gegeven door
de advocaat van de wederpartij van de opinionontvanger, zou deze zich met recht op het
standpunt kunnen stellen dat de opinionontvanger voor de vraag of de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, zijn belangen voldoende beschermt, te rade moet gaan bij zijn
eigen juridisch adviseur.342, 343 De praktijk is daarom dat de opinion beperkt blijft tot juridische risico’s. De vraag of de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, de belangen van
de opinionontvanger voldoende beschermt, valt daarbuiten.344

341

Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 11-12, die erop wijzen dat: “[t]hird party closing opinions
address specific legal issues and by design do not cover many legal matters that may bear on a decision
to close. Receipt, therefore, of an opinion from the other party’s counsel is no substitute for the general
legal advice an opinion recipient is expected to receive from its own counsel.” In dezelfde zin London
Report 2011, § 34: “The recipient of an opinion letter from a law firm should not regard the opinion as
conferring that law firm’s seal of approval on the legal aspects of the transaction.”
342 Hoewel de opinion meestal pas bij “signing” of “closing” wordt afgegeven (zie nr. 338), zijn concepten
daarvan vaak al ruim voordien beschikbaar. Juridische risico’s waarop in een concept wordt gewezen,
kunnen de opinionontvanger ertoe brengen wijzigingen te bedingen in de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, om aldus die risico’s te vermijden of te beperken; vgl. nr. 131.
343 Dat een opinion risico’s die verscholen liggen in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet in
den brede hoeft te beschrijven, laat onverlet dat de opiniongever ervoor kan kiezen om, ter voorlichting
van de opinionontvanger, in de opinion een of meer van die risico’s aan te stippen; zie nr. 295 e.v.
344 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 12: “Indeed, in no event should a recipient […] view an opinion
letter as endorsing, or in any other way conferring the opinion giver’s seal of approval on, the trans
action as a whole.”
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202. In de opinion te adresseren risico’s. Welke van de in nr. 193 e.v. beschreven risico’s
in de opinion moeten worden geadresseerd, vergt een afweging. Die afweging kan leiden
tot een beperkte opinion, of een bredere. In de praktijk verlangt de opinionontvanger
meestal een opinion met daarin een enforceability opinion en de gebruikelijke capacity
opinions en diligence opinions. Die opinion fungeert als checklist of risico’s die gebruikelijk verbonden aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, onder de loep zijn
genomen.
203. Afweging – kosten en baten. De in nr. 193 e.v. aangeduide risico’s bestrijken een
breed terrein, dat uitwaaiert over allerlei rechtsgebieden. Als de opinionvennootschap
een bedrijf van enige omvang heeft, vergt een opinion die al die risico’s adresseert al snel
uitvoerig onderzoek.345 Dat onderzoek is kostbaar. Degene die die kosten dragen moet,
zal verlangen dat de kosten van het vereiste onderzoek worden afgewogen tegen de baten
die een opinion over het betrokken risico biedt. Die afweging kan worden gemaakt aan
de hand van de drie in nr. 157 e.v. genoemde ijkpunten: (a) het inzicht dat een opinion de
opinionontvanger kan bieden in de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, (b) het werk dat de opiniongever moet en kan doen om
dat inzicht te bieden, en (c) de met dat werk gemoeide kosten. De mogelijke uitkomsten
van die afweging moeten vervolgens worden afgezet tegen andere mogelijkheden die de
opiniongever heeft om zich tegen het optreden van de juridische risico’s te beschermen,
bijvoorbeeld door het vragen van een garantie aan de opinionvennootschap; vgl. nr. 160.346
204. Afweging van geval tot geval. De afweging welke risico’s wel, en welke niet in een
opinion hoeven te worden geadresseerd, kan van geval tot geval worden gemaakt. In de
praktijk is een dergelijke afweging van geval tot geval echter bezwaarlijk. Zij vergt dat van
geval tot geval in kaart wordt gebracht hoe groot de mogelijke risico’s en hun gevolgen
zijn, en in welke mate die risico’s anders dan in een opinion kunnen worden geadresseerd.
Dat doen kan op zichzelf al uitvoerig onderzoek vergen, met de daaraan verbonden kosten. Een afweging van geval tot geval is in het algemeen ook niet nodig.347 De transacties
waarop opinions plegen te zien, zijn in hoge mate vergelijkbaar. Hetzelfde geldt voor de
aan de transacties verbonden juridische risico’s; vgl. nr. 167. De praktijk is daarom dat de
afweging welke risico’s wel en welke niet worden geadresseerd, in den brede is gemaakt;

345

Als de opinionvennootschap beperkte activiteiten ontplooit, kan het onderzoek overzichtelijk zijn,
zodat de kosten daarvan beperkt blijven. Het onderzoek zal dan echter zelden meer doen dan bevestigen wat iedereen al weet. Bij onderzoek naar wat iedereen al weet, ook tegen beperkte kosten, heeft
niemand belang.
346 Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 9-10: “The following questions tend to guide how closing opinion requests
are formulated: (a) What business diligence does the client need that can be provided by a closing
opinion? (b) Is the use of a closing opinion cost-effective? and (c) Is there a better way to deal with the
client’s diligence need than a closing opinion?”
347 Anders Field & Smith 1 2014, p. 215: “ There is no “standard opinion” package for deals. What fits in one
deal for the parties may not fit in a similar deal involving other parties, or even the same parties.”
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zie nr. 205 e.v.348 Dat gaat zo ver dat de opinionontvanger vaak niet expliciteert welke
opinionparagrafen hij in de opinion wil terugzien. In veel gevallen volstaat hij met de
mededeling dat hij “een opinion” verlangt; vgl. nr. 164. Een opiniongever met enige ervaring weet dan wat er van hem verwacht wordt.349 Geheel vrij van bezwaren is de gestandaardiseerde aanpak ondertussen niet. Als niet wordt gesignaleerd dat een geval buiten
de standaard valt, kan het gebeuren dat een risico dat wel zou moeten worden geadresseerd, buiten beschouwing blijft. Denk aan het geval dat een opinion wordt gegeven over
een opinionvennootschap met een publiekrechtelijke taak. In dat geval kan het geboden
zijn een no immunity opinion te verlangen over de mogelijkheid verhaal te nemen op de
goederen daarvan; vgl. nr. 1011 e.v.350 Omgekeerd kan het gebeuren dat risico’s worden
meegenomen terwijl op zijn minst de vraag kan worden gesteld of dat wel nodig is. Zo
kan met recht de vraag worden gesteld wat het belang is van een corporate action opinion
in een geval waarin gebreken in de besluitvorming binnen de opinionvennootschap geen
gevolgen hebben voor de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet; vgl. nr. 565.351
205. Uitkomst afweging in de praktijk – enforceability opinion en capacity opinions. Het
risico dat een rechtsverhouding niet afdwingbaar is (het in nr. 193 genoemde risico), is in
de praktijk niet groot. De ervaring leert dat de meeste rechtsverhoudingen door de partijen daarbij geldig worden aangegaan, en dat die rechtsverhoudingen niet op wettelijke
grenzen stuiten. Als een rechtsverhouding niet afdwingbaar is, zijn de gevolgen echter
aanzienlijk. De partij die tot uitoefening van haar rechten wil overgaan, blijft met lege
handen achter. Van de aan een rechtsverhouding verbonden risico’s baart het risico dat de
rechtsverhouding niet afdwingbaar is, de opiniongever daarom in de praktijk de meeste
zorgen. Geruststelling omtrent de vraag of een rechtsverhouding afdwingbaar is, kan niet
goed anders worden verkregen dan door een opinion.352 Een onderzoek naar de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding is in het algemeen overzichtelijk, zodat de kosten
348 Wel zijn er verschillen per groep gevallen waarover opinions plegen te worden gegeven (leningen, obligaties, zekerheden, aandelen). Ook hebben opinionontvangers in bepaalde jurisdicties wel specifieke
verlangens. Zo verlangen opinionontvangers in de Verenigde Staten vaker een no immunity opinion
dan Europese opinionontvangers. Individuele opinionontvangers hebben soms op grond van intern
beleid eigen toevoegingen op de gebruikelijke verlanglijstjes.
349 Zie over de vraag of de opiniongever die een client opinion geeft zijn cliënt over de inhoud van die
opinion moet adviseren, nr. 219 e.v.
350 Een opinion dat de opinionvennootschap zelf geen immuniteit geniet, ligt besloten in de enforceability
opinions; zie nr. 683 (remedies opinion over Nederlandsrechtelijke overeenkomst), 728 (remedies
opinion over buitenlandsrechtelijke overeenkomst), 785 (valid security opinion) en 901 (jurisdiction
opinion over forumkeuze voor een buitenlandse rechter).
351 Vgl. ten aanzien van opinions over bancaire financiering Para, in: Sterba, p. 4-10: “Bank counsel must
consider the legal issues raised by the nature of the financing and the parties involved. A short-term
revolving line of credit usually presents fewer issues than, for example, a long-term, nonrecourse loan
secured by a refinery. If the borrower is a regulated industry, yet another set of legal and practical issues
is created. A judgment must be made about which issues are central to the integrity of the financing.”
352 In het bijzonder zet een garantie van de opinionvennootschap onvoldoende zoden aan de dijk: de garantie kan het lot van de eventuele onafdwingbaarheid van de rechtsverhouding delen.
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daarvan meestal beperkt zijn. Daarbij helpt dat opinions plegen te zien op een beperkt
aantal rechtsverhoudingen – vooral leningen, al dan niet met zekerheden, obligaties,
eveneens al dan niet met zekerheden, en aandelen; zie nr. 29. Welke afdwingbaarheids
risico’s dergelijke rechtsverhoudingen in zich dragen, is bij opiniongevers in het algemeen
bekend. Dat beperkt het noodzakelijke onderzoek en de daarmee gemoeide kosten. De
uitkomst van de in nr. 203 besproken afweging is dan ook in de regel dat de opinion
ten minste een opinion bevat dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, jegens de
opinionvennootschap afdwingbaar is (een enforceability opinion). In de praktijk wordt
die opinion ondersteund door capacity opinions die bevestigen dat er aan de zijde van de
opinionvennootschap geen belemmeringen zijn die die afdwingbaarheid kunnen raken
– opinions dat de opinionvennootschap (a) is opgericht en bestaat (een incorporation
opinion), (b) de bevoegdheid heeft de betrokken rechtsverhouding aan te gaan (een corporate power opinion), (c) de interne besluiten heeft genomen, en andere interne stappen
heeft gezet, die nodig zijn om de betrokken rechtsverhouding aan te gaan (een corporate
action opinion), en (d) de betrokken rechtsverhouding geldig is aangegaan (een validly
signed opinion).353, 354 Dat een enforceability opinion wordt verlangd, is ondertussen geen
wet van Meden en Perzen. Zo is denkbaar dat de opinionontvanger er voldoende gerust
op is dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, naar het daarop toepasselijke recht
afdwingbaar is. In dat geval kan hij ervoor kiezen te volstaan met de hiervoor genoemde
capacity opinions, die hem de geruststelling bieden dat de opinionvennootschap die
rechtsverhouding geldig is aangegaan.355
206. Uitkomst afweging in de praktijk – diligence opinions. De vraag hoe groot het risico
is dat het aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, voor
de opinionvennootschap tot bezwaarlijke gevolgen leidt (het in nr. 194 genoemde risico),
kan in de meeste gevallen alleen na uitvoerig onderzoek worden beantwoord. Zo vergt
antwoord op de vraag of de opinionvennootschap geen vergunning behoeft voor de
voorbereidingshandelingen die hij moet verrichten om de rechtsverhouding waarop de
353
354

355

Zie over de vraag in hoeverre de capacity opinions besloten liggen in de enforceability opinions nr. 38
e.v.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 27: “The standard opinions can be viewed as being arrayed in
a hierarchy. At the top are the company status and enforceability opinions, together with, in an equity
financing, the opinion on the stock being sold and, in a secured loan, the opinion on the security interest being granted.”
In de praktijk gebeurt dat vaak als de opinionvennootschap zekerheid vestigt op buitenlandse goederen. De afdwingbaarheid van dergelijke zekerheid zal, onder toepasselijk internationaal privaatrecht,
meestal worden beheerst door het recht van het betrokken buitenland (vgl. de conflictregels in titel 10
van boek 10 BW). Als de opinionontvanger er gerust op is dat naar dat recht de zekerheid afdwingbaar
is, is een opinion over de vraag of het recht van de opinionvennootschap die afdwingbaarheid erkent,
overbodig (behalve voor zover naar het recht van het betrokken buitenland die afdwingbaarheid door
regels van het recht van de opinionvennootschap kan worden doorkruist; vgl. art. 10:7 lid 3 BW). De
opinion over het recht van de opinionvennootschap kan dan beperkt blijven tot een capacity opinion.
Zie over de mogelijke noodzaak ten aanzien van een rechtsverhouding opinions naar het recht van
verschillende landen te vragen nr. 312 e.v.
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opinion ziet, te kunnen nakomen, dat wordt uitgezocht wat die voorbereidingshandelingen zijn, en welke vergunningen daarvoor nodig zijn.356 Zie voor een voorbeeld nr. 194. Als
de voorbereidingshandelingen passen in de gewone bedrijfsvoering van de opinionvennootschap, zal de kans dat een vereiste vergunning ontbreekt in het algemeen klein zijn.
Gevestigde ondernemingen plegen de voor hun bedrijfsvoering vereiste vergunningen te
hebben. Tegelijkertijd wordt de opinionontvanger door de gevolgen van het ontbreken
van een vergunning vaak maar beperkt geraakt, zodat het optreden van het risico voor
hem geen grote zorg is. Waar wel zorgen bestaan, is er soms een “due diligence” rapport,
waaraan geruststelling kan worden ontleend.357 In andere gevallen kan een garantie door
de opinionvennootschap uitkomst bieden; vgl. nr. 203. De Nederlandse praktijk is dat
opinions omtrent bezwaarlijke gevolgen voor de opinionvennootschap beperkt blijven tot
de mogelijkheid dat het aangaan of nakomen van de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, (a) in strijd is met de wet of statuten van de opinionvennootschap (een no violation
of law opinion), (b) de opinionvennootschap ertoe noopt een vergunning of andere toestemming van overheidswege te verkrijgen (een no licences opinion), en (c) soms, noopt
tot enige door de wet vereiste registratie, depot of andere formaliteit (een uitgebreide no
registration opinion).358 Verdergaande opinions zijn in Nederland ongebruikelijk. Dat
geldt in het bijzonder voor opinions over de vraag of het aangaan of nakomen van de
rechtsverhouding in strijd is met andere rechtsverhoudingen waarbij de opinionvennootschap partij is, of met rechterlijke uitspraken of aanwijzingen van overheidswege; zie over
redenen daarvoor nr. 1078 e.v.
207. Uitkomst afweging in de praktijk – no adverse consequences opinion. Of in de opinion
aandacht wordt besteed aan het risico dat het aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, voor de opinionontvanger tot bezwaarlijke juridische
gevolgen leidt (het in nr. 195 genoemde risico), verschilt. De opinionontvanger gaat de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, meestal aan in de uitoefening van zijn bedrijf.
Over de vraag welke strafrechtelijke of bestuursrechtelijke risico’s zijn verbonden aan het
voeren van dat bedrijf, met inbegrip van het aangaan van rechtsverhoudingen zoals die
waarop de opinion ziet, zal de opinionontvanger al eerder deskundig advies hebben ontvangen. Een opinion die dit risico adresseert (een no adverse consequences opinion) wordt
dan ook slechts in een enkel geval verlangd. Bezwaarlijke civielrechtelijke gevolgen kan
de opinionontvanger ondervinden als het aangaan of nakomen van de rechtsverhouding
356

357
358

Banken die een aanbieding van effecten begeleiden, zouden een no licences opinion kunnen verlangen
die bevestigt dat de opinionvennootschap alle vergunningen heeft die zij nodig heeft om haar bedrijf te
voeren. Een dergelijke opinion ligt in het verlengde van een corporate power opinion die bevestigt dat
het bedrijf van de opinionvennootschap, zoals dat in het ter zake van de aanbieding opgemaakte prospectus is beschreven, binnen haar doel valt; zie nr. 553 e.v. In de Nederlandse praktijk worden dergelijke
no licences opinions niet gegeven.
Zie over “due diligence”-onderzoek uitvoerig Brink 2008.
Vgl. over de no violation of law opinion Field & Smith 1 2014, p. 223: “Any violation of law could impair
the company’s ability to perform the agreement. Thus, the opinion is commonly requested.”
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waarop de opinion ziet, in strijd is met andere rechtsverhoudingen waarbij de opinionvennootschap partij is, of met rechterlijke uitspraken of aanwijzingen van overheidswege;
zie nr. 195. Opinions op dat punt zijn echter ongebruikelijk; vgl. nr. 206 en zie over de
redenen daarvoor nr. 1078 e.v.
208. Afwijkende opinions. Dat een opinion in de meeste gevallen beperkt blijft tot een
enforceability opinion en de gebruikelijke capacity opinions en diligence opinions (zie
nr. 205 e.v.), betekent niet dat er geen uitzonderingen zijn. In sommige gevallen schieten
de gebruikelijke opinions tekort. Een voorbeeld is een geval waarin de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, strekt tot verpanding van hypothecaire vorderingen. De waarde
van het pandrecht hangt er mede van af of de pandhouder de rechten kan uitoefenen die
de pandgever als hypotheekhouder heeft. De opinionontvanger zou een opinion kunnen
verlangen waarin op dat punt geruststelling wordt geboden. In een enkel geval wil de
opinionontvanger een opinion dat het de opinionvennootschap vrij staat de rechten uit te
oefenen die zij ontleent aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Omdat een dergelijke opinion alleen toegevoegde waarde heeft voor zover het ontbreken van die vrijheid
verhindert dat een recht voor de opinionontvanger ontstaat (vgl. nr. 197) en het daarbij
onwaarschijnlijk is dat de opinionvennootschap rechten van betekenis bedingt die zij niet
kan uitoefenen, is dat echter ongebruikelijk.
209. Afweging bij opinions aan overheidsorganen en beurshouders. De analyse in nr. 205
e.v. is toegespitst op een opinionontvanger die zelf de rechtsverhouding aangaat, waarop
de opinion ziet. Een opinion kan ook worden verlangd door een ander, in het bijzonder
door een overheidsorgaan of beurshouder. Als de opinionontvanger een overheidsorgaan
is, zal het doel van de opinion doorgaans zijn dat overheidsorgaan ervan te overtuigen
dat is voldaan aan de juridische voorwaarden die gelden voor de handeling die het overheidsorgaan ten behoeve van de opinionvennootschap zal verrichten. Hetzelfde geldt als
de opinionontvanger een beurshouder is. In het algemeen vergt dat dat een opinion wordt
gegeven over de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Over
meer hoeft de opinion zich vaak niet uit strekken; zie over opinions bij registratie van
effecten bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) nr. 1096 e.v.

210. Aansluiting opinion op belang opinionontvanger. De opinionontvanger moet
bepalen of de opinion zijn belang voldoende dient. Dat vergt dat hij beoordeelt of (a) de
opinion de risico’s adresseert die hij geadresseerd wil zien, (b) die risico’s zodanig worden beschreven dat hij zich een verantwoord oordeel kan vormen over de vraag of die
risico’s voor hem aanvaardbaar zijn, en (c) de opinion contractuele bepalingen bevat
die zijn belang schaden. De beoordeling kan worden gekleurd door de redenen die de
opinionontvanger heeft om de opinion te verlangen.
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211. Bepaling belang opinionontvanger. De opinion dient het belang van de opinion
ontvanger; zie nr. 192. Het is aan de opinionontvanger te bepalen wat dat belang in concreto vergt, en te beoordelen of de opinion het aldus geconcretiseerde belang voldoende
dient. Dat vergt dat de opinionontvanger drie vragen beantwoordt; zie nr. 212 e.v. De
opinionontvanger kan bij dit alles advies behoeven; zie nr. 216 e.v.
212. Eerste vraag: te adresseren risico’s. De eerste vraag die de opinionontvanger zich
moet stellen, is of de opinion alle risico’s adresseert, die de opinionontvanger geadresseerd
wil zien.359 Zie nader nr. 202 e.v.
213. Tweede vraag: beschrijving risico’s. De tweede vraag die de opinionontvanger zich
moet stellen, is of de opinion zodanig in elkaar steekt, dat de opinionontvanger zich een
verantwoord oordeel kan vormen over de vraag of de risico’s die verbonden zijn aan de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, voor hem aanvaardbaar zijn. Voor het antwoord
op die vraag kan een rol spelen in hoeverre de opinionontvanger kan waarborgen dat het
risico zich niet verwezenlijkt; zie nr. 192. Wil de opinionontvanger zich op deze punten
een oordeel kunnen vormen, dan moet de opinion duidelijk zijn; zie nr. 275 en 276 e.v.
214. Derde vraag: contractuele bepalingen. De derde vraag die de opiniongever zich moet
stellen, is of de opinion contractuele bepalingen bevat die zijn belang mogelijk schaden. In
de praktijk zijn de belangrijkste contractuele bepalingen die in een opinion worden opgenomen (a) een rechts- en forumkeuze, (b) soms de toepasselijkverklaring van algemene
voorwaarden, en (c) de relianceparagraaf, die zegt welke personen op de opinion mogen
afgaan – en dus opinionontvanger zijn; zie nr. 5 – en aan welke personen de opinion mag
worden geopenbaard. Van een rechts- en forumkeuze – de bepaling onder (a) – zal de
rechtskeuze voor de opiniongever niet bezwaarlijk zijn; zie nr. 85 e.v. Over een forumkeuze wil de opinionontvanger nog wel eens struikelen; zie nr. 100 e.v., in het bijzonder
nr. 102. Of de toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden – de bepaling onder (b) –
voor de opinionontvanger bezwaarlijk is, hangt af van de inhoud daarvan. Een pijnpunt
kan in het bijzonder zijn de meestal in algemene voorwaarden opgenomen beperking van
aansprakelijkheid; zie nr. 109 e.v. Zie over de relianceparagraaf – de bepaling onder (c) –
nr. 380 e.v.360 Voor zover de opinionontvanger de door de opiniongever op deze punten
voorgestelde regelingen niet wil aanvaarden, moet daarover worden onderhandeld. Wat
de uitkomst van die onderhandelingen is, is uiteindelijk vooral een kwestie van onderhandelingsmacht. Waarschuwingen omtrent beperkingen die de opinion naar haar aard
begrenzen – dat de opinion is beperkt tot Nederlands recht (zie nr. 371), dat het onderzoek
359
360

Vgl. Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 943.
De relianceparagraaf beperkt de groep van personen die op de opinion mogen afgaan en aan wie de
opinion mag worden geopenbaard. In die zin is hij een beperking. De relianceparagraaf roept echter
een verplichting in het leven waaraan de opinionontvanger gebonden is; zie nr. 387. In die zin is hij een
bepaling.
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van de opiniongever is beperkt tot de tekst van de documenten die hij heeft bestudeerd (zie
nr. 406 e.v.), dat de opinion niet meer zegt dan zij zegt (zie nr. 402), dat de opiniongever
niet verplicht is de opinionontvanger op de hoogte te brengen van veranderingen in het
recht die de opinion kunnen raken (zie nr. 358) – geven in de praktijk de opinionontvanger geen aanleiding tot zorgen.
215. Invloed redenen om een opinion te verlangen. De wijze waarop de opinionontvanger
de in nr. 212 e.v. geformuleerde vragen beantwoordt, kan worden beïnvloed door de redenen die hem ertoe hebben gebracht een opinion te verlangen. Die redenen kunnen verschillen. Een gedetailleerde beschrijving daarvan valt buiten het bestek van dit boek. Op
hoofdlijnen kan aan het verlangen om een opinion een interne of een externe zorgplicht
ten grondslag liggen, of de wet. Een interne zorgplicht kan voortvloeien uit de eisen van
goed bestuur. Wat goed bestuur eist, wordt bepaald door het op de opinionontvanger toepasselijke recht (vgl. art. 10:119 BW). Voor zover Nederlands recht van toepassing is, kan
goed bestuur eisen dat de opinionontvanger zich bij het aangaan van een rechtsverhouding door een deskundig adviseur laat adviseren over de daaraan verbonden risico’s.361, 362
Een externe zorgplicht kan voor de opinionontvanger voortvloeien uit overeenkomst. Een
voorbeeld is een overeenkomst waarbij een groep financiers een van hen aanwijst om toe
te zien op de gang van zaken rond het sluiten van de financieringsovereenkomst met de
onderneming waaraan financiering wordt verstrekt. Denkbaar is dat de overeenkomst
tussen de financiers met zoveel woorden bepaalt dat de aangewezen financier moet regelen dat een passende opinion wordt verkregen. Denkbaar is ook dat de aanwijzing van de
financier meebrengt dat hij jegens de andere financiers tot zorg verplicht is en dat de plicht
een opinion te vragen in die zorgplicht besloten ligt. Een externe zorgplicht kan ook voortvloeien uit onrechtmatigedaadsregels. Een voorbeeld is de zorgplicht die een bank kan
hebben jegens beleggers in effecten die door tussenkomst van de bank worden geplaatst.
Die zorgplicht kan meebrengen dat de bank zich ervan vergewist dat de effecten geldig zijn
uitgegeven. Dat kan de bank doen door over die geldige uitgifte een opinion te vragen.363
361
362
363

Vgl. Assink 2013 (deel 1), p. 930: het bestuur dient zijn keuzes te maken “op een geïnformeerde grondslag”, mede met oog voor “de daaraan verbonden risico’s”.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 13.
De zorgplicht van de bank kan, al naar gelang het geval, verschillende wortels hebben. Als de effecten
ongeldig zijn en de belegger een consument is, is het verstrekken van informatie over de ongeldige effecten in strijd met art. 6:193c lid 1 aanhef en onder a BW. De informatieverstrekking is daarmee jegens
de belegger onrechtmatig (art. 6:193b leden 1 en 3 aanhef en onder a BW – de informatie is onjuist ten
aanzien van het bestaan van de effecten). Zie voor de definitie van “consument” art. 6:193a onder a BW.
Als de belegger geen consument is, is de openbaarmaking met betrokkenheid van de bank van een
prospectus (of ander document) over de ongeldige effecten jegens de belegger onrechtmatig (art. 6:194
BW – het prospectus suggereert ten onrechte dat de effecten bestaan en is daarmee misleidend). De
zorgplicht kan ook voortvloeien uit de algemene onrechtmatigedaadregel van art. 6:162 BW. In alle
gevallen rust op de bank geen aansprakelijkheid als de onrechtmatige daad niet aan zijn schuld te wijten is noch op andere grond voor zijn rekening komt (art. 6:193j lid 2, 6:195 lid 2 en 6:162 leden 1 en 3
BW). Als de bank van een te goeder naam en faam bekende staande advocaat over de geldigheid van de
effecten een op het eerste oog bevredigende opinion heeft ontvangen, zal van schuld van de bank geen

130

Over opinions.indd 130

17-5-2016 15:01:27

2 De zorgplicht van de opiniongever
Dat de wet een opinion eist, is zeldzaam. Een voorbeeld is de verplichting een opinion
ten behoeve van beleggers te doen geven bij registratie van effecten bij de Amerikaanse
Securities and Exchange Commission (SEC); zie nr. 1097. De opinionontvanger kan een
opinion ook verlangen zonder daartoe verplicht te zijn. Dat is geen uitzondering. Zo kennen banken vaak interne regels die vergen dat bij het aangaan van bepaalde overeenkomsten een opinion wordt verlangd. De grens met de eisen die voortvloeien uit een interne
zorgplicht is vloeiend. Als het bestuur van de bank niet waarborgt dat opinions worden
gevraagd over financieringsovereenkomsten met een serieus te nemen belang, kan dat in
strijd komen met goed bestuur.364

216. Advies over belang. De opinionontvanger kan juridisch advies behoeven over de
vraag of de opinion zijn belang voldoende dient. Als de opinion een third party opinion
is, moet de opiniongever zich voor dat advies wenden tot zijn eigen juridisch adviseur.
Is de opinion een client opinion, dan kan de opiniongever de opinionontvanger moeten
adviseren over de vraag of de opinion diens belang voldoende dient. Of hij dat moet,
wordt bepaald door wat een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou hebben gedaan.
217. Noodzaak advies. Zicht op de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet (zie nr. 191 e.v.), vergt een juridische bril. De opinion
op waarde schatten vergt hetzelfde. Een opinion is een complex document, waarin een
onervaren lezer al snel de weg kwijtraakt.365 De opinionontvanger kan daarom behoefte
hebben aan juridisch advies over de vraag of de opinion zijn belang voldoende dient.
218. Advies bij third party opinion. De opiniongever die een third party opinion geeft,
heeft jegens de opinionontvanger geen andere plicht dan bij het geven van zijn opinion de
zorg van een goed opiniongever in acht te nemen; zie nr. 118. Hij is daarom niet verplicht
de opinionontvanger van advies te dienen over de vraag of diens belang met de opinion
voldoende wordt gediend. Voor advies op dat punt moet de opinionontvanger zich wenden tot zijn eigen juridisch adviseur.366
sprake zijn. Of het gebrek waaraan de opinion bij nadere beschouwing blijkt te lijden – de effecten zijn
immers niet geldig uitgegeven – voor rekening van de bank komt, is een open vraag die het bestek van
dit boek te buiten gaat.
364 Met de vraag naar de redenen die een opinionontvanger kan hebben om een opinion te verlangen, blijft
ook de vraag buiten beeld naar de redenen die kunnen meebrengen dat het advies van een juridisch
adviseur aan zijn cliënt moet worden gegoten in de vorm van een client opinion. Die redenen kunnen
ook bij de opiniongever liggen; vgl. Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 11: “In difficult transactions
lawyers frequently prefer to render written legal opinions because opinions create a record of the scope
of the advice given as well as of the exceptions and qualifications noted and thereby limit the lawyer’s
liability.” Vgl. ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 941, die opmerkt dat een client opinion “het sluitstuk van een adviseringsproces” is.
365 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 7-8.
366 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 73: “Counsel for the opinion recipient is responsible,
for example, for advising the opinion recipient on what opinions to request, the adequacy of the
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219. Advies bij client opinion. Een opiniongever die een client opinion geeft, kan wél verplicht zijn zijn cliënt te adviseren over de vraag of het belang van de cliënt met de opinion
voldoende wordt gediend. Tot zijn taak kan behoren het geven van een opinion die het
belang van de cliënt voldoende beschermt. Dat vergt dat de opinion ten minste de inhoud
heeft die van een opiniongever zou worden verlangd door een opinionontvanger-niet
cliënt – anders gezegd: die een behoorlijk juridisch adviseur in een vergelijkbaar geval zou
verlangen van de juridisch adviseur van de wederpartij van zijn cliënt. De opiniongever
zal ervoor moeten zorgen dat hij een dergelijke opinion geeft, en niet minder dan dat; vgl.
nr. 139 e.v.
220. Advies over contractuele bepalingen in opinion. Een opinion bevat in de praktijk
contractuele bepalingen die het belang van de opinionontvanger kunnen schaden. In
de praktijk gaat het om (a) een rechts- en forumkeuze, (b) soms de toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden, en (c) de relianceparagraaf; zie nr. 214. De vraag of de
opiniongever de opinionontvanger-cliënt moet adviseren over de rechts- en forumkeuze
en de eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden – de bepalingen onder (a) en
(b) – heeft weinig praktisch belang. In de meeste gevallen zullen de bepalingen overeenstemmen met de overeenkomstige bepalingen in de overeenkomst van opdracht tussen
de opiniongever en de cliënt. Voor zover dat niet zo is, is de opiniongever niet tot advies
verplicht. De bepalingen zijn contractueel van aard. Zij regelen de rechtsverhouding tussen de opiniongever en de opinionontvanger. Het gaat te ver de zorgplicht van de opiniongever zo ver op te rekken dat hij de opinionontvanger moet adviseren over hun onderlinge
contractuele verhouding. De opinionontvanger is in de praktijk altijd een professionele
partij met een eigen juridische afdeling. Van een dergelijke partij mag worden verwacht
dat zij in staat is op dit punt over haar eigen belangen te waken. Als zij dat nodig vindt, kan
zij bij een andere juridisch adviseur advies inwinnen over de genoemde bepalingen in de
opinion.367 Over de relianceparagraaf – de bepaling onder (c) – kan de opiniongever wel
moeten adviseren. De opinionontvanger verlangt de opinion om een reden; vgl. nr. 215.
Een rechts- of forumkeuze en de eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden
kan geen afbreuk doen aan het doel dat de opiniongever aldus wil bereiken. Die bepalingen raken slechts de onderliggende verhouding tussen de opiniongever en de opinion
ontvanger. Een tekortschietende relianceparagraaf kan het doel van de opinion wel in de
wielen rijden. Denk aan het geval dat de opinionontvanger de opiniongever vraagt om
te voldoen aan een zorgplicht die hij jegens een derde heeft, maar de relianceparagraaf
verhindert dat hij de opinion aan de derde openbaart ten bewijze dat hij zijn zorgplicht
heeft vervuld. Hoewel ook de relianceparagraaf contractueel van aard is, zal de opiniongever daarom in gevallen waarin de norm van een redelijk bekwaam en redelijk handelend

367

 pinions actually received and the meaning of particular opinions.” Vgl. over de rol van de juridisch
o
adviseur van de opinionontvanger uitvoerig Field & Smith 1 2014, p. 266 e.v.
Zie over de totstandkoming van afspraken tussen een advocaat en zijn cliënt Bannier 2011, p. 62-63.
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2 De zorgplicht van de opiniongever
vakgenoot eist dat de opiniongever de opinionontvanger in den brede adviseert over de
vraag of de opinion doet wat zij zou moeten doen (vgl. nr. 219), ook over de relianceparagraaf moeten adviseren.
221. Gevolgen tekortschietend advies. Een vraag is wat geldt als een door de opiniongever
aan de opinionontvanger-cliënt gegeven advies over de opinion tekortschiet. Twee benaderingen zijn denkbaar. Een eerste benadering is de opinion anders uit te leggen dan bij
een deugdelijk advies het geval zou zijn geweest; zie nr. 190. Een tweede benadering, die
de eerste benadering zo nodig ook kan aanvullen, is de opiniongever buiten de opinion
om voor de tekortkoming aansprakelijk te achten. Vgl. over de aansprakelijkheid van de
opiniongever nr. 298 e.v.

2.8

Taak – juridisch en feitelijk onderzoek, oordeelsvorming, vastlegging

222. Taak. Een opiniongever die een opinion moet geven, ziet zich gesteld voor een
drieledige taak: hij moet onderzoek doen, hij moet zich op grond daarvan een oordeel
vormen, en hij moet dat oordeel in de opinion vastleggen. De taak van een opiniongever
vergt dat hij telkens afweegt welke juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in ogenschouw moeten worden genomen.
223. Deeltaken. In de taak die het geven van een opinion voor de opiniongever is, zijn
drie deeltaken te onderscheiden. Zie over deeltaak 1 – juridisch en feitelijk onderzoek –
nr. 225 e.v. Zie over deeltaak 2 – oordeelsvorming – nr. 265 e.v. Zie over deeltaak 3 – vastlegging – en over de met die deeltaak nauw samenhangende uitleg van een opinion
nr. 273 e.v.
224. Afweging te adresseren risico’s. De opinionontvanger verlangt een opinion om zicht
te krijgen op de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet; zie nr. 191 e.v. Hij moet aan de hand van de drie in nr. 157 e.v. genoemde
ijkpunten – (a) het inzicht dat een opinion de opinionontvanger kan bieden in de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, (b)
het werk dat de opiniongever moet en kan doen om dat inzicht te bieden, en (c) de met
dat werk gemoeide kosten – afwegen welke van die risico’s in de opinion moeten worden
geadresseerd; vgl. nr. 202 e.v. De opinionontvanger zal zich daarbij beperken tot risico’s
van een zeker gewicht; vgl. nr. 158. De opiniongever moet bij de uitvoering van zijn taak
afwegingen maken die met de afweging van de opinionontvanger vergelijkbaar zijn. De
opdracht een opinion te geven is geen vrijbrief om binnen de grenzen van de opinion
paragrafen onbeperkt risico’s bij de kop te nemen. In een opinion die alle denkbare risico’s
onder de aandacht brengt, ontnemen de bomen de opinionontvanger het zicht op het bos.
Dat bos is waarom het hem gaat. Een risico van betekenis kan hem ervan weerhouden de
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betrokken rechtsverhouding aan te gaan. Een dergelijk risico kan hem er ook toe aanzetten wijzigingen in die rechtsverhouding te bedingen; vgl. nr. 131. Een onbetekenend
risico zal hij echter negeren. Onbetekenende risico’s kan de opiniongever daarom terzijde
laten.368 Dat geldt voor alle deeltaken die in de taak van de opiniongever besloten liggen.
Zo hoeft de opiniongever alleen onderzoek te doen naar rechtsregels (deeltaak 1) waarvan een goed opiniongever zou onderkennen dat zij mogelijk voor de opinion van belang
kunnen zijn; zie nr. 229. Zijn onderzoek naar verlangde en werkelijke feiten (ook deeltaak
1) kan hij op eenzelfde wijze beperken; zie nr. 245. Bij zijn oordeelsvorming (deeltaak 2)
kan de o
 piniongever tegengeluiden tegen een gevestigde heersende leer in het algemeen
negeren; vgl. nr. 269. Bij de vastlegging van zijn oordeel in de opinion (deeltaak 3) hoeft de
opiniongever niet op alle door hem onderkende risico’s te wijzen. Hij kan zich beperken
tot risico’s die ertoe doen; vgl. nr. 279369 Omdat niet altijd klip en klaar is welke risico’s
ertoe doen, vergt een antwoord op de vraag aan welke risico’s de opiniongever aandacht
moet besteden en welke hij terzijde kan laten, telkens een afweging. De afwegingen die
de opiniongever maakt kunnen voor verschillende deeltaken verschillend uitvallen. Zo
is niet uitgesloten dat een opiniongever, na afweging, naar een risico wel onderzoek doet
(deeltaak 1) maar dat hij, in aanmerking genomen de uitkomsten van dat onderzoek, het
risico niet in de opinion vastlegt (deeltaak 3).

2.9

Deeltaak 1: Juridisch en feitelijk onderzoek

225. Juridisch en feitelijk onderzoek. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen,
valt uiteen in juridisch onderzoek en feitelijk onderzoek.
226. Juridisch en feitelijk onderzoek. Zie over het juridisch onderzoek dat de opiniongever
moet doen nr. 227 e.v. Zie over het feitelijk onderzoek nr. 238 e.v.

227. Juridisch onderzoek. Een opiniongever behoort onderzoek doen naar alle rechtsregels waarvan niet op voorhand onaannemelijk is dat zij met het oog op de opinion
van belang zijn. Het onderzoek moet zich mede uitstrekken over rechtstreeks werkend
Europees recht en in Nederland rechtstreeks werkzame verdragen. Regels van lagere
overheden kunnen in het algemeen buiten beschouwing worden gelaten.
228. Beperking tot Nederlands recht. Een Nederlandsrechtelijke opinion heeft naar haar
aard alleen betrekking op Nederlands recht. Dat recht omvat mede het recht van de BESeilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en Nederlands belastingrecht. Het recht van de
368
369

Vgl. Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 86-88. Anders vermoedelijk, maar zonder toelichting,
Batteram & Verbeek, O&F 2013, afl. 4, p. 7.
Vgl. Giesen 1999, p. 14, die erop wijst dat een arts “over zeldzame complicaties […] geen opheldering
[hoeft] te verschaffen”.
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2 De zorgplicht van de opiniongever
BES-eilanden wordt echter meestal uitgesloten van de opinion; zie nr. 375. Hetzelfde geldt
voor Nederlands belastingrecht, zij het dat daarop wel uitzonderingen worden gemaakt;
zie nr. 376. De vraag wat het Nederlandse recht omvat, roept in de praktijk zelden problemen op. De betekenis van het begrip “recht” in de Wet ro (art. 79 lid 1 onder b) kan
richtpunt zijn. Dat richtpunt brengt mee dat de opiniongever zijn onderzoek doorgaans
kan beperken tot wetten in formele zin, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële
regelingen (en de bijbehorende rechtspraak en literatuur; zie nr. 234). In meer zeldzame
gevallen moet zijn onderzoek zich uitstrekken over andere regelingen die berusten op
een delegatie van wetgevende bevoegdheid bij of krachtens een wet in formele zin.370, 371
Soms moet de opiniongever zich verdiepen in ongeschreven recht. Denk in het bijzonder
aan het ongeschreven deel van het internationaal privaatrecht. Ook beleidsregels kunnen recht zijn.372 Omdat bij beleidsregel geen verplichtingen kunnen worden opgelegd die
niet al uit een algemeen verbindend voorschrift voortvloeien373, is hun belang voor de
opinionpraktijk echter beperkt. De opiniongever hoeft in de praktijk alleen acht te slaan
op “wetsinterpreterende beleidsregels”, die een rol kunnen spelen bij de uitleg van algemeen verbindende voorschriften (maar voor die uitleg niet zonder meer bepalend zijn).374
Gewoonterecht speelt in de opinionpraktijk geen rol van betekenis.375 Beursvoorschriften
– in de hedendaagse terminologie: gereglementeerdemarktvoorschriften; zie nr. 813 –
zijn geen recht.376 Zie over regels van lagere overheden nr. 230. Zie over Europese regels
nr. 231.377, 378

370

371
372
373
374
375
376

377
378

Het geschreven Nederlands recht omvat naast wetten in formele zin “alle naar buiten werkende, tot een
ieder gerichte algemene regelingen, welke zijn uitgegaan van een openbaar gezag, dat de bevoegdheid
daartoe aan de wet, in de zin van een regeling door de wetgevende macht, ontleent”; HR 10 juni 1919,
NJ 1919/647 en 650; vgl. Asser/Veegens, Korthals Altes & Groen 2005/74 en Van Wijk/Konijnenbelt &
Van Male 2014, p. 208-211.
Vgl. Nijnens 1996, p. 80, die stelt dat het werk van de opiniongever zich mede uitstrekt over door toezichthoudende organen vastgestelde regels van algemene strekking.
Uitdrukkelijk HR 11 oktober 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC2153, NJ 1986/322; vgl. Asser/Veegens,
Korthals Altes & Groen 2005/79 met verwijzing naar minder uitdrukkelijke eerdere rechtspraak. Een
beleidsregel kan alleen recht zijn als hij behoorlijk is bekendgemaakt.
Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 226.
HR 23 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF4610, NJ 2003/495; zie ook Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male
2014, p. 222-223.
Zie over gewoonterecht Asser/Veegens, Korthals Altes & Groen 2005/80-83.
Nijnens 1996, p. 80, stelt dat het werk van de opiniongever zich uitstrekt over regels van de
Amsterdamse beurs. Die stelling was in 1996 niet zonder grond. In het verleden, onder de werking van
de Wet toezicht effectenverkeer 1995 zoals die destijds luidde, waren sommige van de Amsterdamsebeursregels te herleiden tot een wettelijke grondslag en daarmee recht; vgl. HR 24 februari 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AV0046, NJ 2006/302 en HR 26 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY9222,
NJ 2006/644 maar zie ook HR 11 juli 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7419, NJ 2005/103 en HR 22 oktober
2010, ECLI:NL:HR:2010:BN5665, NJ 2010/570. Naar huidig recht – in het bijzonder de Wft – hebben de
regels van de Amsterdamse beurs echter geen wettelijke grondslag meer.
Vgl. Nijnens 1996, p. 81-82.
Ook in Amerika moet het onderzoek van de opiniongever zich uitstrekken over “applicable constitutiona l
requirements, judge-made law, statutes and governmental regulations”; Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 90, noot 2.
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229. Beperking tot rechtsregels die mogelijk van toepassing zijn. Een opiniongever hoeft
niet elke Nederlandse rechtsregel bij de kop te pakken en zich de vraag te stellen of hij
voor de opinion mogelijk van belang kan zijn. Onderzoek doen naar alle rechtsregels
die mogelijk van toepassing kunnen zijn, zou de opinion onnodig kostbaar maken. De
opiniongever mag zich daarom beperken tot die regels waarvan een goed opiniongever zou
onderkennen dat zij mogelijk voor de opinion van belang kunnen zijn; vgl. nr. 224.379, 380
Rechtsregels waarvan op voorhand onwaarschijnlijk is dat zij de opinion raken, kan hij
terzijde laten. Welke regels een opiniongever daarmee buiten beschouwing mag laten, is
ondertussen moeilijk te concretiseren: de mogelijkheid opperen dat een regel van toepassing zou kunnen zijn, opent de deur naar een noodzaak tot onderzoek ter zake.
230. Beperking tot Nederlands nationaal recht. Dat de opiniongever zich mag beperken tot
rechtsregels die voor de opinion mogelijk van belang kunnen zijn, brengt mee dat hij zijn
onderzoek in beginsel kan beperken tot Nederlands nationaal recht. Lokaal recht, afkomstig van lagere overheden – provincies, gemeenten, waterschappen – kan de o
 piniongever
in beginsel terzijde laten.381 Regels van lagere overheden kunnen op de kwestie waarop
de opinion ziet, weliswaar van toepassing zijn, maar de kans dat dergelijke regels de
opinionparagrafen in een opinion raken, is gering. De vragen die in capacity opinions aan
de orde zijn, zijn vragen van nationaal recht. Lagere overheden hebben dienaangaande
geen bevoegdheid. De afdwingbaarheid van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
die in de enforceability opinions wordt geadresseerd, kan alleen in het gedrang komen
als strijd met lagere regelgeving meebrengt dat de rechtsverhouding in strijd komt met de
openbare orde of de goede zeden (art. 3:40 lid 1 BW).382 De lat voor strijd met de openbare

379
380

381

382

Aldus ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 316: “As a matter of customary practice the opinion is understood to cover only law (of jurisdictions identified for coverage in the opinion) that a reasonably diligent
lawyer would recognize as being applicable to the company, agreement or transaction.” In dezelfde zin
Tribar 1998, § 3.5.1 en Legal Opinion Principles 1998, nr. II.B. Vgl. ook, in het kader van hun bespreking van de no violation of law opinion, Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 541: “[T]he opinion is
read to require the opinion preparers simply to apply their existing knowledge of the statutes, rules and
regulations that are likely to be applicable, supplemented by whatever special research the circumstances might require.” De achtergrond van de beperking is “to allow the opinion to be given at reasonable
cost”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 541; vgl. nr. 203. Zie ook, ten aanzien van de no licences
opinion en de no registration opinion, Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 569.
Ook in de Verenigde Staten strekt een opinion zich niet uit over “municipal and local laws”; Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 317-319, 546-547 (ten aanzien van de no violate of law opinion) en 568 (ten
aanzien van de no licences opinion en de no registration opinion), en Tribar 1998, § 1.9(n), 6.6. (ten
aanzien van de no violation of law opinion) en 6.7 (ten aanzien van de no licences en de no registration
opinion). Aldus ook Legal Opinion Principles 1998, nr. II.C.
Art. 3:40 lid 2 BW, dat meebrengt dat een rechtsverhouding nietig of vernietigbaar is als het aangaan
daarvan in strijd is met een wettelijke bepaling, is alleen van toepassing bij strijd met een wet in formele
zin of een bepaling die op een uitdrukkelijke delegatie door de formele wetgever berust; Parl. Gesch.
Boek 3, p. 192 en Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/314. Dat een gedelegeerde regel van lokaal
recht een rechtsverhouding raakt waarop een opinion ziet, is in de praktijk onwaarschijnlijk. Als een
voor een opinion relevante delegatie aan een lagere wetgever heeft plaatsgevonden, zal de opiniongever
daarop bij zijn onderzoek van nationaal recht stuiten, zodat hij verder onderzoek kan doen.
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orde of de goede zeden ligt hoog.383 Hij vergt ten minste dat een lokaal verbod of vergunningvereiste niet wordt nageleefd. Daardoor zouden ook diligence opinions kunnen worden geraakt. In de praktijk is het echter moeilijk een voorbeeld te bedenken waarin een
rechtsverhouding waarop een opinion ziet, in strijd komt met lokale regels. Tegelijkertijd
is een onderzoek naar dergelijke regels kostbaar. Er zijn veel lagere overheden, en dus veel
regels, en die vele regels zijn vaak niet eenvoudig boven water te halen. Alleen als er een
concrete reden is aan te nemen dat regelgeving van een lagere overheid met het oog op de
opinion van belang kan zijn – bijvoorbeeld omdat de opinionvennootschap een gemeente
is – dient de opiniongever zich de vraag te stellen of onderzoek daarnaar geboden is. Die
vraag kan hij desgewenst met zijn cliënt bespreken, zodat duidelijk is waar de grenzen van
zijn onderzoek liggen en de aan het onderzoek verbonden kosten niet als een verrassing
komen; vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162. Als de opinion een third party opinion
is, kan de cliënt de kwestie met de opinionontvanger moeten bespreken; vgl. nr. 151.
231. Europees en internationaal recht. Nederlands recht omvat rechtstreeks werkend
Europees recht en in Nederland rechtstreeks werkende verdragen.384 Niet rechtstreeks
werkende supranationale regels vallen erbuiten.385 Nederlandse regels die zijn afgeleid van
supranationale regelgeving kunnen vragen oproepen. Dat geldt vooral voor Nederlandse
regels die strekken tot implementatie van Europese richtlijnen. Op grond van het beginsel
van conforme interpretatie zijn rechters van de lidstaten van de Europese Unie verplicht
om na afloop van de termijn waarbinnen een richtlijn in nationaal recht moet zijn omgezet, hun nationale recht zo veel mogelijk in overeenstemming met de richtlijn uit te leggen. Dat geldt ook als de richtlijn onjuist of onvolledig in het nationale recht is omgezet.386
De gevolgen van het beginsel van conforme interpretatie zijn betrekkelijk overzichtelijk
in gevallen waarin een Nederlandse regel voor meer uitleg vatbaar is. De opiniongever
moet in dat geval bij de uitleg van de regel mede acht slaan op de betrokken richtlijn. De
vraag is echter wat een opiniongever moet doen als de Nederlandse regel – lees: de wettekst – op zichzelf duidelijk is. In een dergelijk geval wordt het beginsel van conforme
interpretatie begrensd door het rechtzekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende
kracht.387 De benadering van de Hoge Raad en van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State lijkt te zijn dat in een dergelijk geval (de tekst van) de Nederlandse regel
in beginsel leidend is. Als de regel duidelijk is, verzet het rechtzekerheidsbeginsel zich

383
384
385

386
387

Strijd met de openbare orde vergt strijd met fundamentele beginselen van de bestaande maatschappelijke organisatie, strijd met de goede zeden strijd met algemeen aanvaarde opvattingen omtrent hetgeen
behoort; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/345 e.v. en 330 e.v.
Aldus ten aanzien van Europees recht ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 941-942.
Nijnens 1996, p. 81-82, suggereert dat de opiniongever rechtstreeks werkend Europees recht buiten zijn
opinion kan houden door een qualification van die strekking. Sinds 1996 is het belang van rechtstreeks
werkend Europese recht echter scherp toegenomen – denk met het oog op opinions in het bijzonder aan
de Rome I Verordening en de EEX-Verordening. Dat een qualification op dit punt nog door de opinion
ontvanger wordt aanvaard, is daarmee onwaarschijnlijk.
Kapteyn 2008, p. 529.
Kapteyn 2008, p. 530-531.
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tegen een uitleg die weliswaar de betrokken Europese regel recht doet, maar zozeer buiten
de Nederlandse wet treedt, dat Nederlandse burgers daarmee geen rekening behoefden te
houden. Een uitzondering op het beginsel geldt mogelijk als uit de wetsgeschiedenis van
de Nederlandse regel blijkt dat de wetgever heeft bedoeld met die regel een Europese regel
(correct) te implementeren. Lagere rechters lijken deze de door de Hoge Raad uitgezette
hoofdlijnen in het algemeen te volgen.388 Tegen deze achtergrond kan een opiniongever
daar waar de Nederlandse regel duidelijk is, een onderzoek naar achterliggende Europese
regels in het algemeen achterwege laten. Europese verordeningen moeten wel onder de
loep genomen worden. Die hebben naar hun aard rechtstreekse werking (art. 288 tweede
alinea EU-Verdrag).
232. Uitzondering voor mededingingsrecht. Het kan voorkomen dat de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, mededingingsrechtelijke vragen oproept. In sommige gevallen
kan de opiniongever dat eenvoudig vaststellen. Denk aan het geval dat de opinion ziet
op een overeenkomst waarbij een onderneming wordt verkocht, zodat concentratietoezichtregels van toepassing kunnen zijn (EG-concentratieverordening389; hoofdstuk 5
Mededingingswet). Als er voor de hand liggende mededingingsrechtelijke vragen zijn, zal
een mededingingsrechtelijke analyse zijn gemaakt. Mededingingsrechtelijke complicaties
zullen onder ogen zijn gezien. Mededingingsrechtelijke meldingen of toestemmingen van
overheidswege zullen zijn gedaan of verkregen. Een opinion op die punten heeft dan geen
toegevoegde waarde meer. In andere gevallen is de toepasselijkheid van mededingingsregels minder duidelijk. Zo kunnen de voorwaarden van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, de neerslag zijn van verboden misbruik door de opinionvennootschap van
een economische machtspositie (art. 12 EU-Verdrag; art. 24 Mededingingswet). Of de
opinionvennootschap een economische machtspositie heeft, is voor de opiniongever echter niet eenvoudig vast te stellen. Zelfs uitvoerig feitelijk onderzoek zal niet altijd tot een
eenduidige conclusie leiden. Om deze redenen wil het opiniongebruik dat het onderzoek
door de opiniongever zich niet uitstrekt over mededingingsrecht.390 Als de opiniongever
vreest dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in een mededingingsrechtelijke
gevarenzone zit, dan kan hij veiligheidshalve in een no opinion qualification vermelden
388

389
390

Zie onder meer HR 25 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2177, NJ 1997/649, HR 20 oktober
1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1846, NJ 1996/330, HR 29 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1943,
NJ 1996/418 en HR 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1780, NJ 2013/389. Zie ook ABRvS 29 mei 2001,
ECLI:NL:RVS:2001:AB2282, RAwb 2001/98, ABRvS 23 oktober 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE9208,
AB 2002/417, ABRvS 21 december 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU8482, M&R 2006/20 en ABRvS 17 april 2013,
ECLI:NL:RVS:2013:BZ7904, AB 2014/75. Zie verder (over conforme uitleg van het begrip “krediettransactie” in de Wet op het consumentenkrediet) Rb. Arnhem 14 juli 2004, ECLI:NL:RBARN:2004:AQ1551,
NJF 2004/418, Rb. Den Haag 4 januari 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:AR8791, LJN AR8791, Rb. Zwolle
10 februari 2005, ECLI:NL:RBZLY:2005:AS6437, LJN AS6437, Rb. Utrecht 17 augustus 2005,
ECLI:NL:RBUTR:2005:AU1622, LJN AU1622.
Verordening (EG) Nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen.
Aldus ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.
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dat hij zich over mededingingsrecht niet uitspreekt. Ontbreekt een dergelijke vermelding,
dan brengt het opiniongebruik mee dat zij in de opinion moet worden gelezen.391, 392, 393
233. Uitzondering voor toezichtrecht? Het komt voor dat een opiniongever in zijn opinion
zegt dat hij geen opinion geeft over “regulatory law”.394 Dat roept de vraag op wat “regulatory law” is. Een Nederlands vertaling zou “toezichtrecht” kunnen zijn. “Toezichtrecht”
is echter niet een begrip met een vaste betekenis. Het begrip kan eng worden uitgelegd,
en worden beperkt tot het recht omtrent toezicht op de financiële markten. Het kan ook
ruim worden uitgelegd, zodat het zich uitstrekt over allerhande andere wetten die voorzien in toezicht. Ongeacht of voor een enge of een ruime uitleg wordt gekozen, kunnen
er redenen zijn om toezichtregels buiten de reikwijdte van de opinion te houden. Er kunnen echter evenzeer redenen zijn om toezichtregels juist binnen die reikwijdte te brengen.
Zo zal de opinionontvanger die een opinion ontvangt over een aanbieding van effecten
391
392

393

394

Anders mogelijk Nijnens 1996, p. 81.
Een mededingingsrechtelijke vraag die in opinions in de praktijk in elk geval niet wordt geadresseerd, is de vraag of er mededingingsrechtelijke bezwaren bestaan tegen de LMA Agreement. De
LMA Agreement is een in opdracht van de Engelse Loan Market Association opgemaakte standaard-
gesyndiceerde leningovereenkomst. Het doel van de Loan Market Association (LMA) is “improving
liquidity, efficiency and transparency in the primary and secondary syndicated loan markets in
Europe, the Middle East and Africa (EMEA)”. De LMA afficheert zichzelf als “the authoritative voice
of the EMEA market”. Onder haar leden zijn banken, institutionele beleggers, advocatenkantoren en
rating agencies. Kernactiviteiten van de LMA zijn (a) het doen opmaken en beschikbaar stellen van
“recommended” documentatie voor gesyndiceerde leningen en de verhandeling daarvan, (b) lobbyen,
(c) het verzorgen van opleidingen, en (d) het vaststellen van “market guidelines”. Zie de website van de
LMA www.lma.eu.com. De LMA-standaard is, in de vorm van de LMA Agreement zelf of een daaraan inhoudelijk goeddeels gelijke “LMA compliant” eigen versie van de betrokken juridisch adviseur,
de basis voor gesyndiceerde leningovereenkomsten op de Nederlandse markt. Banken zijn geneigd
bezwaren die door geldnemers tegen de overeenkomst worden geopperd – over de vraag of de overeenkomst de belangen van de financiers en de geldnemer evenwichtig bedient is op zijn minst debat
mogelijk – af te doen met de mededeling dat “dit nu eenmaal de standaard in de markt is” en dat
“het marktgebruik is wat het is”. De vraag kan rijzen of deze opstelling van banken niet een onderling afgestemde gedraging oplevert die de mededinging beperkt (art. 101 EU-Verdrag; art. 6 lid 1
Mededingingswet). Opiniongevers plegen deze mogelijkheid terzijde te laten. De vraag of het gebruik
van de LMA Agreement tot mededingingsrechtelijke vragen leidt, is naar verluidt bij de Loan Market
Association een onderwerp van zorg. De LMA Agreement is daarom uitdrukkelijk geen overeenkomst
waarvan het gebruik is voorgeschreven. Zij vermeldt: “For the avoidance of doubt, this document is in
a non-binding, recommended form. Its intention is to be used as a starting point for negotiation only.
Individual parties are free to depart from its terms and should always satisfy themselves of the regulatory implications of its use.” Naar verluidt vindt de laatste zin zijn basis in mededingingsrechtelijke
zorgen.
Ook in de Verenigde Staten strekt een opinion zich niet uit over “antitrust laws”; Glazer, FitzGibbon &
Weise 2014, p. 317-318, 544-545 (ten aanzien van de no violation of law opinion) en 570 (ten aanzien van
de no licences opinion en de no registration opinion), en Tribar 1998, § 3.5.2(c) en (ten aanzien van de
no violation of law opinion) 6.6.
Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942, stelt dat “de meeste kantoren” deze beperking opnemen. Zij lijkt
dat vanzelfsprekend te achten want “[d]e opinion gaat in beginsel niet over regels van administratief
recht”. Dat laatste is onjuist: daar waar regels van bestuursrecht raken aan de opinionparagrafen, moet
de opinionontvanger zich daarin verdiepen. Denk aan een bestuursrechtelijk vergunningvereiste waarover de no licences opinion zich uitstrekt.
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juist willen weten wat het risico is dat op die aanbieding toezichtregels van toepassing
zijn; vgl. nr. 1025 e.v. Van een opiniongebruik dat een opinion zich over toezichtrecht niet
uitstrekt, is dan ook geen sprake. Als de toepasselijkheid van toezichtregels niet op voorhand onwaarschijnlijk is en de opiniongever daarnaar desondanks geen onderzoek heeft
gedaan, moet hij dat in een no opinion qualification vermelden.395
234. Rechtspraak en literatuur. Het juridisch onderzoek dat een opiniongever moet doen,
strekt zich uit over de gebruikelijke rechtsbronnen: wettelijke voorschriften, de totstandkomingsgeschiedenis daarvan, rechtspraak en literatuur. Bestudering van wettelijke
voorschriften en de geschiedenis daarvan geven geen aanleiding tot bijzondere vragen. De
mate waarin rechtspraak wordt gepubliceerd, roept echter de vraag op van welke rechtspraak de opiniongever ten minste moet hebben kennisgenomen. Dezelfde vraag komt
op als het gaat om literatuur. In het verleden kon voor rechtspraak en literatuur slechts
worden geput uit een overzichtelijk aantal bronnen. Tegenwoordig is er echter een veelheid van tijdschriften waarin allerhande literatuur – rijp maar ook groener – wordt gepubliceerd. Rechtspraak wordt toegankelijk gemaakt in verschillende tijdschriften, maar ook
op ruime schaal door de overheid op het internet (www.rechtspraak.nl). Van een opiniongever kan niet worden verwacht dat hij van al die rechtspraak en literatuur voortdurend
op de hoogte is. Een duidelijke regel aan de hand waarvan kan worden vastgesteld wat op
dit punt wel van een opiniongever kan worden verlangd, is echter niet te geven. Michiels
van Kessenich-Hoogendam meent dat een advocaat binnen twee tot drie weken kennis
moet nemen van de NJ en de RvdW.396 Voor minder gangbare tijdschriften specifieert zij
geen termijn.397 Boks betoogt dat een notaris binnen drie tot vier weken op de hoogte moet
zijn van nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied.398 Voor opiniongevers moet aan de lijst
van te raadplegen jurisprudentietijdschriften inmiddels ten minste de JOR worden toegevoegd. Advocatenkantoren waar opinions worden gegeven hebben soms juristen in dienst
die rechtspraak en literatuur nauw volgen en de advocaten op het kantoor van voor hen
relevante ontwikkelingen op de hoogte brengen. Het is echter te betwijfelen of daarmee
de termijn waarbinnen advocaten van rechtspraak en literatuur kennis nemen, in betekenende mate wordt bekort. De juristen hebben tijd nodig voor hun werk – kennisnemen
van rechtspraak en literatuur en het maken van signaleringen daarvan – en de advocaten

395

396

397
398

In de Verenigde Staten strekt een opinion zich niet uit over “securities [laws]” en “regulatory statutes
(such as bank lending limits) applicable to other parties to the agreement”; Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 317-318, 544-545 (ten aanzien van de no violation of law opinion) en 570 (ten aanzien van de no
licences opinion en de no registration opinion), Tribar 1998, § 3.5.2(a) en (c) en 6.6 (ten aanzien van de
no violation of law opinion), en Legal Opinion Principles 1998, nr. II.D.
Zie echter Ekelmans 1991, p. 14, die de vraag opwerpt of een “gemiddelde” advocaat kennis zal hebben
van een arrest dat wel in de RvdW is gepubliceerd maar daarna niet meer elders. Gezien de hoge mate
van zorg die een opiniongever moet betrachten (zie nr. 172), mag van hem worden verwacht dat hij van
een dergelijk arrest kennis heeft genomen.
Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 37.
Boks 2002, p. 160.
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hebben tijd nodig om van de signaleringen van de juristen kennis te nemen. Zie over de
vraag in hoeverre de opiniongever acht moet slaan op, en dus onderzoek moet doen naar,
geluiden – vooral in de literatuur – die afwijken van de heersende leer nr. 269.399
235. Buitenlandse rechtspraak en literatuur over Europees recht. Europese regels worden
naar hun aard niet alleen in Nederland ingekleurd. Een vraag is in hoeverre een opiniongever rekening moet houden met buitenlandse rechtspraak en literatuur waarin Europese
regels worden uitgelegd. Uitgangspunt moet zijn dat van een Nederlandse opiniongever
geen onderzoek van buitenlandse rechtspraak en literatuur kan worden verwacht; vgl.
nr. 253. De vraag is daarmee of de opiniongever aan dergelijke rechtspraak en literatuur
aandacht moet besteden als hij daarvan min of meer toevallig op de hoogte raakt. Een
zinnige benadering lijkt te zijn dat de opiniongever dat niet hoeft als de buitenlandse
rechtspraak afwijkt van Nederlandse rechtspraak en literatuur. Ontbreekt Nederlandse
rechtspraak en literatuur, dan kan de opiniongever er verstandig aan doen van de buitenlandse gedachten melding te maken als deze een punt raken waarvan aannemelijk is dat
het voor de opiniongever van wezenlijk belang is.
236. Oud recht. De oordelen die in een opinion zijn vervat, moeten juist zijn op de dag dat
de opinion wordt afgegeven; vgl. nr. 353 e.v. Of een oordeel juist is, kan worden bepaald
door rechtsregels die op die dag niet meer van kracht zijn. Zo wordt de vraag of de oprichting van een rechtspersoon voor 1 juli 2011 geldig is opgericht, bepaald door het voor
die datum geldende recht; vgl. nr. 496. Het Nederlands recht waarnaar de opiniongever
onderzoek moet doen, omvat dergelijk recht dat niet meer van kracht is maar voor de
opinion nog wel van belang is (en het bijbehorende overgangsrecht).400
237. Toekomstig recht. De oordelen die in een opinion zijn vervat, moeten juist zijn op
de dag dat de opinion wordt afgegeven; vgl. nr. 353 e.v. Wijzigingen in wettelijke voorschriften die pas na die dag hun beslag krijgen, maken een op de dag gegeven oordeel niet
onjuist. Met het oordeel is de opinionontvanger echter niet langer geholpen wanneer het
door wetswijziging wordt achterhaald. Dat roept de vraag op in hoeverre een opiniongever
in zijn opinion op mogelijke wijzigingen van wettelijke voorschriften moet wijzen. Van
een wijziging die het Staatsblad of het Staatscourant heeft bereikt, mag doorgaans worden
aangenomen dat zij in werking zal treden (als die inwerkingtreding al niet in de publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant besloten ligt; zie art. 7 Bekendmakingswet). Dat
de wijziging voor de opinionontvanger gevolgen zal hebben, staat daarmee min of meer
vast. Aan een dergelijke wijziging moet de opiniongever daarom in zijn opinion aandacht
399

Zie verhelderend over de onderzoeksplicht van een advocaat naar Duits recht Barendrecht & Van den
Akker 1999, p. 173.
400 Onderzoek naar oud recht (en het bijbehorende overgangsrecht) kan tijdrovend en daarmee kostbaar
zijn. De kosten kunnen een reden zijn dergelijk onderzoek achterwege te laten; vgl. nr. 157 e.v. Laat de
opiniongever het onderzoek achterwege, dan zal hij daarop in zijn opinion wel moeten wijzen.
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besteden. Voor wijzigingen in eerdere stadia van voorbereiding is onderscheid te maken.
Als de opinion een client opinion is, past een genuanceerde benadering. De overeenkomst
van opdracht tussen de opiniongever en de cliënt kan meebrengen dat de opiniongever de
cliënt moet wijzen op mogelijke wijzigingen. Als dat zo is, moet de opiniongever mogelijke
wijzigingen in zijn opinion melden. Of het zo is, wordt bepaald door de omstandigheden.
Bij de afweging van die omstandigheden kan worden meegewogen dat van een opinion
gever mag worden verwacht dat hij zich op de hoogte houdt van het recht zoals het is,
maar niet noodzakelijk van het recht zoals het mogelijk wordt. Ook kan worden meegewogen dat voor een opiniongever, die buiten de politiek staat, vaak moeilijk te beoordelen
is hoe groot de kans is dat een beoogde wijziging de eindstreep haalt. Als de opinion een
third party opinion is, ligt een genuanceerde benadering niet voor de hand. Mogelijke
wijzigingen van wettelijke voorschriften die de opinionontvanger kunnen raken, kunnen invloed hebben op zijn opstelling in de onderhandelingen over de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet. In een uiterst geval zou de opinionontvanger van het aangaan van
die rechtsverhouding kunnen afzien; vgl. nr. 131. Omdat de opiniongever die een third
party opinion geeft de partijdige adviseur van de opinionvennootschap is (vgl. nr. 118),
moet hij niet in een positie komen waarin hij een genuanceerde afweging moet maken
tussen het belang van de opinionontvanger bij voorlichting over mogelijke wijzigingen en
het belang van de opinionvennootschap bij het achterwege blijven daarvan. Een opiniongever die een third party opinion geeft, mag toekomstige wetswijzigingen die nog niet in
het Staatsblad of de Staatscourant staan daarom negeren. Als de opinionontvanger op de
hoogte wil raken van mogelijke wijzigingen van wettelijke voorschriften, kan hij zich tot
zijn eigen juridisch adviseur wenden (of, als hij die nog niet heeft, een juridisch adviseur
in de arm nemen).401

238. Feitelijk onderzoek. Het feitelijk onderzoek dat de opiniongever moet verrichten,
is beperkt. Het is de taak van de opiniongever in kaart te brengen wat de feiten moeten
zijn, willen de in de opinion gegeven oordelen juist zijn. Waar de wet een deugdelijke
bron aanwijst waaruit feiten kunnen worden geput, behoort de opiniongever voorts vast
te stellen wat de feiten werkelijk zijn. Hetzelfde geldt waar de feiten nauw verweven zijn
met het oordeel dat de opiniongever geeft, en voorts eenvoudig vast te stellen zijn. Voor
het overige kan de opiniongever aan de opinionontvanger overlaten te waarborgen dat
de feiten zijn wat zij moeten zijn, willen de in de opinion gegeven oordelen juist zijn. De
opiniongever behoort de opinionontvanger in een assumption duidelijk te maken, wat
die verlangde feiten zijn.

401

Naar Amerikaans recht hoeft een opiniongever in zijn opinion alleen aandacht te besteden aan toekomstige wetgeving die is aangenomen en van kracht zal worden voordat de opinionvennootschap de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, moet nakomen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 58-59,
noot 2, en Tribar 1998, § 1.2, noot 11. Aldus ook Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 42.
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239. Verlangde feiten – werkelijke feiten. Er is te onderscheiden tussen verlangde feiten
en werkelijke feiten. Werkelijke feiten zijn de feiten zoals zij zijn. Verlangde feiten zijn de
feiten zoals zij zouden moeten zijn, willen de in een opinion gegeven oordelen juist zijn;
zie nr. 42.
240. Vaststelling verlangde feiten. De vraag wat de verlangde feiten zijn, is een juridische.
Het is aan de opiniongever die vraag te beantwoorden. Dat antwoord zal hij deels ten
grondslag leggen aan het feitelijk onderzoek dat hij zelf verricht; zie nr. 241. Voor zover
de opiniongever niet zelf onderzoek doet, moet hij de verlangde feiten onder de aandacht
van de opinionontvanger brengen. Dat doet hij in de assumptions; zie nr. 242. De vraag
wat de verlangde feiten zijn, is ondertussen niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Het
recht is een ingewikkeld geheel. Feiten die in het algemeen voldoende zijn om een juridisch oordeel op te bouwen, kunnen onvoldoende zijn als andere feiten een andere kant
op wijzen. Zo is voor het oordeel dat een document een afdwingbare overeenkomst is, in
beginsel voldoende dat de partijen daarbij dat document hebben getekend. Het oordeel
is echter niet zonder meer juist als een partij heeft getekend onder invloed van een wils
gebrek (art. 3:44 en 6:228 BW).402 Welke feiten in ogenschouw moeten worden genomen
om een opinion te kunnen geven en welke feiten, hoewel voorstelbaar, wel buiten beschouwing kunnen blijven, vergt een afweging; zie nr. 244 e.v.
241. Vaststelling werkelijke feiten die juridische deskundigheid vergt. De vraag of de werkelijke feiten overeenstemmen met de verlangde feiten is slechts een juridische voor zover
de vaststelling van de feiten juridische deskundigheid vergt. Dat is het geval waar de wet
een deugdelijke bron aanwijst, waaruit feiten kunnen worden geput. Een voorbeeld is de
Hrw, die meebrengt dat een buitenstaander die informatie over een rechtspersoon of vennootschap zoekt, er wijs aan doet daarvoor allereerst het handelsregister te raadplegen; zie
nr. 247 en 417 e.v. Het is ook het geval daar waar de vaststelling van de feiten een juridisch
oordeel vergt. In dergelijke gevallen is het aan de opiniongever om, voor zover zijn juridische deskundigheid hem dat mogelijk maakt, vast te stellen wat de werkelijke feiten zijn.
De grens ligt daar waar het juridisch oordeel met voldoende zekerheid kan worden gegeven. Zo moet de opiniongever wel vaststellen of de besluiten die hij onderzoekt, genomen
zijn; zie nr. 594 e.v. De opiniongever hoeft echter niet vast te stellen of de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in het belang van de opinionvennootschap is. Dat oordeel
vergt een afweging van de omstandigheden, die de opiniongever niet goed maken kan;
vgl. nr. 454. In andere dan de hiervoor bedoelde gevallen – de vaststelling van feiten vergt
juridische deskundigheid of een juridisch oordeel – hoeft de opiniongever zich met de
vaststelling van de feiten in beginsel niet in te laten. Een opiniongever wordt ingehuurd

402

De overeenkomst is afdwingbaar zolang zij niet op grond van het wilsgebrek is vernietigd. Vernietiging
kan echter ook geschieden bij wijze van verweer tegen een vordering tot nakoming van de overeenkomst (art. 3:51 lid 3 BW).
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omwille van zijn juridische deskundigheid. Hij heeft geen bijzondere deskundigheid in
het vaststellen van feiten, en behoeft het vaststellen daarvan daarom niet tot zijn taak te
rekenen.403, 404, 405
242. Vaststelling werkelijke feiten die geen juridische deskundigheid vergt. Voor zover de
opiniongever niet vaststelt wat de werkelijke feiten zijn, rijst de vraag hoe desondanks
wordt gewaarborgd dat die feiten overeenstemmen met de verlangde feiten. Het onvermijdelijke antwoord is dat de opinionontvanger zelf voor een waarborg moet zorgen. De
opinionontvanger kan dat echter alleen als hij weet op welke feiten hij zich moet richten.
Dat vereist dat de opiniongever de verlangde feiten onder zijn aandacht brengt. De gebruikelijke weg daarvoor is een assumption; zie nr. 452 e.v. Aan de hand van assumptions kan
de opinionontvanger het nodige onderzoek doen of laten doen, of bijvoorbeeld aan de
opinionvennootschap een garantie vragen dat de werkelijke feiten met de verlangde feiten
overeenstemmen. Het is ook denkbaar dat de opiniongever nader onderzoek doet, in de
praktijk door van een derde met kennis van zaken bevestiging te vragen dat de werkelijke

403

Aldus ook Nijnens 1996, p. 70. Vgl. ook Hoevers 2011, p. 290, Brink & Raaijmakers 1996, p. 54, Hofstede,
TvOb 2007, p. 110 en Batteram & Verbeek, O&F 2013, afl. 4, p.6-7.
404 De praktijk in Engeland loopt gelijk op met die in Nederland; vgl. London Report 2011, § 40: “An opinion
letter should generally be given only on specific questions of law and not on questions of fact. The pro
vider of an opinion letter is not a warrantor of factual matters.” In de Amerikaanse praktijk gaat de taak
van de opiniongever echter verder. Of een opiniongever feiten onderzoekt of in een assumption veronderstelt (vgl. nr. 242), vergt daar een afweging; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 119: “Factual
assumptions are appropriate when the facts being assumed relate to a party other than the opinion
giver’s client, will cost too much to verify compared to their likely benefit or by their nature are not
susceptible to being confirmed by the opinion preparers (at least by the date of the opinion). […] Factual
assumptions, however, no matter how useful, necessarily play an ancillary role in the opinion process.
To be meaningful, closing opinions require a nexus to the facts.” In dezelfde zin Glazer, FitzGibbon
& Weise 2014, p. 149-150. Zie ook Tribar 1998, § 2.3: “Opinion preparers are often permitted by the
opinion recipient to rely on assumptions when (i) information is not available (or is only a vailable
at substantial cost or delay), (ii) the facts being assumed relate to the opinion recipient, or (iii) the
cost of establishing the facts exceed the likely benefit (often because of the improbability that what is
assumed would on investigation prove to be untrue).” Zie ook noten 405, 444 en 445. Een Amerikaanse
opiniongever biedt aldus de opiniongeadresseerde meer hulp dan zijn Nederlandse evenknie. Waar
een Nederlandse opiniongever zich richt op de juridische vraag – als dit de feiten zijn, wat zegt dan het
recht? – richt de Amerikaanse opiniongever zich meer op het juridische risico – als dit het risico is, wat
is dan de werkelijke omvang?
405 Een opiniongever kan uit eigen waarneming kennis hebben van feiten die zonder juridische deskundigheid kunnen worden vastgesteld. In de Amerikaanse praktijk bouwt een opiniongever zijn opinion
mede op dergelijke feiten; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 117: “The opinion preparers usually
will have firsthand knowledge of some of the facts. Opinion preparers, for example, often will have
observed the adoption of resolutions at meetings of stockholders and directors and the execution and
delivery of documents at the closing. In addition, opinion preparers sometimes will have created facts
themselves, for example, by filing documents with government officials.” en p. 118: “opinion preparers
usually base opinions in part on facts they already know or that they learn during the course of the
transaction.” Zie ook Tribar 1998, § 2.1.1. Een Nederlandse opiniongever zal vaak ook het bestaan van
feiten waarvan hij buiten zijn juridisch onderzoek om kennis heeft gekregen, in een assumption veronderstellen (vgl. nr. 242), in elk geval als van die feiten geen schriftelijk bewijs bestaat (vgl. nr. 243).
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feiten met de verlangde feiten overeenstemmen. Die aanpak is in Nederland echter slechts
op onderdelen gebruikelijk; zie nr. 258.406
243. Bewijs vaststelling feiten. Voor zover de opiniongever werkelijke feiten vaststelt, zal
hij van die feiten schriftelijk bewijs verlangen.407, 408 Zie voor uitzonderingen nr. 427 en
440. Als de opiniongever een client opinion geeft over een opinionvennootschap die de
wederpartij van zijn cliënt is, dient hij daarmee mede het belang van de opinionontvanger-cliënt. Mocht tussen de opinionontvanger en de opinionvennootschap discussie ontstaan over de werkelijkheid van een door de opiniongever vastgesteld feit, dan kan de
opinionontvanger terugvallen op het schriftelijke bewijs. Ongeacht of de opiniongever
een client opinion of een third party opinion geeft, dient hij met schriftelijk bewijs zijn
eigen belang. Mocht een in de opinion gegeven bevestiging niet overeenstemmen met de
werkelijkheid omdat de feiten anders zijn dan de opiniongever had vastgesteld, dan kan de
opiniongever zich op het schriftelijk bewijs beroepen. Dat geldt ook als de feiten achteraf
anders blijken dan het bewijs voorspiegelt. Van de juistheid van schriftelijk bewijs dat hem
wordt voorgelegd, mag de opiniongever in beginsel uitgaan; vgl. nr. 246.

244. Grenzen aan vaststelling van feiten. Een opiniongever hoeft geen onderzoek te
doen naar verlangde feiten waarvan op voorhand onwaarschijnlijk is dat zij de opinion
zullen raken. Bij zijn onderzoek naar de werkelijke feiten mag de opiniongever ervan
uitgaan dat hij niet wordt bezwendeld.
245. Grens aan vaststelling verlangde feiten. Of een rechtsgevolg optreedt, hangt af van de
feiten. Welke feiten van belang kunnen zijn, verschilt van opinionparagraaf tot opinion
paragraaf. De feiten zijn te onderscheiden in meewerkende feiten en tegenwerkende feiten.
Meewerkende feiten zijn feiten die noodzakelijk zijn om een rechtsgevolg te bewerk
stelligen. Tegenwerkende feiten zijn feiten die eraan in de weg staan dat een rechtsgevolg
wordt bereikt, of die een rechtsgevolg weer ongedaan maken. De opiniongever zal ten
minste moeten vaststellen wat de verlangde meewerkende feiten zijn. Zonder die meewerkende feiten zal het rechtsgevolg waarvan de betrokken opinionparagaaf het bestaan
of het niet bestaan bevestigt, niet of juist wel optreden.409 Het aantal mogelijk relevante
406 Een notaris mag niet meewerken aan het vaststellen van door hem niet controleerbare feiten (art. 6
lid 3 Gedragsregels Notariaat). Het is echter twijfelachtig of die regel van toepassing is op het werk van
een notaris als opiniongever; achtergrond van de regel is dat als een notaris publiekelijk optreedt, een
onjuiste indruk kan worden gewekt over zijn rol, reden waarom de notaris erop moet toezien dat bij het
publiek geen verwarring kan ontstaan over de mate waarin hij als notaris bij de gebeurtenis in kwestie
betrokken is; Toelichting van 22 juni 2011 bij de Gedragsregels Notariaat.
407 Boks 2002, p. 49, meent dat een notaris door hem ingewonnen informatie altijd schriftelijk moet ontvangen of bevestigd moet krijgen.
408 Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 104: “The opinion preparer prefers to obtain factual information in a
w ritten form. Such formality reduces the risk of misunderstanding.”
409 De opinionparagrafen zijn te onderscheiden in twee soorten: (a) opinionparagrafen waarin wordt
bevestigd dat een bepaald rechtsgevolg is opgetreden, en (b) opinionparagrafen waarin juist de
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tegenwerkende feiten kan echter groot zijn. Al die feiten in kaart brengen, kan daarmee
nogal wat kosten meebrengen. Omdat de kosten niet uit de hand mogen lopen (vgl. nr. 157
e.v. en in het bijzonder nr. 162), mag de opiniongever zijn onderzoek naar de verlangde
tegenwerkende feiten daarom beperken tot feiten waarvan een goed opiniongever zou
onderkennen dat zij mogelijk voor de opinion van belang kunnen zijn. Feiten waarvan op
voorhand onwaarschijnlijk is dat zij de opinion raken, kan hij terzijde laten. Zo is het in
het algemeen onaannemelijk dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, tot stand
is gekomen door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden (art. 3:44 BW) of
door dwaling (art. 3:228 BW). De opiniongever die een remedies opinion geeft over een
Nederlandsrechtelijke overeenkomst, hoeft daarom aan die wilsgebreken geen aandacht
te besteden.410 De opiniongever mag ook de mogelijkheid terzijde laten dat de documenten
waarvan hij in het kader van zijn feitelijk onderzoek kennis neemt, door een rechterlijke
beslissing of arbitraal vonnis zijn ontkracht. Dat dat anders is, is in het algemeen evenzeer
onwaarschijnlijk. De opiniongever hoeft daarmee geen rekening te houden.411
246. Grens aan vaststelling werkelijke feiten. De opiniongever mag ervan uitgaan dat hij
niet wordt bezwendeld. Dat betekent in de eerste plaats dat hij in beginsel mag aannemen
dat feiten die hem worden gepresenteerd, werkelijke feiten zijn.412 Hij mag ervan uitgaan
dat de documenten die hem worden gepresenteerd, echt zijn. Als hij een kopie ontvangt,
mag hij ervan uitgaan dat die kopie een getrouwe kopie van het origineel is. Als hij een
handtekening ziet, mag hij ervan uitgaan dat die handtekening echt is. Als hem verklaringen of bevestigingen omtrent feiten worden aangereikt, mag hij ervan uitgaan dat die
verklaringen of bevestigingen juist zijn. Het betekent in de tweede plaats dat de opiniongever in beginsel mag aannemen dat de opinionvennootschap en de opinionontvanger
hem geen feiten onthouden waarvan zij behoren te begrijpen dat zij de opinion zouden

410

411

412

a fwezigheid van een rechtsgevolg wordt bevestigd. Een voorbeeld van de eerste soort – onder (a) – is de
validly signed opinion, waarin wordt bevestigd dat de handtekening op de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, het rechtsgevolg heeft dat de opinionvennootschap aan die rechtsverhouding gebonden is.
Een voorbeeld van de tweede soort – onder (b) – is de no licences opinion, waarin wordt bevestigd dat
het aangaan en nakomen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet het rechtsgevolg heeft
dat toestemming van overheidswege is vereist.
Ook in de Verenigde Staten mag een opiniongever ervan uitgaan dat de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet niet wordt geraakt door “fraud, duress, undue influence, or mutual mistake of fact or
misunderstanding”. Een assumption daarover is onnodig; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 152-154
en 360-362.
Vgl. Boks 2002, p. 92-93, die betoogt dat een notaris niet zelf op zoek hoeft te gaan naar “risicoverhogende omstandigheden in de relatie tussen partijen” en alleen onderzoek hoeft te doen naar
“risico’s die aan de gegeven omstandigheden zijn verbonden”. Vgl. ook Hof Den Haag 14 april 1983,
ECLI:NL:GHSGR:1983:AC3531, NJ 1984/617 (advocaat begreep niet en hoefde niet te begrijpen dat een
betrokkene zo ernstig ziek was dat hij binnenkort zou sterven).
Vgl. Boks 2002, p. 45-46, die meent dat een notaris “in het algemeen mag afgaan op gegevens die hem
door zijn cliënt worden aangereikt tenzij hij reden heeft te vermoeden dat de informatie niet juist of
volledig is”. Vgl. HR 9 maart 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0790, NJ 1990/428 (een notaris is niet aansprakelijk als hij te goeder trouw is afgegaan op een vervalst bankafschrift)
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kunnen raken.413 Met wat de opiniongever niet weet, kan hij ook geen rekening houden.
De opiniongever mag er daarom van uitgaan dat de documenten die hem worden voorgelegd, nog van kracht zijn. Zo mag hij aannemen dat de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, niet later is gewijzigd.414 Hij mag ook aannemen dat de besluiten en volmachten van de opinionvennootschap die hij ontvangt, niet door de opinionvennootschap zijn
ingetrokken of herroepen.415 Een uitzondering op de beginselen geldt waar de opinion
gever beter zou moeten weten. De opiniongever past een zeker professioneel wantrouwen.
Heeft de opiniongever aanwijzingen dat een hem gepresenteerd feit mogelijk onjuist is, of
dat hem feiten worden onthouden, dan behoort hij nader onderzoek te doen.416, 417 Denk
aan een geval waarin in een bestuursbesluit dat de opiniongever wordt voorgelegd, wordt
bevestigd dat geen bestuurder een met de opinionvennootschap tegenstrijdig belang
heeft, terwijl het besluit ziet op de uitgifte door de opinionvennootschap van aandelen
mede aan een BV waarvan een bestuurder de enig aandeelhouder is; vgl. nr. 579.418 Als de

413
414

415

416
417
418

Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 152-154, die stellen dat de opiniongever ervan mag uitgaan dat
“[t]he opinion recipient has acted in good faith and without notice of defences or adverse claims”. Een
assumption op dat punt is onnodig.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 152-154, die stellen dat de opiniongever ervan mag uitgaan
dat “[t]he transaction documents submitted to the opinion giver have not been defined, supplemented
or qualified by any agreement, understanding, usage of trade or course of dealings”. Een assumption op
dat punt is onnodig. Vgl. echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 312-313, waar zij stellen dat “when
the opinion is given some time after the agreement was executed […] the opinion preparers, depending
on their relationship with the company and involvement in the administration of the agreement, may
want to confirm with an appropriate officer of the company that the copy of the agreement furnished to
them has not been amended and that the company has not been granted any waivers.”
Vgl. echter voor de Amerikaanse praktijk Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 444: “Whether an issuance [of stock] is approved by the board of directors or a board committee, the opinion preparers must
determine that the resolutions approving the issuance were still in force at the time the shares were
issued. […] This will not be a problem when, as is often the case, the resolutions were adopted shortly
before the closing. If they were not, however, the opinion preparers should confirm that they continue
to be in effect. […] The opinion preparers, therefore, should obtain a certificate from an appropriate
officer that the resolutions have not been amended or rescinded and that no other action has been taken
to cause them to lose their force.” Zie over afgaan op verklaringen van de opinionvennootschap nr. 258
e.v.
Vgl. Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 30, die stelt dat een deskundige “er niet lichtvaardig
op [mag] vertrouwen dat de cliënt […] zelf met de relevante gegevens naar voren komt. Zie ook Boks
2012, p. 45-46, geciteerd in noot 412.
Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 72: “The opinion preparer, however, cannot avert his or her eyes to avoid
seeing factual material that would challenge an otherwise appropriate factual basis for an opinion.
Verificiation is required for factual material that is challenged by other information.”
Vgl. het oordeel van het Hof Den Haag 17 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7322, LJN: BZ7322,
NJFS 2013/140: “De opsteller van een ‘legal opinion’ mag in beginsel vertrouwen op de inhoud van een
certificate, tenzij er wetenschap is dat, danwel gegronde reden is om er van uit te gaan dat degene die
het certificate ondertekent niet in de positie verkeert dat hij kan en mag verklaren zoals hij dat in het
certificate doet.” Het arrest is in cassatie vernietigd door HR 17 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:345,
RvdW 2015/363. Ten tijde dat de kopij van dit boek werd afgesloten, was in de procedure na verwijzing
door de Hoge Raad nog geen arrest gewezen.
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 piniongever niet kan vaststellen wat het werkelijke feit is, moet hij daarover een assumpo
tion opnemen; vgl. nr. 242 en 452.419

247. Feiten uit registers. Waar de wet een bron aanwijst om feiten vast te stellen, verwijst hij doorgaans naar een register. Voor de opinionpraktijk relevante registers zijn
(a) het handelsregister, (b) de insolventieregisters, en (c) het Wft-register. In een enkel
geval moet de opiniongever een aandeelhoudersregister raadplegen. Van personen
die voorkomen op Europese terrorismelijsten bestaat een geconsolideerde lijst die de
opiniongever kan raadplegen.
248. Registers. Zie over het handelsregister nr. 416 e.v. Zie over de insolventieregisters
nr. 436 e.v. Zie over het Wft-register nr. 446 e.v.420 Zie over aandeelhoudersregisters
nr. 449 e.v.
249. Europese terrorismelijsten. Van personen die voorkomen op de Europese terrorismelijsten bestaat geen register maar wel een lijst. Zie daarover nr. 432 e.v.

250. Documenten. Vaststelling van feiten die een juridisch oordeel vergen, doet de
opiniongever in het algemeen aan de hand van documenten waarop dat oordeel kan
worden gegrond. De taalkundige betekenis van een document is bepalend voor zijn uitleg. Als een document, taalkundig uitgelegd, onduidelijk is, kan de opiniongever omtrent
de juiste uitleg een assumption moeten opnemen.
251. Taalkundige uitleg bepalend. De opiniongever kan over een document pas een juridisch oordeel geven als hij heeft vastgesteld wat het document betekent. Hoe een document moet worden uitgelegd, verschilt geval tot geval. De taalkundige betekenis van een

419 Vgl. Nijnens 1996, p. 109.
420 Wie rechthebbende is op een registergoed of een geregistreerd intellectueel-eigendomsrecht is in het
algemeen te vinden in de daarvoor bestemde openbare registers. De registers zijn echter niet zonder
meer bepalend. Zo vergt overdracht (onder bijzondere titel) van een registergoed registratie van de
levering in de openbare registers (art. 3:89 leden 1 en 4 BW). Overgang (onder algemene titel) kan
echter geschieden zonder registratie. Ook is denkbaar dat een ingeschreven overdracht mank gaat aan
een gebrek dat meebrengt dat de overdracht niet heeft plaatsgevonden. (Zie voor de bescherming van
derden tegen onvolledigheid of onjuist van de registers art. 3:24 e.v. BW.) Overdracht van geregistreerde
intellectuele-eigendomsrechten kan worden geregistreerd, maar registratie is geen vereiste (art. 65 e.v.
Rijksoctrooiwet 1995, 14 Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten,
art. 65 e.v. Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, art. 13 Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of
modellen en art. 11 Eenvormige Beneluxwet op de merken; zie voor de bescherming van derden tegen
het achterwege laten van inschrijving die artikelen). De vraag wie rechthebbende is op, en daarmee
beschikkingsbevoegd is ten aanzien van, dergelijke goederen is van belang als een opinion wordt gegeven over pandrecht of hypotheek daarop. In de praktijk doet de opiniongever echter op dat punt geen
onderzoek. Hij veronderstelt in een assumption dat de pand- of hypotheekgever de vereiste beschikkingsbevoegdheid heeft; vgl. nr. 790. Opinions over pandrecht op intellectuele-eigendomsrechten zijn
bovendien zeldzaam; zie noot 1270.
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document is voor zijn uitleg in veel gevallen niet beslissend; omstandigheden buiten het
document kunnen gewicht in de schaal leggen.421 Op omstandigheden buiten het document die de uitleg daarvan mede bepalen, heeft de opiniongever echter in het algemeen
geen zicht. Omdat op voorhand vaak niet duidelijk is welke omstandigheden een rol kunnen spelen, is onderzoek daarnaar voor hem onbegonnen werk. Feitelijk onderzoek valt
bovendien buiten zijn taak; vgl. nr. 241. De invloed die aan omstandigheden buiten het
document moet worden gegeven, vergt doorgaans ook weging daarvan. Die weging kan
de opiniongever niet met voldoende zekerheid maken. De opiniongever mag voor de betekenis van een document daarom afgaan op de taalkundige betekenis van de tekst van het
document, bezien tegen de achtergrond van het document als geheel en de context waarin
hij het document ontvangt; zie echter nr. 255.422, 423
252. Uitleg bij buitenlands recht. Dat een opiniongever niet werkelijk kan bepalen hoe
een document moet worden uitgelegd, geldt in versterkte mate als het document wordt
beheerst door buitenlands recht. Daarvan heeft de opiniongever doorgaans geen verstand. Van hem kan ook niet worden verwacht dat hij zich daarin verdiept; vgl. nr. 253.424
421

Denk, bij wijze van voorbeeld, aan de Haviltex-maatstaf van HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158,
NJ 1981/635 aan de hand waarvan overeenkomsten naar Nederlands recht moeten worden uitgelegd
en die beslissende betekenis toekent aan “de zin die partijen over een weer redelijkerwijs aan elkaars
verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van
elkaar mochten verwachten”. Toepassing van de Haviltex-maatstaf kan meebrengen dat doorslag
gevende betekenis moet worden toegekend aan de taalkundige betekenis van de bewoordingen van
de betrokken overeenkomst, maar dat is uitzondering en geen regel; vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh
6-III 2014/372.
422 In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 67. Zie echter ook Nijnens 1996, p. 123, waar hij suggereert dat een
opiniongever die een remedies opinion geeft over een Nederlandsrechtelijke overeenkomst een qualification moet opnemen met de strekking dat de tekst van de overeenkomst niet zonder meer bepalend is
voor haar uitleg.
423 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde. Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 293, noot 6: “The obligations covered by the opinion are those set forth in the agreement even if the terms of the agreement do not, as a result of a drafting error, reflect the intention of the parties.” Zie echter ook Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 305: “However, if the opinion preparers conclude that the courts will interpret the company’s obligations more narrowly than they believe the opinion recipient expects, they
should consider whether the opinion will be misleading to the opinion recipient.” Vgl. voor Engeland
London Report 2011, § 34: “[...] the delivery of a legal opinion that a party’s obligations under the transaction are “enforceable” does not mean that there can be no dispute as to their meaning.”
424 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 96, die opmerken dat als een opiniongever een “no breach of
agreement” opinion geeft over overeenkomsten die zijn onderworpen aan een voor hem buitenlands
recht, hij: “[is] entitled to read those contracts in accordance with their plain meaning and need not
research whether they have a different meaning under the law chosen by the parties. In the case of technical terms the opinion preparers are entitled to assume that those terms mean what lawyers generally
understand them to mean in the state whose law is covered by the opinion.” Vgl. ook Gruson, Hutter &
Kutschera 2003, p. 168: “All one can reasonably expect from a Foreign Counsel rendering an opinion on
an agreement governed by the law of a state of the United States is that he be familiar with the English
language and US legal terminology and that he be experienced in international transactions of the type
reflected in the agreement. Foreign Counsel’s opinion that none of the terms of the agreement in question violates [the public policy of Foreign Counsel’s country] is based on a reading of such agreement
with such background.”
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Een additionele handicap is dat het document doorgaans is gesteld in een buitenlandse
taal – meestal: Engels. Die taal is in het algemeen niet de moedertaal van de opiniongever,
zodat finesses van het betrokken document hem kunnen ontgaan. Het gevolg kan zijn dat
de opiniongever een buitenlands document anders uitlegt dan een juridisch deskundige
die volledig thuis is in de betrokken taal en het betrokken recht zou hebben gedaan. Met
dit gevolg moet echter worden geleefd. Als de opiniongever een buitenlands document
heeft uitgelegd zoals een Nederlandse opiniongever in het algemeen zou hebben gedaan,
kan hem niet worden aangerekend dat die uitleg onjuist is.425
253. Onderzoek naar buitenlands recht. De betekenis van een document dat wordt beheerst
door buitenlands recht wordt bepaald door dat buitenlandse recht. Een Nederlandse
opiniongever ontbeert echter de kennis – van bronnen, van het daaraan toe te kennen
gezag, van de buitenlandsrechtelijke context waarin de buitenlandse rechtspraak en literatuur moet worden beschouwd, soms van de buitenlandse taal – die nodig is om naar de
betekenis een buitenlandsrechtelijk document onder toepasselijk recht zinvol onderzoek
op niveau te kunnen doen. Hij kan dat onderzoek daarom achterwege laten. Dat geldt
ook als het document verwijst naar buitenlandse wettelijke voorschriften. Onderzoek
naar losse wettelijke voorschriften is weliswaar niet uitgesloten (mits de opiniongever de
taal van de betrokken voorschriften machtig is) maar is in het algemeen weinig zinvol.
Een wettelijk voorschrift staat zelden op zichzelf. Een goed begrip van het voorschrift zou
breder onderzoek vergen. Bij dergelijk onderzoek stuit de opiniongever op de hiervoor
genoemde beperkingen en, daarbovenop, op al snel hoog oplopende kosten; vgl. nr. 157
e.v. en in het bijzonder nr. 162.426
254. Onduidelijkheden bij uitleg. Het is denkbaar dat een document niet zonder meer duidelijk is. In de meeste gevallen leidt dat niet tot problemen. Sommige onduidelijkheden
zijn voor de opinion zonder belang. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor een onduidelijkheid
in een voorschrift dat aan een aan de opinionvennootschap verleende vergunning verbonden is. Dat de opinionvennootschap zich aan dat voorschrift houdt, zal de opiniongever
veronderstellen; zie nr. 1046. Wat het voorschrift precies inhoudt, doet daarmee voor de
opinion niet ter zake. Waar een onduidelijkheid wel van belang is, mag de opiniongever
uitgaan van een redelijke uitleg van het betrokken document. Vaak is dat voldoende om
onduidelijkheden weg te masseren. Als het document wordt beheerst door buitenlands
recht, kan navraag bij een ter zake kundig buitenlands juridisch adviseur vaak uitkomst
bieden. Blijft onduidelijkheid bestaan, dan zal de opiniongever een assumption moeten
opnemen, waarin hij veronderstelt dat een bepaalde uitleg de juiste is.
255. Uitzonderingen op taalkundige uitleg. Het is denkbaar dat de opiniongever weet dat
een document niet betekent wat het op basis van een taalkundige uitleg lijkt te betekenen.
425 Vgl. Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.
426 In dezelfde richting Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 353.
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In dat geval kan hij niet op die taalkundige uitleg varen. Dat te doen zou de opinion misleidend maken; vgl. nr. 287. Afgaan op een andere dan de taalkundige uitleg is echter niet
zonder risico’s. Dat het betrokken document een andere betekenis heeft dan uit de tekst
daarvan blijkt, kan ingewikkeld bewijs vergen. De opiniongever doet er daarom verstandig aan in de opinion, in een assumption of qualification, te vermelden van welke uitleg
hij is uitgegaan. Denkbaar is ook dat de opiniongever weliswaar niet weet dat een document niet betekent wat het op basis van een taalkundige uitleg lijkt te betekenen, maar
wel aanwijzingen heeft dat dat het geval zou kunnen zijn. Afhankelijk van de kracht van
de aanwijzingen, zou ook in dat geval zonder meer afgaan op die taalkundige uitleg die
opinion misleidend kunnen maken. Ook in dat geval is een assumption daarom op haar
plaats.
256. Feitelijke mededelingen in documenten. Sommige documenten die de opiniongever
bestudeert, bevatten feitelijke mededelingen. De opiniongever mag er niet zonder meer
van uitgaan dat die mededelingen juist zijn; zie nader nr. 258 e.v. en ook nr. 257.
257. Notariële aktes. Sommige documenten die door de opiniongever worden bestudeerd
zijn notariële aktes.427 Een document dat het uiterlijk van een notariële akte heeft, is dat
tot het tegendeel bewezen is (art. 159 Rv).428 Een opiniongever mag er daarom van uitgaan
dat een document dat op het eerste gezicht een notariële akte is, dat ook is. Hij hoeft
slechts vast te stellen of in het document geen elementen ontbreken die vereist zijn om
het document tot authentieke akte te maken.429 Naar authenticiteitsvereisten die niet uit
de akte hoeven te blijken, hoeft hij geen onderzoek te doen.430, 431 Een notariële akte levert

427

Of afschriften daarvan. Krachtens art. 160 lid 2 Rv komt aan een afschrift van een notariële akte echter
dezelfde bewijskracht toe als aan de oorspronkelijke akte, mits het afschrift is afgegeven door de notaris
(of zijn opvolger of plaatsvervanger).
428 Art. 159 Rv bepaalt dat een geschrift dat het uiterlijk heeft van een authentieke akte, als zodanig geldt
behoudens bewijs van het tegendeel. Wat een authentieke akte is, staat in art. 156 lid 2 Rv. Een notariële
akte is een authentieke akte (art. 2 Wna).
429 Een akte ontbeert authenticiteit als hij niet de plaats, het jaar, de maand en de dag waarop de akte is
verleden vermeldt (art. 40 lid 4 Wna).
430 Een akte ontbeert authenticiteit als (a) de notaris een akte verlijdt waarin hijzelf, zijn echtgenote of een
bloed- of aanverwant tot en met de derde graad, partij is of een partij vertegenwoordigt (art. 19 lid 3
Wna), (b) de comparanten en eventuele getuigen niet aan de notaris bekend zijn (art. 39 lid 5 Wna), of
(c) de akte niet onmiddellijk na voorlezing van datgene dat verplicht moet worden voorgelezen door de
comparanten, de notaris en eventuele getuigen wordt ondertekend (of, als een comparant verklaart niet
te kunnen ondertekenen, daarvan onder opgaaf van reden geen melding wordt gemaakt) (art. 43 lid 6
Wna). In de praktijk vermelden notarissen in hun akten dat de comparanten (en eventuele getuigen)
aan de notaris bekend zijn – het element onder (b) – en dat de akte onmiddellijk na de vereiste voor
lezing is ondertekend – het element onder (c). Het achterwege laten van die vermelding doet echter geen
afbreuk aan de authenticiteit van de akte (art. 39 lid 5 Wna en art. 43 lid; vgl. ook Melis/Waaijer 2012,
p. 88-89).
431 Melis/Waaijer 2012, p. 88-89 betoogt dat niet-naleving van een vormvoorschrift ook bij gebreke van
een wettelijke bepaling tot ontbreken van authenticiteit leidt, als het vormvoorschrift essentieel is om
in het concrete geval aan de akte rechtsgevolgen toe te kennen. Met onthouden van authenticiteit moet
echter zuinig worden omgesprongen. In dezelfde zin De Bruijn/Kraan 2012, p. 15. Vgl. ook Steneker,
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dwingend bewijs op van hetgeen de notaris daarin omtrent zijn waarnemingen en verrichtingen heeft verklaard (art. 157 lid 1 Rv). Een opiniongever mag er daarom van uitgaan
dat dat wat de notaris in een notariële akte op deze punten heeft verklaard, juist is. Een
opiniongever mag er echter niet zonder meer van uitgaan dat een notariële akte het daarmee beoogde rechtsgevolg bewerkstelligt. Zo ver strekt de bewijskracht van een notariële
akte niet. Zo mag, als de opinionvennootschap een volmacht tot het verlijden van een
pandakte heeft verleend aan “elke (kandidaat-)notaris werkzaam op het kantoor van notaris X” en de voor notaris X verleden pandakte vermeldt dat hij in naam van de opinion
vennootschap is ondertekend door “Y, werkzaam als kandidaat-notaris op het kantoor
van notaris X”, de opiniongever ervan uitgaan dat Y daadwerkelijk als kandidaat-notaris
aan het kantoor van notaris X verbonden is. De notaris heeft dat zelf kunnen waarnemen.
De opiniongever mag er echter niet van uitgaan dat met de pandakte daadwerkelijk een
pandrecht tot stand is gekomen. Daar waar een vaststelling een juridisch oordeel vergt,
moet de opiniongever zich dat oordeel zelf vormen. Een juridisch oordeel is niet een waarneming of verrichting van de notaris.432 Zo moet, in het gegeven voorbeeld, de opinion
gever wel vaststellen dat de volmacht aan Y voldoende ruim is om de pandakte in naam
van de opinionvennootschap te mogen ondertekenen.433

258. Verklaringen. Het is in de Nederlandse opinionpraktijk slechts op onderdelen
gebruikelijk dat de opiniongever afgaat op verklaringen, doorgaans van de opinionvennootschap of een persoon binnen de opinionvennootschap. Als de opiniongever afgaat
op een verklaring, behoort hij na te gaan of de persoon die de verklaring gaf, begreep wat
hij verklaarde. Af te gaan op de juistheid van garanties in de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet, is misplaatst.
259. Verklaring opinionvennootschap – persoon binnen de opinionvennootschap. Waar een
opiniongever een feit niet zelf kan vaststellen, moet hij veronderstellen dat het werkelijke feit overeenstemt met het verlangde feit. Die veronderstelling kan de opiniongever
neerleggen in een assumption; zie nr. 242. De opiniongever kan ook de opinionvennootschap vragen in een verklaring te bevestigen dat het feit is zoals het zou moeten zijn, en
afgaan op die bevestiging. De bevestiging kan ook komen van een persoon binnen de

432
433

WPNR 2014, p. 956. Omdat het ontbreken van authenticiteit onwaarschijnlijk is, en bovendien een
weging van omstandigheden vergt die een opiniongever niet goed maken kan, mag de opiniongever
voorbij gaan aan de mogelijkheid dat een vormvoorschrift buiten de wet om tot het onbreken van
authenticiteit leidt.
Zie Melis/Waaijer 2012, p.163-164, die ook vermeldt dat een “legal opinion” van een notaris geen
bewijsrechtelijke betekenis heeft.
Vgl. Melis/Waaijer 2012, p. 162, met verwijzing naar HR 1 juni 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4826,
NJ 1984/630: dat een notariële akte inhoudt dat een persoon heeft verklaard te handelen als mondeling
gevolmachtigde van een ander, bewijst dat die persoon dat heeft verklaard, maar niet dat de volmacht
bestaat.
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opinionvennootschap, bijvoorbeeld een bestuurder. Voor de analyse in nr. 260 e.v. maakt
dat geen verschil.434, 435
260. Beperkt voordeel afgaan op verklaringen. Dat de opiniongever geen assumption opneemt maar afgaat op een verklaring van de opinionvennootschap, kan voor de
opinionontvanger om drie redenen aantrekkelijk zijn. Een eerste reden is dat een opiniongever hoort na te gaan of de verklaring verantwoord is gegeven; zie nr. 261. Een tweede
reden is dat, als de verklaring onjuist is, de opinionontvanger de opinionvennootschap
of de ondertekenaar van de verklaring mogelijk kan aanspreken uit onrechtmatige daad.
Dat dat zo is, is echter geen gegeven. Een vraag is door welk recht de onrechtmatige
daad wordt beheerst.436 Voor zover Nederlands recht van toepassing is, komt een aanspraak uit onrechtmatige daad alleen aan de orde als aan de eisen daarvoor is voldaan.437
Aansprakelijkheid van de ondertekenaar kan in het bijzonder ontbreken als deze te goeder
trouw heeft gemeend dat de verklaring wel juist was. Het komt voor dat de verklaring
bepaalt dat persoonlijke aansprakelijkheid van de ondertekenaar is uitgesloten. Wil de
opinionontvanger zekerheid hebben dat de opinionvennootschap aansprakelijk is voor
een onjuistheid in de verklaring, dan zal hij moeten bedingen dat de opinionvennootschap hem ter zake een garantie geeft. Een verklaring heeft daarmee hetzelfde gevolg als
een assumption. Ook tegen de onjuistheid van een assumption kan de opinionontvanger zich veelal niet anders dan met een garantie beschermen. Een derde reden is dat een
verklaring van de opinionvennootschap veelal specifieker is dan een door de opinionvennootschap aan de opinionontvanger gegeven garantie. Zo zal een garantie omtrent
besluitvorming meestal niet meer zeggen dan dat de opinionvennootschap “has taken all
necessary action to authorise its entry into and performance” van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet. Een verklaring van de opinionvennootschap zal echter vaak zien
op specifieke onderdelen van de besluitvorming, en op vragen die moeten worden beantwoord om zeker te stellen de besluitvorming geldig is; vgl. nr. 603 e.v.
261. Afgaan op verklaring vergt zorg. De opiniongever mag niet blind op een verklaring
afgaan. De opiniongever mag ervan uitgaan dat hij niet wordt bezwendeld, maar moet
434

435

436
437

Een verklaring moet beperkt blijven tot blote feiten. De opiniongever kan zich niet ontrekken aan de
vaststelling van feiten die een rechtsoordeel vergen; vgl. nr. 241. Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014,
p. 148: “Lawyers are not entitled to rely on factual information (even if provided by an appropriate
source) if the information is tantamount to the legal conclusion being expressed […]. For example, the
opinion preparers may not base an opinion that stock has been “validly issued” on an officer’s certificate
that states that all steps required were taken to issue the stock.” Aldus ook Tribar 1998, § 2.2.1(b). In
dezelfde zin Legal Opinion Principles 1998, nr. III.C.
In de Verenigde Staten is uitgangspunt dat een verklaring wordt gegeven door de ondertekenaar in
persoon; Field & Smith 1 2014, p. 110: “A client’s officer’s certificates should be dated the closing date
and be signed by an officer, who will note his or her title but sign as an individual rather than for the
company.”
Zie over de vraag welk recht een onrechtmatige daad beheerst nr. 69 e.v.
Een bespreking van de vraag wanneer aan die eisen is voldaan, gaat het bestek van dit boek te buiten.
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de feiten die hem worden gepresenteerd wel met professioneel wantrouwen bezien; zie
nr. 246. Professioneel wantrouwen noopt ertoe dat de opiniongever nagaat of de persoon
die de verklaring voor de opinionvennootschap heeft ondertekend, bij machte was haar te
doen.438, 439 Dat vergt in de eerste plaats dat de ondertekenaar bij de opinionvennootschap
een positie bekleedt die hem toegang biedt tot alle informatie die nodig is om zeker te stellen dat de verklaring juist is. Het is niet vereist dat de ondertekenaar zelf al over de vereiste
informatie beschikt; voldoende is dat hij die informatie op betrouwbare wijze kan verkrijgen.440 Het vergt in de tweede plaats dat de ondertekenaar begrijpt wat hij verklaart.441 De
opiniongever behoort, binnen de grenzen van het mogelijke, zich ervan te vergewissen dat
aan deze eisen is voldaan.442 Die mogelijkheid zal de opiniongever in het algemeen hebben
als de opinionvennootschap zijn cliënt is. Complicaties zijn echter niet uitgesloten. Zo is
bijvoorbeeld, als de opinionvennootschap de moedermaatschappij is van een multinationale groep, niet uitgesloten dat de opiniongever slechts contact heeft met de bedrijfsjurist
daarvan, terwijl de verklaring moet worden afgegeven door de voorzitter van de raad van
Vgl. de in noot 418 geciteerde passage uit Hof Amsterdam 17 april 2013, LJN: BZ7322, NJFS 2013/140.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 121: “Opinion preparers are permitted to rely on factual information provided by sources they believe to be appropriate and reliable.” met de beperking op p. 131-132
dat: “opinion preparers are entitled to rely on factual information provided by an appropriate source if
they do not know the information to be untrue, the information does not appear irregular on its face
and they do no know of circumstances that make the information unwarranted.” Zie ook Tribar 1998,
§ 2.1.4 en 2.1.3: “In the course of [their] review, the opinion preparers satisfy themselves that the persons providing the factual information understand that the information provided is being relied on in
an opinion letter and therefore must be based on knowledge, not on surmise or a willingness to “take
the risk” of being wrong.” In dezelfde zin Legal Opinion Principles 1998, nr. III.A.
440 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 121: “For information in the possession of the company,
[opinion preparers] normally look to company officials who have responsibility for the information
being provided, for example, the corporate secretary for records of meetings of the stockholders and
directors and the treasurer or controller for the consideration received by the company for issuances
of stock. Alternatively, opinion preparers may obtain information from a senior officer to whom those
officials report, directly or indirectly, including the chief executive officer.” Zie ook Glazer, FitzGibbon
& Weise 2014, p. 142-143: “The officer who is the best source for a particular fact may not be available or
the transaction may be too small to merit that officer’s involvement. As a matter of customary practice,
therefore, the opinion preparers may obtain needed information from whatever sources are reasonably
available and appropriate. Sources who meet that standard may themselves have the requisite knowledge and expertise, or they may be in a position in the corporate hierarchy to obtain if from others who
have it.”
441 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 143: “As a matter of customary practice, the lawyers preparing
an opinion may not rely on factual information – even from an appropriate source – if they know that
the person providing that information does not understand what is being certified or has not done
the work required to confirm its accuracy.” Zie over de vraag wanneer opiniongevers, in het bijzonder
opiniongevers die een advocaten- of notarissenkantoor zijn, “know” van de bedoelde omstandigheden
heeft Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p.134-141.
442 Dat de ondertekenaar toegang heeft tot de voor een verklaring vereiste informatie en begrijpt wat de
verklaring zegt, is geen garantie dat de verklaring juist is. Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 98-99: “For
example, a certifying officer may believe that the certificate is acceptable for signing: (a) without review,
because it was provided by the client’s own attorney, the opinion preparer; (b) even if not entirely correct, because the client is prepared to accept responsibility for any error; (c) because it is appropriate to
treat as facts those matters that are likely to be true, but are not known. […]; and (d) because the need
to close the deal is paramount.”
438
439
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bestuur. Is de opinionvennootschap niet de cliënt van de opiniongever, dan zijn de ver
gewismogelijkheden van de opiniongever in de meeste gevallen beperkt. In het bijzonder
zal hij meestal niet bij de ondertekenaar kunnen navragen of hij begrijpt wat hij tekent.443
262. Verklaringen houdende een juridisch oordeel. Het komt voor dat een verklaring van
de opinionvennootschap een juridisch oordeel houdt. Een voorbeeld is een verklaring
dat het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in het belang van de
opinionvennootschap is. Op een dergelijke verklaring mag de opiniongever in beginsel
niet afgaan. De opinionvennootschap ontbeert doorgaans de juridische deskundigheid
die nodig is om het vereiste oordeel te vormen. Dat de opinionvennootschap een met het
oordeel sporende mening heeft, maakt dat niet anders. Zo kan in het hiervoor gegeven
voorbeeld de opinionvennootschap van mening zijn dat het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in haar belang is. Dat betekent echter nog niet dat naar juridische maatstaven gemeten hetzelfde geldt. Een uitzondering op het beginsel is denkbaar
als de verklaring voor de opinionvennootschap wordt gegeven door een bedrijfsjurist, die
wel de vereiste juridische deskundigheid heeft. In dat geval doet de opiniongever er echter
verstandig aan in de opinion duidelijk te maken dat hij op de verklaring is afgegaan en
niet zelf het daarin opgenomen oordeel heeft gevormd; vgl. nr. 263. Omdat hij daarmee
wel de indruk wekt dat afgaan op de verklaring niet onverantwoord is, blijft hij verplicht
ten aanzien van de verklaring de in nr. 261 beschreven zorg in acht te nemen.
263. Afgaan op verklaringen weinig gebruikelijk. Dat afgaan op een verklaring van de
opinionvennootschap de opinionontvanger slechts beperkt voordeel biedt, zal er de oorzaak van zijn dat Nederlandse opiniongevers dat weinig doen.444, 445 In de praktijk komt het
bijna alleen voor als feiten moeten worden vastgesteld om te kunnen bepalen of besluitvorming geldig is genomen; zie nr. 603 e.v.446 Ook dan gaat de opiniongever echter zelden

443 Nijnens 1996, p. 84, stelt dat een opiniongever die afgaat op een hem verstrekte verklaring, in zijn
opinion moet vermelden dat hij dat zonder nader onderzoek heeft gedaan. Als de opiniongever bij het
afgaan op de verklaring de vereiste zorg heeft betracht, is een dergelijke vermelding echter niet vereist.
444 In de Amerikaanse praktijk is afgaan op verklaringen gebruikelijk. De opiniongever maakt vaak een
verklaring (“certificate”) op, waarin een geschikte persoon bij de opinionvennootschap het bestaan van
allerhande feiten bevestigt; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 120-121 en Tribar 1998, § 2.1.3.
445 In de Amerikaanse praktijk gaan opiniongevers ook wel af op mondelinge verklaringen, die vervolgens
in een “memo to the file” moeten worden vastgelegd; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 121, noot 4,
en p. 145-146. Vgl. ook. Tribar 1998, § 2.2.1(d). In de Nederlandse praktijk is afgaan op een mondelinge
verklaring geen gebruik; vgl. nr. 243.
446 In de praktijk willen banken die betrokken zijn bij financieringstransacties waarop opinions plegen
te zien – of hun juridisch adviseurs – nogal eens verlangen dat het bestuur (of een ander orgaan) van
de opinionvennootschap in zijn besluit omtrent het aangaan van een rechtsverhouding waarop een
opinion ziet, allerlei bevestigingen opneemt. Voorbeelden zijn bevestigingen omtrent het bestaan van
de opinionvennootschap en het bestaan van een ondernemingsraad; vgl. noten 784 en 977. Die praktijk is niet vrij van bezwaren. Voor zover de bevestiging is gericht tot de banken, heeft zij het karakter van een quasi-garantie. De opinionvennootschap zou zich op het standpunt kunnen stellen dat,
als de opinionontvanger garanties wil, die moeten worden neergelegd in de rechtsverhouding waarop
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uitsluitend af op de verklaring. Meestal is er ook een assumption waarin de feiten waarop
de verklaring ziet, in meer of minder algemene termen worden verondersteld.447, 448 Dat is
dubbelop, zodat deze aanpak beter kan worden vermeden; vgl. nr. 278. Een in de praktijk
wel gebruikte tussenvorm is dat de opiniongever een assumption opneemt, met de toevoeging dat de juistheid van de assumption wordt bevestigd door een door de opiniongever
bestudeerde verklaring. Hoewel de opiniongever in deze aanpak strikt genomen niet op de
verklaring afgaat, wekt hij wel de indruk dat afgaan op de verklaring niet onverantwoord
is. Hij blijft daarom verplicht ten aanzien van de verklaring de in nr. 261 beschreven zorg
in acht te nemen. Als bij het ontbreken van regels voor het vaststellen van notulen van een
vergadering, de opiniongever afgaat op notulen die door de voorzitter en secretaris van de
vergadering zijn ondertekend, kunnen die notulen worden gezien als een verklaring van
de voorzitter en de secretaris omtrent hetgeen ter vergadering is voorgevallen.449 Daarop
kan de opiniongever afgaan. De voorzitter en de secretaris van een vergadering zijn naar
de aard van hun functie bij machte te verklaren over hetgeen in de vergadering is gebeurd;
vgl. nr. 261. Hetzelfde geldt als, omdat vastgestelde notulen ontbreken, de opiniongever
moet afgaan op een door de voorzitter en de secretaris getekend concept.
264. Afgaan op garanties. Sommige opiniongevers nemen in hun opinion een assumption op met de strekking dat “the representations and warranties in the Agreement are
correct”. De assumption wordt ook wel beperkt tot “matters of fact”, zodat zij komt te
luiden dat “the representations and warranties in the Agreement, to the extent that they
relate to matters of fact, are correct”. Een dergelijke assumption is misplaatst. In de eerste
plaats is uit de assumption niet af te leiden welke representations en warranties voor de
opinion van belang zijn. De assumption biedt de opinionontvanger aldus onvoldoende
houvast om vast te stellen welke risico’s voor hem in de opinion verscholen liggen; vgl.

de opinion ziet, en niet in een bestuursbesluit. Een vraag is of de bestuurders die het bestuursbesluit
ondertekenen aansprakelijk zijn als de bevestiging onjuist blijkt. In de praktijk verlangen juridisch
adviseurs van banken die aan die banken een opinion moeten geven – opinions over bancaire financieringstransacties op de Nederlandse markt plegen te worden gegeven door de juridisch adviseur van
de banken als opinionontvangers; zie nr. 318 – wel dat de bevestiging mede tot hen wordt gericht. Als
dat gebeurt, roept de bevestiging een rechtstreekse band tussen de opinionvennootschap en die juridisch adviseurs in het leven. De aansprakelijkheidsvraag is daar meer pregnant. Of een tot de juridisch
adviseur gerichte bevestiging iets toevoegt, is de vraag. De juridisch adviseur kan in zijn opinion in een
assumption veronderstellen dat de bevestigde feiten juist zijn. Dan is een aan hem gerichte bevestiging
onnodig. Een dreiging dat bij het ontbreken van de bevestiging de juridisch adviseur zijn opinion niet
kan geven, helpt niet; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 143-144: “Thus, opinion preparers are
not permitted to rely on a certificate if they are aware that the officer signing it […] is signing with what
he claims to be a “gun to his head” without regard to whether the certificate is true.”
447 Een uitzondering geldt voor opinions die worden beoordeeld door de SEC; zie nr. 1099.
448 Nijnens 1996, p. 83, wijst er terecht op dat een opiniongever behoort af te zien van een opinion die uitsluitend is gebaseerd op een aan hem verstrekte verklaring. Een dergelijke opinion houdt geen oordeel
en is daarmee geen opinion; vgl. nr. 285.
449 Als er wel regels zijn, is de vraag of de notulen die de opiniongever onder ogen krijgt de echte notulen
zijn, een vraag van echtheid. Van die echtheid mag de opiniongever uitgaan; zie nr. 246.
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nr. 280. In de tweede plaats worden in representations en warranties nogal eens garanties
gegeven omtrent feiten waarnaar de opiniongever nu juist onderzoek behoort te doen. Zo
is het gebruikelijk dat een garantie wordt gegeven dat de opinionvennootschap alle besluiten heeft genomen die nodig zijn om de rechtsverhouding te kunnen aangaan, waarop de
opinion ziet. Die garantie loopt gelijk op met de corporate action opinion. Die opinion
hoort de opiniongever te geven op basis van eigen onderzoek, en niet op basis van een
veronderstelling die de opinion geheel ontkracht; zie nr. 285. Een beperking tot “matters
of fact” biedt hier geen oplossing. De grens tussen feit en oordeel is niet scherp. Dat de
opinionvennootschap alle vereiste besluiten heeft genomen, kan worden gezien als oordeel, maar evenzeer als feit.450

2.10

Deeltaak 2: Oordeelsvorming

265. Oordeel omtrent recht en toepassing daarvan. Een opinion houdt het deskundig
oordeel van de opiniongever dat het antwoord op de vragen die in de opinion aan de orde
zijn, naar de stand van het recht ten tijde dat de opinion wordt afgegeven, luidt zoals de
opinion zegt.
266. Aard oordeel. In de Verenigde Staten houdt een opinion “the opinion preparers’ professional judgment that the highest court of the jurisdiction whose law is being addressed
would, based on the fact on which the opinion preparers have relied, reach the conclusions
stated in the opinion”.451 Deze benadering past in een rechtssysteem als het Amerikaanse,
waarin het rechterlijk oordeel centraal staat. In het Nederlandse rechtssysteem, waarin
de wet centraal staat, ligt het meer voor de hand het recht als uitgangspunt te nemen. Zo
bezien houdt de opinion het deskundig oordeel van de opiniongever dat het antwoord
op de vragen die in de opinion aan de orde zijn naar de stand van het recht ten tijde dat
de opinion wordt afgegeven, luidt zoals de opinion zegt. Omdat, aan de ene kant, in de

450

451

Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 121-122: “Opinion preparers also sometimes base opinions on
representations of the company in the agreement. Representations, however, often are framed not as
statements of fact, which may be relied on to support an opinion, but as conclusions of law, which may
not. Moreover, many experienced lawyers prefer not to rely on contractual representations because they
believe that officers are more likely to focus on the accuracy of information when they are certifying
that information personally. When opinion preparers rely on representations in the agreement, customary practice requires them to conduct the same review with officers of the company that they would
have conducted if those officers were executing certificates. If that review leads the opinion preparers to
conclude that the representations are based merely on the company’s willingness to risk the consequences of being wrong or that they were not prepared with the required care, the opinion preparers are not
permitted to rely on them.” Zie ook Tribar 1998, § 2.1.3 en 2.2.1(d). Vgl. over “certificates” noot 444.
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 103-104. Zie ook Tribar 1998, § 1.2(a): “An opinion on a legal issue
provides the opinion recipient with the opinion giver’s professional judgment about how the highest
court of the jurisdiction whose law is being addressed would appropriately resolve the issues covered by
the opinion.”
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Nederlandse benadering de vraag of het oordeel van de opiniongever juist is uiteindelijk
door de rechter zal moeten worden beantwoord en, aan de andere kant, in de Amerikaanse
benadering het oordeel in de opinion een voorspelling is, die naar haar aard geen volledige
zekerheid biedt, schijnt er tussen de twee benaderingen in de praktijk geen licht.452

267. Afgaan op heersende leer. Voor zijn oordeel mag de opiniongever afgaan op de
heersende leer. Waar een heersende leer ontbreekt, moet de opiniongever wijzen op de
onzekerheid die dat met zich meebrengt.
268. Onzekerheid omtrent het recht. Omdat de opiniongever een oordeel geeft omtrent
het recht, moet hij beoordelen wat de stand van het recht is. Soms is dat duidelijk. Het kan
zijn dat de betekenis van een toepasselijk wettelijk voorschrift, al dan niet tegen de achtergrond van de geschiedenis daarvan, geen aanleiding geeft tot twijfel. Het kan zijn dat er
rechtspraak van de Hoge Raad is, die in eventuele latere rechtspraak wordt gevolgd en in
de literatuur niet wordt bestreden. Soms is de stand van het recht echter minder duidelijk.
Dat kan zijn omdat rechtspraak en literatuur geen eenduidig beeld schetsen. Het is ook
mogelijk dat een voor de opinion relevante vraag in rechtspraak en literatuur eenvoudig
niet aan de orde is gekomen. De opiniongever moet beoordelen of de stand van het recht
onzeker is in een mate die in de opinion moet worden vermeld; zie ook nr. 269.
269. Heersende leer. Als een heersende leer kan worden vastgesteld, mag de opiniongever daarop afgaan. De heersende leer is naar zijn aard de stand van het recht, die de
opiniongever aan zijn oordeel ten grondslag moet leggen; vgl. nr. 266.453 Een vraag is of
een o
 piniongever in zijn opinion moet wijzen op tegengeluiden tegen de heersende leer.
Die vraag roept de voorvraag op, wanneer een leer heersend is. Die voorvraag is vaak
niet eenvoudig te beantwoorden. Als er recente richtinggevende rechtspraak van de Hoge
Raad is, is de zaak in het algemeen duidelijk. Dat geldt ook als die rechtspraak in de literatuur kritisch is ontvangen. Als rechtspraak ontbreekt maar de gezaghebbende literatuur
eenstemmig is, is er in het algemeen ook duidelijkheid. Maar als onder de gezaghebbende
literatuur ook een tegengeluid is, of die literatuur in de lagere rechtspraak niet wordt
452

453

Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 386, roepen de vraag op of “the opinion addresses the enforce
ability of the agreement in the arbitration proceeding (as opposed to a proceeding before a court)”.
De vraag beantwoorden zij bevestigend. In de Nederlandse benadering waarin de opinion een oordeel
inhoudt over het recht, en niet een voorspelling over de beslissing van een rechter, is de vraag zonder
belang.
Vgl. HR 29 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0429, NJ 1992/808, waarin de Hoge Raad over het
handelen van een advocaat oordeelt: “Van een niet verwijtbaar handelen zou pas sprake kunnen zijn
indien de advocaat aan de voor hem kenbare rechtspraak en literatuur het vertrouwen heeft kunnen
ontlenen dat van indiening van het slechts door hemzelf ondertekende verzoekschrift geen moeilijkheden waren te verwachten.” In dezelfde zin HR 2 april 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4355, NJ 1983/367.
Vgl. over de uitspraken Spier & Bolt 1996, p. 136 e.v. Een opinionontvanger die de heersende leer volgt,
kan daaraan het vertrouwen ontlenen dat op de door de leer gedekte punten geen moeilijkheden zijn te
verwachten.
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gevolgd, is er ruimte voor twijfel.454 Dat geldt temeer omdat de vraag welke literatuur
gezaghebbend is, zich niet altijd eenduidig laat beantwoorden. Of de twijfel zodanig is,
dat de opiniongever in zijn opinion op eventuele tegengeluiden moet wijzen, vergt een
afweging; zie nr. 222 en 279.
270. Onzekerheid omtrent toepassing van het recht. In een opinion wordt het recht toegepast op de feiten; vgl. nr. 28. Buiten onzekerheid over de stand van het recht, kan er
onzekerheid zijn over de uitkomst van die toepassing. Vaak is toepassing van het recht op
de feiten geen digitale aangelegenheid, maar moeten feiten tegen elkaar worden afgewogen. Van een opiniongever kan in het algemeen niet worden verlangd dat hij die afweging
maakt. De afweging is aan de rechter. Diens afweging is naar haar aard in zekere mate
subjectief. Van de opiniongever kan niet worden verwacht dat hij tevoren een uitspraak
doet over een subjectieve afweging. De opiniongever is geen waarzegger.
271. Vermelding onzekerheid in opinion. Als er te vermelden onzekerheid is, kan die op
allerlei manieren in de opinion worden verwoord. Voor de opiniongever is de eenvoudigste oplossing, te volstaan met een vermelding dat er onzekerheid is. Die aanpak is
niet ongebruikelijk. Voor zover de opinionontvanger inzicht in de mate van onzekerheid
behoeft, wordt die dan binnen de grenzen van het mogelijke buiten de opinion om verstrekt. Als de opinion een third party opinion is, gebeurt dat door de juridisch adviseur
van de opinionontvanger. In sommige gevallen verlangt de opinionontvanger echter dat
de opinion duidelijk maakt wat de mate van onzekerheid is. In de Verenigde Staten werd
wel onderscheid gemaakt tussen “would”-opinions en “should”-opinions. Naar de letter
houdt een “would”-opinion in wat een rechter zou (“would”) doen, terwijl een “should”opinion inhoudt wat een rechter zou moeten (“should”) doen. Een “would”-opinion zou
daarmee een hogere mate van zekerheid geven dan een “should”-opinion. Inmiddels is
de Amerikaanse benadering dat tussen de twee formuleringen geen verschil in betekenis
bestaat.455 Die benadering kan in Nederland worden gevolgd. Voor het overige is het aan de
opiniongever voor de mate van onzekerheid die hij onderkent, een bevredigende formulering te vinden. Een opiniongebruik bestaat op dit punt niet. Allerlei formuleringen zijn
mogelijk. Voorbeelden zijn “very likely”, “likely”, “more likely than not”, “although the
454 Boks 2002, p. 160, stelt met een beroep op HR 15 december 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC5653,
NJ 1979/427 dat een notaris “zich [moet] laten leiden door vaste rechtspraak en eenstemmige literatuur”
waaraan de notaris “het vertrouwen heeft kunnen ontlenen dat van de door hem gekozen handelwijze
‘geen moeilijkheden waren te verwachten’”. Het arrest waarop Boks zich beroept, ziet echter niet op
de zorgplicht van een advocaat of notaris, maar op de al dan niet aanwezigheid van goede trouw bij de
koper van een echtelijke woning die kreeg tegengeworpen dat de voor de koop krachtens art. 1:88 lid 1
aanhef en onder a BW vereiste toestemming van echtgenoot van de verkoper niet was verkregen. Voor
zijn oordeel dat die goede trouw ontbrak, verwijst de Hoge Raad uitdrukkelijk naar de strekking van
art. 1:88 BW – bescherming van het gezin – en de mogelijkheid in het artikel om als de vereiste toestemming ontbreekt, vervangende toestemming te verkrijgen van de rechter. In zijn algemeenheid lijkt de
door Boks gestelde eis van vaste rechtspraak en eenstemmige literatuur te streng te zijn.
455 Closing Opinion Guidelines 2002, § 3.5.
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matter is not free from doubt”, “although it has been argued to the contrary”, “although
there is no authoritative case law that confirms the matter”. Andere formuleringen zijn
denkbaar. Een opiniongever kan er ook voor kiezen “I am of the opinion” te vervangen
door een formulering die minder krachtig overkomt. Voorbeelden zijn “I believe” en “I am
of the view”.456 De opiniongever kan menen dat hij zijn oordeel slechts verantwoord kan
geven door uiteen te zetten langs welke weg hij tot dat oordeel gekomen is. Dat noopt tot
een reasoned opinion (of een “reasoned qualification”; zie nr. 401), waarin de opiniongever
zijn redenering blootlegt, met verwijzing naar standpunten in rechtspraak en literatuur
(voor zover die er zijn); vgl. nr. 53 e.v. Bij de keuze van zijn aanpak heeft de opiniongever
enige vrijheid. Waar de grens tussen verschillende gradaties van onzekerheid ligt, is tot op
zekere hoogte subjectief. Zo is voorstelbaar dat wat de ene opiniongever “very likely” acht,
door de andere niet meer dan “likely” wordt gevonden. De ene opiniongever is nu eenmaal
voorzichtiger dan de andere. Bepalend is of de door de opiniongever gekozen formulering
redelijk is.457
272. Kwantificering onzekerheid. Het komt voor dat de opinionontvanger verlangt dat
de mate van onzekerheid waarmee een oordeel is omgeven, wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is in het algemeen onzinnig. Het recht is geen dobbelspel waarbij de kans op
een bepaalde uitkomst met precisie kan worden voorspeld. De kans dat een oordeel “more
likely than not” juist is, houdt naar de letter in dat die kans meer dan 50% is. Bij gebreke
van een in het opiniongebruik wortelende betekenis, is echter niet te zeggen bij welk percentage de juistheid van een oordeel “likely” of “very likely” wordt. Een opiniongever kan
zich dan ook met recht verzetten tegen een verlangen dergelijke uitdrukkingen van onzekerheid te kwantificeren.

2.11

Deeltaak 3: Vastlegging – uitleg van de opinion

273. Vastlegging. De vastlegging van het oordeel van de opiniongever in de opinion
moet de opinionontvanger, binnen de grenzen van de in de opinion opgenomen opinionparagrafen, (a) deugdelijk inzicht geven in de juridische risico’s die verbonden zijn aan
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en (b) een deugdelijk handvat bieden om zo
veel mogelijk te waarborgen dat die risico’s niet optreden.
274. Hybridisch karakter vastlegging. De vastlegging van het oordeel van de opiniongever
heeft een hybridisch karakter. Het is zowel het startpunt als het eindpunt van zijn werk.
456
457

Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 98, noot 2.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 113-114, die – met de blik op een third party opinion – erop
wijzen dat het niet nodig is de mate van onzekerheid met precisie te vermelden. Voldoende is dat de
opinionontvanger erop gewezen wordt dat er onzekerheid is, zodat hij, al dan niet met hulp van zijn
juridisch adviseur, kan afwegen of die onzekerheid voor hem aanvaardbaar is.
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Het is het eindpunt, omdat de opiniongever nadat hij het vereiste onderzoek heeft gedaan
(deeltaak 1) en nadat hij op grond daarvan zijn oordeel heeft gevormd (deeltaak 2), dat
oordeel in de opinion moet vastleggen (deeltaak 3). Het is het startpunt, omdat de opinion
ontvanger verlangt dat in de opinion een bepaald oordeel wordt vastgelegd (deeltaak 3).
Dat verlangde oordeel bepaalt welk onderzoek de opiniongever moet doen (deeltaak 1) en
waarop hij zijn oordeelsvorming moet richten (deeltaak 2).
275. Onduidelijke opinion. De opinionontvanger verlangt de opinion om zicht te krijgen
op de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet. Doel is de opinionontvanger, binnen de grenzen van de in de opinion opgenomen
opinionparagrafen, een handvat te bieden om te bepalen of waarborgen kunnen worden
getroffen dat een in de opinion gesignaleerd risico zich niet verwezenlijkt en, waar een
waarborg niet mogelijk of wenselijk is, om af te wegen of het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, verantwoord is; zie nr. 192. Wil de opinion aan dat doel
beantwoorden, dan moet de opiniongever zijn oordeel zo in de opinion vastleggen dat
deze het vereiste inzicht en handvat biedt. Een opinion die dat niet doet, heet in dit boek
een “onduidelijke opinion”.

276. Vermelding risico’s. Om de opinionontvanger deugdelijk inzicht te geven in
de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, moet een opinion (a) begrijpelijk, en (b) ter zake zijn. Met hetzelfde doel en om de
opinionontvanger een deugdelijk handvat te bieden om zo veel mogelijk te waarborgen
dat die risico’s niet optreden, moet een opinion (c) precies zijn. De opinion hoeft niet
uitputtend te zijn.
277. Begrijpelijk, ter zake en precies. Zie over de eis dat een opinion begrijpelijk moet zijn
nr. 278. Zie over de eis dat een opinion ter zake moet zijn nr. 279. Zie over de eis dat een
opinion precies moet zijn nr. 280.
278. Opinion moet begrijpelijk zijn. De opinionontvanger moet de opinion kunnen begrijpen. Dat vergt dat zij in klare taal is gesteld.458 Het vergt ook dat zij geen zoekplaatje is.
De opinion moet op een begrijpelijke wijze zijn opgezet, zonder overbodige toeters en bellen. Dat vergt een logische opbouw. Het vergt ook dat assumptions en qualifications geen
onnodige herhalingen of overlap vertonen. Zo behoort als een qualification is opgenomen
die zegt dat een rechtsverhouding die het doel van de opinionvennootschap overschrijdt,
vernietigbaar kan zijn, niet ook een assumption te verschijnen met de strekking dat de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, past binnen de gewone bedrijfsuitoefening
van de opinionvennootschap; vgl. nr. 547 e.v. Evenmin is het nodig om, als de opinion
een gebruikelijke bankruptcy qualification bevat, in een afzonderlijke qualification te
458

Aldus ook Nijnens 1996, p. 142.
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wijzen op de regel dat een volmacht eindigt door faillissement van de volmachtgever; vgl.
nr. 661.459
279. Opinion moet ter zake zijn. De opinionontvanger moet aan de hand van het zicht dat
de opinion hem biedt op de risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet, bepalen of het aangaan van die rechtsverhouding vanuit juridische optiek
verantwoord is; vgl. nr. 192. Juridische risico’s van betekenis kunnen het aangaan van de
rechtsverhouding onverantwoord maken. Onbetekenende juridische risico’s zullen bij de
afweging van de opinionontvanger geen rol spelen. Hetzelfde geldt voor onvermijdelijke
risico’s die het aangaan van rechtsverhoudingen als die waarop de opinion ziet, nu eenmaal meebrengt. Denk aan het risico dat de opinionvennootschap insolvent raakt; vgl.
nr. 479. De opinion hoeft dus niet uitputtend te zijn. Zij wint juist aan duidelijkheid als de
vastlegging van risico’s daarin beperkt blijft tot risico’s die ertoe doen.460 De opiniongever
moet daarom afwegen op welke risico’s in de opinion zal worden gewezen. Die afweging
kan in het bijzonder uitvallen ten gunste van het niet noemen van een risico dat verwaarloosbare gevolgen heeft of dat zich in de praktijk naar verwachting niet zal verwezenlijken
of dat de opinionontvanger al kent; vgl. nr. 160.461 Denk aan het geval dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet de zetel van de opinionvennootschap vermeldt. Dat is,
als de opinionvennootschap een NV of BV is, in strijd met de wet (art. 2:75 lid 1 en 2:186
lid 1 BW), maar de sanctie op overtreding is onbetekenend.462 Denk ook aan het risico dat
de opinionvennootschap niet bestaat omdat de akte waarbij zij is opgericht, niet door een
notaris is ondertekend; zie nr. 495. De gevolgen van dat risico zijn groot – de opinionvennootschap bestaat niet – maar de ervaring leert dat de kans dat het risico optreedt, verwaarloosbaar is. Tijd en moeite besteden aan een risico dat de opinionontvanger al kent,
is vaak weinig zinvol. Soms is de duidelijkheid ermee gediend dat de risico’s die hij loopt,
voor de opinionontvanger nog eens op een rijtje worden gezet, maar als een dergelijk rijtje

459

Vgl. London Report 2011, § 63 en 64: “It is good practice for an opinion letter to use a recognisable format and language which assists the reader to evaluate its contents and to identify any unusual assumptions or qualifications. [...] It is also good practice to adopt language which is easily intelligible and for
the [opinion] letter to be clearly laid out.”
460 Het vermelden van onbelangrijke risico’s belast de opinionontvanger. Omdat het risico onder zijn aandacht wordt gebracht, moet hij bepalen of het risico van belang is of niet. Dat kost hem tijd en moeite.
Om de kosten van de opinion ook aan de zijde van de opinionontvanger zo laag mogelijk te houden,
verdient het de voorkeur dat de opiniongever binnen de grenzen van zijn mogelijkheden belangrijke
en onbelangrijke risico’s scheidt. Vgl. Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 61 e.v. Vgl. ook Glazer,
FitzGibbon & Weise, p. 155, die stellen dat: “[o]mitting [customary assumptions of general application]
allows stated assumptions to be reserved for matters that are not of general application, that are controversial, that require precise delineation or that might give rise to a misunderstanding if not spelled out
expressly”.
461 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 107: “After analyzing a problem, for example, the opinion preparers may be able to conclude that it is too minor to have any meaningful consequence and this does
not require an opinion qualification.”
462 De sanctie is in het algemeen een boete van maximaal EUR 81.000 (art. 1 onder 4° jo. 2 lid 4 jo. 6 lid 1
onder 4° Wed jo. art. 23 lid 4 jo. lid 7 Sr).
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het karakter krijgt van een rituele dans, kan het net zo goed achterwege blijven.463, 464 Een
beperking tot wat ertoe doet, vergt ook dat geen onnodige assumptions en qualifications
worden opgenomen. Als, zoals gebruikelijk is, een opinion wordt opgesteld aan de hand
van een model (zie nr. 309) of aan de hand van een eerder voorbeeld, moet de opiniongever
dus nagaan of alle in dat model of dat voorbeeld opgenomen assumptions en qualifications wel nodig zijn met het oog op het geval waarop de opinion ziet. Het opnemen van een
assumption of qualification “voor alle zekerheid” of “omdat het misschien niet nodig is,
maar ook geen kwaad kan” is geen goede praktijk.465
280. Opinion moet precies zijn. De risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, zijn te onderscheiden in risico’s uit de feiten en risico’s uit het recht.
Een risico uit de feiten kan de opinionontvanger vaak beperken door feitelijk onderzoek
te doen of door van de opinionvennootschap omtrent de feiten een garantie te verlangen;
zie nr. 242. De opinionontvanger kan dat echter alleen als hij weet wat de te onderzoeken

Vgl. HR 27 maart 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0557, NJ 1993/188, waarin werd beslist dat een notaris een
belanghebbende geen informatie hoeft te verstrekken “daar waar de notaris goede grond heeft te vertrouwen dat de betreffende belanghebbende zichzelf reeds op de hoogte had gesteld of dat deze tevoren
reeds voldoende inzicht had”. Aldus ook Giesen 1999, p. 15, en Boks 2002, p. 59. Zie ook Barendrecht &
Van den Akker 1999, p. 151-153 en p. 156 (een dienstverlener hoeft feiten van algemene bekendheid niet
te melden).
464 Te bepalen welke risico’s wel en welke niet in de opinion moeten worden genoemd, is niet altijd eenvoudig. De opiniongever moet zich de vraag stellen welke risico’s de opinionontvanger van voldoende
gewicht zal vinden voor een vermelding in de opinion. De opiniongever moet als het ware in het hoofd
van de opinionontvanger kruipen. De praktijk leert dat opiniongevers dat met huiver doen. Die huiver
zal mede ingegeven zijn door angst voor mogelijke aansprakelijkheid. Laat een opiniongever een risico
buiten beschouwing en blijkt zijn opinion vervolgens onjuist, dan kan het gevolg zijn dat de opiniongever een aansprakelijkheidsprocedure op achterstand begint; vgl. nr. 304. De doorsnee opiniongever
lijkt daarom geneigd bij de minste twijfel een risico in zijn opinion te vermelden. Nederlandsrechtelijke
opinions zijn daardoor in de loop der jaren nogal uitgedijd. Als één opiniongever een risico noemt,
lijken andere opiniongevers te menen dat zij niet kunnen achterblijven. Goede praktijk is dit niet. Aan
de ene kant is de opinionontvanger met een lijvige opinion vol onbetekenende risico’s niet gebaat; zie
nr. 279. Aan de andere kant is de uitkomst van de afweging van de opiniongever niet meer dan een
deskundig oordeel. Aansprakelijkheid ontbreekt als de opiniongever dat oordeel met de vereiste zorg
heeft gevormd. Zo beschouwd kan het geen kwaad als in de doorsnee Nederlandsrechtelijke opinion
eens stevig wordt gesnoeid; vgl. nr. 60 en in het bijzonder noot 73.
465 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 5, noot 8: “Unfortunately, some firms have adopted a “kitchen-sink” approach to opinion giving, throwing into their opinions page upon page of boilerplate
assumptions and exceptions that are not relevant to the transaction in question or that, as a matter of
customary practice, are understood to apply without being stated.” Glazer, FitzGibbon & Weise 2014,
p. 108-109 noemen als vragen die een opiniongever zich moet stellen ter bepaling of hij een risico al dan
niet moet noemen “whether a legal issue of concern is presented by the transaction, whether that issue
arises under the law covered by the opinion, […] whether, as a matter of customary practice, an issue of
concern is understood not to be covered or is excluded by a standard exception […] or an assumption of
general application […] whether an issue, initially of concern, can be resolved by further factual inquiry
or avoided by restructuring the transaction or revising the agreement” met als toevoeging: “In practice,
opinion preparers too often include in their opinions express exceptions that could have been omitted
if they had paused to ask themselves whether each exception was, in fact, required by the particular
transaction and agreement on which they were working.” Vgl. ook noot 73.

463
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feiten zijn of welke garanties moeten worden gevraagd. Zo beschouwd is een opinionontvanger met een assumption dat “the Agreement is valid and binding and enforceable
under any applicable law other than Dutch law” niet geholpen. Uit de assumption blijkt
niet welk buitenlands recht mogelijk van toepassing is, zodat de opinionontvanger niet
kan weten naar welk recht hij onderzoek moet doen; zie ook nr. 745. Met een garantie
van de opinionvennootschap dat de “Agreement” naar alle mogelijk toepasselijk recht
afdwingbaar is, schiet de opinionontvanger ook niet veel op. Ook de opinionvennootschap kan niet weten welk recht hij moet onderzoeken om zich ervan te vergewissen dat
de garantie juist is. De garantie legt zo het risico dat mogelijk toepasselijk recht roet in het
eten gooit bij de opinionvennootschap, maar neemt dat risico niet weg. Een risico uit het
recht kan de opinionontvanger alleen zinvol meenemen in zijn afweging als uit de opinion
blijkt hoe de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, door het risico wordt kan worden
geraakt. Dat vergt in de eerste plaats dat uit de qualification waarin het risico wordt aangestipt, blijkt welke onderdelen van die rechtsverhouding door die regel kunnen worden
getroffen.466 Een aanduiding naar inhoud van de bepaling kan daarvoor voldoende zijn.
Zo blijkt uit een qualification dat “In proceedings in a Dutch court for enforcement of the
Agreement, the court may mitigate amounts due in respect of litigation and collection
costs” voldoende duidelijk dat zij betrekking heeft op de bepaling in de “Agreement” die
de opinionontvanger aanspraak geeft op vergoeding van volledige invorderings- en proceskosten.467 Te kunnen vaststellen hoe de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, door
een in een qualification aangeduide rechtsregel kan worden geraakt, vergt in de tweede
plaats dat uit de qualification blijkt wat de gevolgen zijn, als een risico zich verwezenlijkt. Zo geeft een qualification dat “A Dutch legal entity may not enter into a legal act
which exceeds its objects” de opinionontvanger geen houvast omtrent de gevolgen van
overtreding van de regel. De qualification zou daarover duidelijkheid moeten bieden.468
Dat juridische risico’s voldoende precies in beeld moeten worden gebracht, laat onverlet
dat een risico soms zo breed is dat het alleen breed kan worden verwoord. Denk aan een
qualification in een opinion over een Nederlandsrechtelijke overeenkomst die zegt dat de
afdwingbaarheid van de overeenkomst kan worden beperkt door regels van Nederlands
recht die in den brede gelden voor vergelijkbare overeenkomsten; zie nr. 703. Ook kan het
voorkomen dat de opinionontvanger niet gebaat is bij een precies geformuleerde qualification. Zo kan een third party opinion die een gedetailleerde analyse bevat van redenen
waarom de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, jegens de opinionvennootschap niet
ten volle afdwingbaar zou kunnen zijn, de opinionontvanger het verweer uit handen slaan
dat hij omtrent die afdwingbaarheid heeft gedwaald.469
466
467
468
469

Juridische risico’s worden in beginsel geadresseerd in een qualification; vgl. nr. 453.
Zie over de mogelijke noodzaak een dergelijke qualification op te nemen nr. 716 en 755.
Zie voor een voorbeeld van een qualification die dat doet nr. 548.
De vraag of de vermelding van een risico voldoende precies is, komt pas aan de orde als die vermelding
in de opinion is opgenomen. Zie over de vraag of een risico in de opinion moet worden vermeld nr. 279
en 224 e.v.
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281. Maatman-opinionontvanger. Of een opinion begrijpelijk, ter zake en precies is,
wordt als uitgangspunt bepaald door de opinion te bezien door de bril van de maatmanopinionontvanger; zie nr. 186. Uitzonderingen op het uitgangspunt zijn echter denkbaar;
zie nr. 188 en 190. Een uitzondering kan bijvoorbeeld meebrengen dat in de opinion een
risico moet worden vermeld waarop een maatman-opinionontvanger niet behoeft te worden gewezen omdat van hem wordt aangenomen dat hij het risico wel kent; vgl. nr. 279.
Een uitzondering kan ook meebrengen dat in de opinion een risico met meer precisie
moet worden beschreven dan in een opinion voor een maatman-opinionontvanger noodzakelijk is. Een weinig precieze beschrijving van een risico kan voor een maatman-opinionontvanger voldoende zijn omdat van hem wordt aangenomen dat hij weet wat achter
de beschrijving verscholen gaat. Een weinig precieze beschrijving biedt een onervaren
opinionontvanger echter geen goede basis om zich een oordeel te vormen over de vraag
of het risico voor hem aanvaardbaar is, en evenmin een goed handvat om waar mogelijk
waarborgen te treffen dat het risico zich niet verwezenlijkt; vgl. nr. 275.470
282. “Eigen schuld”. Of de opinion onduidelijk is, kan de opinionontvanger tot op zekere
hoogte zelf vaststellen. Begrijpt de opinionontvanger de opinion niet, dan kan hij – binnen
grenzen; zie nr. 154 en 321 e.v. – verlangen dat de opiniongever de opinion verduidelijkt.471
Meent de opinionontvanger dat de opinion de daarin genoemde risico’s onvoldoende precies beschrijft, zodat de opinion hem geen deugdelijk handvat biedt om zo veel mogelijk
te waarborgen dat die risico’s niet optreden, dan kan hij – binnen dezelfde grenzen – verlangen dat de opiniongever die risico’s preciseert. Of de opinionontvanger op een van
deze punten al dan niet aan de bel trekt, is voor de zorgplicht van de opiniongever echter
zonder belang.472 Laat de opinionontvanger na te klagen, dan kan dat wel meebrengen dat
470

471
472

De opiniongever die een client opinion geeft, zou de opinionontvanger-cliënt ook buiten de opinion
om op risico’s kunnen wijzen, of buiten de opinion om daarin genoemde risico’s kunnen preciseren. Of
hij daarmee aan zijn zorgplicht voldoet, vergt uitleg van de overeenkomst tussen de opiniongever en
de cliënt. Als de overeenkomst vergt dat de risico’s in de opinion zelf worden beschreven, is de opinion
die dat niet doet gebrekkig. Als de overeenkomst weliswaar vergt dat risico’s onder de aandacht van
de cliënt worden gebracht maar toelaat dat dat buiten de opinion om gebeurt, heeft de opinion geen
gebrek. De vraag welke uitleg van de overeenkomst juist is, is van weinig belang als alleen de cliënt op
de opinion mag afgaan. Als de opiniongever risico’s waarop hij behoort te wijzen, niet onder de aandacht van de cliënt brengt, is hij jegens de cliënt aansprakelijk. Of die aansprakelijkheid er is omdat de
opinion tekortschiet of omdat de bijstand van de opiniongever overigens niet aan de maat is, is lood om
oud ijzer. De vraag is wel van belang als naast de cliënt andere opinionontvangers op de opinion mogen
afgaan. Denk aan een opinion over een financieringsovereenkomst die toelaat dat financiers die na het
sluiten van de overeenkomst daarbij partij worden, op de opinion afgaan. Als in een dergelijk geval de
verplichting van de opiniongever krachtens de overeenkomst met de cliënt de opinion te geven mede
tot doel heeft het belang van de andere opinionontvangers te dienen, ligt een keuze voor de eerste uitleg
voor de hand. Bij een keuze voor de tweede uitleg staan de andere opinionontvangers anders met lege
handen (zij het dat, in uitzonderingsgevallen, denkbaar is dat de niet-nakoming door de opiniongever
van de overeenkomst jegens de opinionontvangers onrechtmatig is).
Als de opinion een third party opinion is, kan de opinionontvanger ook zijn eigen juridisch adviseur
vragen hem de opinion uit te leggen.
Vgl. echter Brink & Raaijmakers 1996, p. 61, die menen dat de opinionontvanger niet te goeder trouw op
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door hem mogelijk geleden schade geheel of gedeeltelijk aan hem moet worden toegerekend, zodat de opiniongever in zoverre voor die schade niet aansprakelijk is (art. 6:101 lid
1 BW).

283. Gevallen van onduidelijkheid. Een uitputtende opsomming van gevallen waarin
een opinion onduidelijk is, is niet te geven. Een opinion kan in het bijzonder onduidelijk zijn als zij (a) een oordeel suggereert dat de opiniongever niet heeft, (b) onderzoek
suggereert dat de opiniongever niet heeft gedaan, of (c) feiten suggereert waarvan de
opiniongever weet of behoort te weten dat zij onjuist zijn. Door een dergelijke opinion
kan de opinionontvanger worden misleid.473
284. Gevallen van onduidelijkheid. Een opinion kan om allerlei redenen onduidelijk zijn.
Zo kan een opinion onduidelijk zijn omdat een risico dat niet te verwaarlozen is, is verstopt
in een opsomming van risico’s die dat wel zijn; vgl. nr. 279.474 Een opinion kan onduidelijk
zijn omdat op aandringen van de opinionontvanger een assumption is geschrapt, zodat hij
naar het daarin verlangde feit geen nader onderzoek heeft gedaan, terwijl de opiniongever
dat evenmin heeft gedaan omdat op de gevolgen van mogelijke onjuistheid van het feit in
een qualification wordt gewezen; vgl. nr. 278. Een uitputtende opsomming van gevallen
van onduidelijkheid is niet te geven. Onduidelijkheid ligt echter in het bijzonder in drie
gevallen op de loer. Zie over de opinion die een oordeel suggereert dat de opiniongever
niet heeft nr. 285. Zie over de opinion die onderzoek suggereert dat de opiniongever niet
heeft gedaan nr. 286. Zie over de opinion die feiten suggereert waarvan de opiniongever
weet of behoort te weten dat zij onjuist zijn nr. 287.
285. Onduidelijkheid omtrent oordeel. In de eerste plaats is een opinion o
 nduidelijk als
zij een oordeel suggereert dat de opiniongever niet werkelijk heeft.475, 476 Onduidelijkheid

473

474

475
476

een opinion kan afgaan als hij eigen onderzoek waartoe hij onder omstandigheden verplicht kan zijn,
achterwege heeft gelaten. Vgl. ook noot 491. In de Verenigde Staten is “[t]he recipient of a third-party
opinion letter […] entitled (except in a few jurisdictions) to rely on the opinions expressed without
taking any action to verify those opinions” maar “the opinion recipient has no right to rely on an
opinion if reliance is unreasonable under the circumstances or the opinion is known by the opinion
recipient to be false”; Tribar 1998, § 1.6. Vgl. ook Legal Opinion Principles 1998, nr. I.E.
Ook naar Amerikaans recht mag een opinion niet misleidend zijn; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014,
p. 52 e.v. en Tribar 1998, § 1.4(d): “Prior to the delivery of an opinion letter, the opinion preparers must
ask themselves whether they believe that the opinions they intend to render will, under the circumstances, be misleading to the recipient. An opinion the opinion preparers believe to be misleading should
not be delivered until disclosures are made to cure the problem.”
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 52: “An opinion, for example, may contain a common exception that masks a problem that is different and more serious than the opinion recipient ordinarily
would expect.” Om te voorkomen dat de opinionontvanger wordt misleid, moet de opiniongever in een
dergelijk geval het probleem duidelijk(er) op tafel leggen.
Nijnens 1996, p. 141, stelt terecht dat de opinion ook niet een oordeel mag bevatten dat de opiniongever
niet werkelijk heeft omdat hij daaraan twijfelt.
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 93, wijzen erop dat: “if the opinion preparers happen to know of an
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omtrent een oordeel voorkomen vergt aan de ene kant dat de opinion geen assumption
bevat waarin dat wat in een opinionparagraaf wordt bevestigd, eenvoudig wordt verondersteld.477, 478 Zo kan de opiniongever een no licences opinion dat de opinionvennootschap
voor het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geen toestemmingen
van overheidswege behoeft, niet baseren op een assumption dat alle mogelijk vereiste toestemmingen zijn verleend. De scheidslijn tussen wat op dit punt wel en wat niet is toegestaan, is subtiel. Zo mag de opiniongever de opinion wel baseren op een assumption dat
een bepaalde, in de opinion genoemde toestemming is verleend. Een dergelijke assumption leidt niet tot onduidelijkheid. De opinionontvanger kan nagaan of de genoemde toestemming er is, en aldus waarborgen dat het risico dat de toestemming ontbreekt, niet
optreedt. Onduidelijkheid omtrent een oordeel voorkomen vergt aan de andere kant dat
de opinion geen qualifications bevat die het in een opinionparagraaf gegeven oordeel
geheel of nagenoeg geheel ontkrachten. Denk aan het geval dat in een remedies opinion
wordt bevestigd dat een op zichzelf staande garantie die een opinionvennootschap-N.V.
verstrekt met het oog op de verkrijging van haar eigen aandelen, afdwingbaar is, met
een qualification die zegt dat de opinionvennootschap een dergelijke garantie niet mag
geven. Omdat een garantie voor dat doel, naar algemeen wordt aangenomen, nietig is (zie
nr. 627), is een remedies opinion op dit punt inhoudsloos. Ook hier geldt dat de scheidslijn
tussen wat wel en wat niet mag, subtiel is. Als de remedies opinion ziet op een meeromvattende rechtsverhouding waarvan de garantie slechts een onderdeel is – denk aan een
financieringsovereenkomst – is er tegen een qualification geen bezwaar.479
286. Onduidelijkheid omtrent onderzoek. In de tweede plaats is een opinion onduidelijk
als zij onderzoek suggereert dat de opiniongever niet heeft gedaan. Het oordeel dat in
de opinionparagrafen is neergelegd, is slechts juist binnen de grenzen van het door de

477
478
479

issue, unknown to the opinion recipient, that arises under the law of a state whose law is not being covered
but that is likely to apply to the agreement or transaction and that, if covered, would have required
that they take an exception to one of the opinions that they are giving.” Een Amerikaansrechtelijke
opinion zal doorgaans alleen betrekking hebben op het recht van een of meer in de opinion genoemde
Amerikaanse staten. Met “the law of a state” lijken Glazer, FitzGibbon & Weise te doelen op het recht
van Amerikaanse staten dat aldus buiten de reikwijdte van de opinion blijft. Het recht van de verschillende Amerikaanse staten is echter verweven. Aan te nemen is dat de opiniongever van een third party
opinion de opinionontvanger alleen in sprekende uitzonderingsgevallen hoeft te wijzen op risico’s die
voortvloeien uit een recht dat minder of niet verweven is met het recht waarop de opinion ziet.
Vgl. Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 943.
In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 148: “Lawyers are not
entitled to rely on factual information (even if provided by an appropriate source) if the information is
tanta mount to the legal conclusion being expressed […].”
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 405: “When a problem of obvious importance to the opinion
recipient can be sidestepped by a technical qualification, the opinion preparers, as a matter of good
practice, should make sure that the opinion recipient understands the limited nature of the opinion.
On occasion, however, even that may not be enough. In some circumstances, the problem may be so
significant that the opinion preparers should be unwilling to further the transaction by delivering an
opinion letter, no matter how carefully drafted.”
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opiniongever verrichte juridisch en feitelijk onderzoek. Heeft de opiniongever beperkter
onderzoek gedaan dan een goed opiniongever in het algemeen zou doen, dan mag hij
daarover geen verstoppertje spelen. Hij moet op de beperking duidelijk wijzen.480, 481 Een
slimme formulering waarin de onderzoeksbeperking naar de letter kan worden gelezen,
maar die de opinionontvanger niet met de neus op de feiten drukt, is onvoldoende. In een
voorbeeld: als de statuten van de opinionvennootschap voorschrijven dat het bestuur bij
reglement zijn besluitvorming regelt, en de opiniongever dat reglement niet heeft opgevraagd en bestudeerd, volstaat het niet in de opinion te vermelden dat de daarin opgenomen lijst met bestudeerde documenten uitputtend is; vgl. nr. 411. Te volstaan met een
dergelijke vermelding zou misleidend zijn. De opiniongever zal een assumption moeten
opnemen waarin wordt verondersteld dat het reglement geen regels geeft die de opinion
zouden kunnen raken, of een qualification met de strekking dat het reglement niet is bestudeerd en dat geen opinion wordt gegeven over de gevolgen van strijd met het reglement.
287. Onduidelijkheid omtrent feiten. In de derde plaats is een opinion onduidelijk als zij
suggereert dat feiten anders zijn dan de opiniongever weet. Zie voor zover de opiniongever zelf heeft vastgesteld wat de werkelijke feiten zijn nr. 246. Als de opiniongever niet
heeft vastgesteld wat de werkelijke feiten zijn, zal hij in een assumption veronderstellen
dat de werkelijke feiten overeenstemmen met de verlangde feiten; zie nr. 242 en 452 e.v.
Of die assumption juist is, zal de opiniongever meestal niet weten. Dat hem dat niet van
de assumption hoeft te weerhouden, spreekt vanzelf. De assumption strekt er juist toe te
veronderstellen wat de opiniongever niet zelf heeft kunnen vaststellen. De opinionontvanger moet zelf zeker stellen of dat wat in de assumption wordt verondersteld, juist is; vgl.
nr. 458. Ook aanwijzingen dat de veronderstelling in een assumption onjuist is, mag de
opiniongever daarom in beginsel negeren. Een uitzondering op dat beginsel geldt, waar de
aanwijzingen zo sterk zijn dat aannemelijk is dat de assumption onjuist is; vgl. nr. 246.482
In dat geval moet de opiniongever in de opinion wijzen op de mogelijkheid dat de assumption onjuist is, en de gevolgen van een eventuele onjuistheid.483, 484 Een uitzondering op de
480 Vgl. Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 145-146 en 175.
481 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 116, noot 2: “Unless a closing opinion states otherwise, its
delivery “implies that [a factual] investigation has been conducted that is consistent with customary
practice and otherwise reasonable in the circumstances, having regard to the understanding of the
parties, the facts to be ascertained, the reliance likely to be placed on the [opinion] by the addressee,
and the stakes at risk.”” Zie ook noot 311 en 313.
482 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 155-156: “Opinion preparers are not permitted to base an
opinion on an unstated factual assumption they recognise to be untrue or not to warrant reliance under
the cirumstances. In this respect, reliance on factual assumptions is analogous to reliance on factual
information provided by others.” Zie over dat laatste noot 441. Vgl. voorts Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 157: “Opinion preparers should not […] rely on a stated assumption if they believe it will cause
the opinion recipient to be misled with regard to the subject matter of an opinion.” In dezelfde zin
Tribar 1998, § 2.3(c).
483 In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 62-63 en 142 en Hofstede, TvOb 2007, p. 111.
484 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 58-59: “The opinion preparers, however, should not give an
opinion if they are aware of facts that are expected to occur after the date of the opinion that they recog-
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uitzondering geldt als de opinionontvanger de onjuistheid al kent. Het is niet noodzakelijk
de opinionontvanger te wijzen op wat hij al weet; vgl. nr. 279.485

288. Uitleg van opinions. Een opinion moet worden uitgelegd naar de betekenis die de
opinionontvanger daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht toekennen. Dat is de betekenis die de opinion zou hebben als zij door een goed opiniongever
was gegeven. Uitgangspunt is de uitleg die de opinion zou hebben als de opinionontvanger een maatman-opinionontvanger was.
289. Uitleg overeenkomstig zorg goed opiniongever. Er is geen wettelijke regel die bepaalt
hoe een juridisch oordeel, of een juridisch advies in het algemeen, moet worden uitgelegd.
Die uitleg volgt echter noodzakelijk uit de zorgplicht die de opiniongever ter zake van de
vastlegging van zijn oordeel in de opinion heeft. Omdat de opiniongever verplicht is zijn
oordeel met de zorg van een goed opiniongever in de opinion vast te leggen, is onontkoombaar dat die vastlegging wordt uitgelegd als ware de opinion met de zorg van een
goed opiniongever opgesteld.486 Een opinion heeft aldus de betekenis die zij zou hebben
gehad, als zij door een goed opiniongever was gegeven.
290. Gevolgen uitleg overeenkomstig zorg goed opiniongever; uitleg overeenkomstig het
gebruik. Dat een opinion moet worden uitgelegd als ware zij door een goed opiniongever
gegeven (zie nr. 288), betekent dat zij meer of anders kan inhouden dan op het eerste
gezicht lijkt. Als in de opinion een risico niet wordt genoemd waarop een goed opinion
gever niet hoefde te wijzen (vgl. 280), moet dat risico desalniettemin in de opinion worden
gelezen. Assumptions en qualifications die niet zijn opgenomen, kunnen zo in de opinion
besloten liggen of zijn “implied”; vgl. nr. 462. Omgekeerd moet, als in de opinion een
nize make the opinion misleading to the recipient with regard to matters specifically addressed in the
opinion.”
485 De uitzondering op de uitzondering kan in het bijzonder van belang zijn als de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, wordt beheerst door buitenlands recht en de opiniongever weet dat een of
meer bepalingen in de rechtsverhouding naar dat recht niet afdwingbaar zijn. Denk aan een bepaling
in een overeenkomst naar Amerikaanse recht waarin een uitgevende instelling van effecten zich verplicht de banken die de aanbieding van de effecten begeleiden, schadeloos te stellen als het prospectus
voor de aanbieding misleidend blijkt te zijn. De afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling onder
Amerikaans recht is op zijn minst twijfelachtig; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 380-381. Als in
een dergelijk geval de opinionontvanger ook een opinion over het recht van de rechtsverhouding ontvangt, wordt bijgestaan door een juridisch adviseur met kennis van dat recht of anderszins mag worden
geacht van de onafdwingbaarheid op de hoogte te zijn, hoeft de opiniongever op de onafdwingbaarheid
in zijn opinion niet te wijzen.
486 Voor de uitleg van een opinion kan een wettelijk aanknopingspunt worden gevonden in de regel voor
uitleg van verklaringen waarin een wil lijkt te worden geuit (art. 3:35 BW). Bij toepassing van die regel
heeft de opinion de betekenis die de opinionontvanger daaraan onder de gegeven omstandigheden
redelijkerwijs mocht toekennen. Het is redelijk dat de opinionontvanger ervan uitgaat dat de opiniongever zijn werk als een goed opiniongever heeft gedaan. Dat brengt mee dat de opinion ook bij toepassing van deze regel de betekenis heeft die zij zou hebben gehad, als zij door een goed opiniongever was
gegeven.
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risico waarop een goed opiniongever ondubbelzinnig zou wijzen zo is verstopt dat de opinionontvanger dat begrijpelijkerwijs heeft gemist, de opinion zo worden uitgelegd dat het
risico niet is genoemd.487 Omdat wat een goed opiniongever zou doen mede wordt gedreven door het gebruik, wordt ook de uitleg van de opinion mede door het gebruik bepaald.
Dat brengt mee dat ten minste de gebruikelijke onderdelen van een opinion, waarvan
achtergrond en inhoud overwegend door het opiniongebruik worden bepaald, ongeacht
hun precieze bewoordingen in beginsel dezelfde betekenis hebben; zie nr. 178. Die betekenis is, als uitgangspunt, de betekenis die de opinion zou hebben als zij tot een maatmanopinionontvanger was gericht; vgl. nr. 186 e.v.488, 489
291. Geen taalkundige uitleg. Dat een opinion moet worden uitgelegd als ware zij door
een goed opiniongever gegeven (zie nr. 288), betekent ook dat zij niet taalkundig moet
worden uitgelegd.490 Die gedachte dat taalkundige uitleg geboden is, is in zoverre begrijpelijk dat opinions in de praktijk met grote zorg geformuleerd worden; zie nr. 54. Waar
een zorgvuldige formulering regel is, ligt het voor de hand bij uitleg dicht bij die formulering te blijven. Taalkundige uitleg is echter principieel onjuist en praktisch onwerkbaar.
Taalkundige uitleg is praktisch onwerkbaar omdat hij de opiniongever ertoe noopt alle
risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in de opinion
te noemen. Omgekeerd noopt een taalkundige uitleg de opinionontvanger ertoe zeker te
stellen dat in de opinion geen beperkingen zijn opgenomen waarachter de opiniongever
zich in weerwil van zijn zorgplicht zou kunnen verschuilen. Denk aan een breed geformuleerde assumption dat “Each corporate resolution has been validly adopted”. Moest een
opinion taalkundig worden uitgelegd, dan zou die assumption moeten worden ingeperkt,
om te voorkomen dat de opiniongever onderzoek dat een goed opiniongever zou doen,
achterwege kan laten; vgl. nr. 604. Dat alles is ondoenlijk en onwenselijk. Taalkundige
uitleg is principieel onjuist omdat hij de taak van de opiniongever oprekt – voor zover
de opinion ruim is geformuleerd – tot buiten de zorgplicht van een redelijk bekwaam en

487 Vgl. noot 474.
488 Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 155, stellen dat “[d]e informatie die de dienstverlener verstrekt,
[…] voor de overgrote meerderheid (denk in de orde van 90%) van de potentiële afnemers begrijpelijk [zal] moeten zijn.” Omdat opinionontvangers, al dan niet samen met hun juridisch adviseurs, een
tamelijk homogene groep vormen, is dat voor de maatman-opinionontvanger een hanteerbaar richtpunt; vgl. nr. 186 e.v.
489 In Hof Den Haag 17 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7322, LJN: BZ7322, NJFS 2013/140, oordeelde het hof dat “een tekst als een ‘legal opinion’ brengt naar zijn aard met zich mee dat de uitleg van
losse onderdelen daarvan niet anders kan geschieden dan door de gehele context van de gewraakte passages daarbij te betrekken, en daarvan is de samenhang die de tekst tot één geheel maakt een aspect.”
De passage suggereert dat het hof koerst op een taalkundige uitleg; zie daarover nr. 291. Het arrest is
in cassatie vernietigd door HR 17 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:345, RvdW 2015/363. Ten tijde dat
de kopij van dit boek werd afgesloten, was in de procedure na verwijzing door de Hoge Raad nog geen
arrest gewezen.
490 Anders Brink & Raaijmakers 1996, p. 61, die stellen dat een opinion naar de letter moet worden
uitgelegd.
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redelijk handelend vakgenoot en, omgekeerd, beperkt – voor zover de opinion beperkend
is geformuleerd – tot minder dan een een dergelijk vakgenoot zou doen.491
292. Afwijkingen. Dat de opinion de betekenis heeft die zij zou hebben, als zij door een
goed opiniongever was gegeven (zie nr. 288), betekent niet dat gelijkluidende opinions
altijd hetzelfde betekenen. Wat een goed opiniongever doet wordt uiteindelijk bepaald
door de omstandigheden van het geval. Hoewel een opiniongever in het algemeen de
lijnen kan volgen die zijn samengebald in het opiniongebruik (zie nr. 166), kunnen de
omstandigheden meebrengen dat de opiniongever meer of minder moet doen, of dat hij in
zijn opinion meer of minder moet vastleggen, dan een goed opiniongever in het algemeen
zou doen; vgl. nr. 177 e.v. en 224 e.v. Wat de opiniongever moet doen, en wat hij in zijn
opinion zou moeten vastleggen, bepaalt mede hoe de opinion moet worden uitgelegd. De
uitleg die aan de opinion moet worden gegeven, ademt zo mee met de zorgplicht die de
opiniongever heeft.
293. Invloed toelichting op uitleg opinion. Een vraag is of bij de uitleg van een opinion acht
moet worden geslagen op een mogelijke toelichting die de opiniongever buiten de opinion
om aan de opinionontvanger heeft gegeven. Als de opinion een third party opinion is,
moet het uitgangspunt zijn dat een toelichting slechts in uitzonderingsgevallen van belang
kan zijn. De toestemming die de opiniongever de opinionontvanger geeft om op zijn oordeel af te gaan, geldt voor de opinion, niet voor een eventuele toelichting daarbuiten; vgl.
nr. 116 e.v.492 Als de opinion een client opinion is, is er aanleiding een toelichting door
de opiniongever aan de cliënt wel van belang te achten. Daarbij is wel in aanmerking te
nemen dat een toelichting een toelichting is, en niet de opinion zelf. Zo kan acht slaan
op een toelichting niet zo ver gaan dat in de opinion oordelen worden gelezen die de
opinion niet bevat. In een voorbeeld: als de opinion zegt dat de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet, vernietigbaar zou kunnen zijn wegens doeloverschrijding (zie nr. 547 e.v.),
en de opiniongever de opinionontvanger-cliënt in een toelichting heeft gezegd dat naar
zijn verwachting de kans klein is dat een beroep op vernietigbaarheid succesvol is, kan die
toelichting niet meebrengen dat die verwachting in de opinion moet worden gelezen; vgl.
nr. 190.493 De kwestie wordt gecompliceerder als naast de cliënt andere opinionontvangers
op de opinion mogen afgaan. Denk aan een opinion over een financieringsovereenkomst
die toelaat dat financiers die na het sluiten van de overeenkomst daarbij partij worden, op

491

492
493

Taalkundige uitleg miskent voorts dat opinions mensenwerk zijn, en dus onvermijdelijk fouten bevatten. Voor zover de opinionontvanger door een fout op het verkeerde been is gezet, moet de opinion
gever daarvan het risico dragen. Voor zover de opinionontvanger heeft begrepen of moeten begrijpen
dat een fout was gemaakt, gaat het echter niet aan de gevolgen van de fout bij de opiniongever te leggen.
Anders mogelijk Nijnens 1996, p. 135.
Als de opiniongever bij het uitspreken van zijn verwachting niet de zorg van een redelijk bekwaam en
redelijk handelend advocaat in acht heeft genomen, kan hij uit dien hoofde jegens de opinionontvanger
aansprakelijk zijn. Die aansprakelijkheid wortelt dan echter niet in de opinion.
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de opinion afgaan. Als in een dergelijk geval de verplichting van de opiniongever, krachtens de overeenkomst met zijn cliënt, om de opinion te geven mede tot doel heeft het
belang van de andere opinionontvangers te dienen, ligt het voor de hand dat de client
en de andere opinionontvangers gelijk moeten worden behandeld, zodat een toelichting
jegens elk van hen dezelfde waarde heeft.494
294. Uitleg contractuele bepalingen in opinion. Een opinion bevat in de praktijk ook
contractuele bepalingen, die de rechtsverhouding tussen de opiniongever en de opinion
ontvanger bepalen. Het gaat in de praktijk om (a) een rechts- en forumkeuze, (b) soms de
toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden, en (c) de relianceparagraaf; zie nr. 214.
Omdat die bepalingen contractueel zijn, moeten zij worden uitgelegd overeenkomstig de
Haviltex-maatstaf.495

295. Voorlichtende tekst. De opiniongever kan in de opinion tekst opnemen die louter strekt tot voorlichting van de opinionontvanger. Als hij dat doet, mag die tekst niet
onduidelijk zijn.
296. Voorlichting in opinion. De opiniongever mag zijn opinion beperken tot datgene wat
nodig is om te waarborgen dat de opinion niet gebrekkig is. Hij kan ervoor kiezen in de
opinion tekst op te nemen die ook kan worden gemist, maar strekt tot voorlichting van de
opinionontvanger. Een voorbeeld is een qualification in een opinion over een stil pandrecht op vorderingen die vermeldt dat (a) uitwinning van het pandrecht moet geschieden
overeenkomstig Nederlands recht, en (b) uitwinning door inning van de vorderingen vergt
dat het pandrecht aan de schuldenaar wordt meegedeeld (art. 3:246 lid 1 BW). De vermelding onder (a) is de werkelijke qualification. De vermelding onder (b) is een toevoeging
ter voorlichting van de opinionontvanger. De grens tussen qualification en toevoeging ter
voorlichting is niet scherp. Zo is in het hiervoor gegeven voorbeeld verdedigbaar dat in de
opinion dat het pandrecht een (geldig en) uitwinbaar (“valid and enforceable”; zie nr. 777
e.v.) Nederlandsrechtelijk pandrecht is, besloten ligt dat uitwinning naar Nederlands recht
moet plaatsvinden. Zo beschouwd is ook de vermelding onder (a) geen qualification maar
een toevoeging ter voorlichting.
297. Voorlichting is keuze opiniongever. Of in een opinion tekst wordt opgenomen die
louter strekt tot voorlichting van de opinionontvanger, is ter keuze aan de opiniongever.
Als de opiniongever voorlichtende tekst weglaat, handelt hij niet in strijd met de zorg van
een goed opiniongever. Dat laat onverlet dat de opiniongever die een client opinion geeft,
dus aan zijn cliënt, uit hoofde van de overeenkomst met zijn cliënt verplicht kan zijn voorlichting te geven; vgl. nr. 219. Als een opiniongever ervoor kiest voorlichtende tekst op te

494
495

Vgl. noot 470.
Zie HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635.
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nemen, moet hij daarbij wel de zorg van een goed opiniongever in acht nemen. Dat vergt
dat de tekst niet misleidend is; vgl. nr. 283 e.v.

2.12

De gevolgen van een schending van de zorgplicht

298. Aansprakelijkheid. Als de opiniongever de zorg van een goed opiniongever
heeft verzaakt, kan hij aansprakelijk zijn voor de daardoor veroorzaakte schade. Als de
opinion is gegeven in naam van een advocaten- of notarissenkantoor, is mogelijk naast
de opiniongever de ondertekenaar van de opinion aansprakelijk. Als de opinion door een
bedrijfsjurist is gegeven in naam van een bedrijf, is de bedrijfsjurist naast de opinion
gever mogelijk aansprakelijk als hij advocaat is.
299. Aansprakelijkheid opiniongever-advocaat of -notaris. Een advocaat of notaris die op
eigen naam een opinion geeft, en dus zelf opiniongever is (zie nr. 4), kan aansprakelijk zijn
als hij bij het geven van de opinion niet de zorg van een goed opiniongever in acht genomen heeft; zie nr. 304. In de praktijk wordt een opinion echter gegeven in naam van een
advocaten- of notarissenkantoor; zie nr. 17. Wat in dat geval geldt, kan verschillen al naar
gelang het kantoor (a) een rechtspersoon, of (b) een maatschap is. Is het kantoor in naam
waarvan de opinion wordt gegeven een rechtspersoon (het geval onder (a)), dan is het
kantoor de opiniongever. Waar de opinion in de ik-vorm is geschreven (zie nr. 361), zal de
opinion worden ondertekend door de betrokken advocaat of notaris als opinioncompagnon; vgl. nr. 25. Is de opinion in de wij-vorm geschreven, dan zal hij worden ondertekend
door een opinioncompagnon die bevoegd is in naam van het opiniongevende kantoor
op te treden. Sommige kantoren volgen voor opinions een vier-ogenbeleid. In dat geval
zal de opinion worden ondertekend door twee opinioncompagnons.496, 497 De opinion
ontvanger regardeert dit ondertussen niet: de opinion is gegeven als zij is ondertekend
door een aan het betrokken kantoor verbonden advocaat of notaris. Of de ondertekenaar een opinioncompagnon is en of hij onder het interne beleid van de opiniongever
zelfstandig mag tekenen, is zonder belang. Als de opiniongever al een regeling kent die
zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkt, kan hij zich daarop niet beroepen. Een
opinion is geen rechtshandeling (zie echter nr. 394). Of de opiniongever aansprakelijk is
voor tekortschietende zorg bij het geven van de opinion, is geen vraag van vertegenwoordiging, maar van toerekening. Als de opiniongever een third party opinion geeft, is de
opiniongever voor het handelen van de ondertekenaar uit onrechtmatige daad aansprakelijk omdat dat handelen in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als gedraging
496
497

Nijnens 1996, p. 34, beveelt aan dat een opinion door twee of meer mensen wordt voorbereid en dat de
concept-opinion door een ander dan de ondertekenend opinioncompagnon wordt nagezien. Vgl. ook
Nijnens 1996, p. 49.
Zie over ondertekening van een opinion met de kantoornaam nr. 395. Ook een met de kantoornaam
ondertekende opinion is gegeven door het betrokken kantoor.
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van de opiniongever.498, 499 Als de opiniongever een client opinion geeft, ter uitvoering
van een met de opinionontvanger-cliënt gesloten overeenkomst, is de ondertekenaar van
de opinion een hulppersoon bij de uitvoering van die overeenkomst en is de opinion
gever uit dien hoofde voor zijn handelen aansprakelijk (art. 6:76 BW). Voor zover tekortschietende zorg jegens de opinionontvanger-cliënt onrechtmatig is (zie nr. 124), rust op de
opiniongever dezelfde onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid als de opiniongever van een
third party opinion draagt. Is het kantoor in naam waarvan de opinion wordt gegeven een
maatschap (het geval onder (b)), dan kan het kantoor de opiniongever zijn, maar nood
zakelijk is dat niet. Als het kantoor de opiniongever is, is het aansprakelijk op dezelfde
wijze als een opiniongever-rechtspersoon; zie hiervoor in dit nummer. Als het kantoor
niet de opiniongever is, is de ondertekenende advocaat of notaris de opiniongever en is hij
dienovereenkomstig aansprakelijk; zie ook hiervoor in dit nummer. Voor zover de aansprakelijkheid van de opiniongever een onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid is – als de
opinion een third party opinion is en mogelijk als zij een client opinion is; zie nr. 124
– is de heersende leer dat het kantoor de opiniongever is als het handelen van de ondertekenende advocaat of notaris in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als gedraging van het kantoor.500 Voor zover de aansprakelijkheid van de opiniongever voortvloeit
uit overeenkomst is – als de opinion een client opinion is – de regel dat het kantoor de
opiniongever is als de overeenkomst op grond waarvan de opinion wordt gegeven, met dat

498

Vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/326 en 328. Dat het geven van een opinion in naam
van het betrokken kantoor níet zou hebben te gelden als gedraging van de opiniongever is niet goed
voorstelbaar.
499 Als de ondertekenaar door ondertekening van de opinion zelf een toerekenbare onrechtmatige
daad pleegt, kan de opiniongever ook op andere grond aansprakelijk zijn. Is de ondertekenaar bij de
opiniongever in dienst, dan rust op de opiniongever voor de handtekening van de ondertekenaar de
onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid voor ondergeschikten (art. 6:170 BW). Is de opiniongever een
rechtspersoon en is de ondertekenaar niet bij hem in dienst, dan draagt de opiniongever voor de
handtekening de onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten (art. 6:171 BW).
Onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten bestaat als de opdrachtgever van
de niet-ondergeschikte een bedrijf uitoefent. Opiniongevers-rechtspersonen plegen een NV, BV of
coöperatie te zijn (vgl. noot 46). Dergelijke rechtspersonen oefenen naar hun aard een bedrijf uit; Asser/
Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/199. Vgl. over de eis dat de ondertekenaar door ondertekening van
een opinion zelf een onrechtmatige daad pleegt Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/168. Zie over
de vraag of de ondertekenaar door die ondertekening een onrechtmatige daad pleegt nr. 300 e.v.
500 Vgl. Asser/Maeijer 5-V 1995/118-119, Tervoort, in: GS Personenassociaties, aant. 3.3.7.1, Wery 2003,
p. 60, Hamers & Van Vliet 2012, p. 98, Assink 2013 (deel II), p. 1995 en Mohr & Meijers 2013, p. 114.
Aldus ook Hof Arnhem 15 maart 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BP9082, JOR 2011/142. Anders
Langeveld, TVVS 1995, p. 85-86 in navolging van Slagter, in: GS Personenassociaties, I.III. 4.1 (door
Langeveld geciteerd) en Slagter, TVVS 1995, p. 174.
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kantoor gesloten is. Toepassing van deze regels zal in de meeste gevallen meebrengen dat
het kantoor de opiniongever is, maar uitzonderingen zijn denkbaar.501, 502
300. Aansprakelijkheid ondertekenaar-advocaat of -notaris. Voor een antwoord op de
vraag of, als een opinion wordt gegeven in naam van een kantoor, de advocaat of notaris die de opinion ondertekent voor tekortschietende zorg bij het geven van de opinion
naast dat kantoor aansprakelijk is, moet worden onderscheiden. Als de opinion een client
opinion is, kan de ondertekenaar jegens de opinionontvanger-cliënt aansprakelijk zijn uit
overeenkomst. Als de opiniongever een kantoor is, zal de overeenkomst van opdracht uit
hoofde waarvan de opinion gegeven wordt, met dat kantoor gesloten zijn. Bij die overeenkomst is de ondertekenaar geen partij. Uit de wet (art. 7:404 BW) vloeit echter voort
dat de ondertekenaar desalniettemin aansprakelijk is als de opdracht is verleend met het
oog op zijn persoon.503, 504 De vraag of de ondertekenaar van een client opinion aansprakelijk kan zijn uit onrechtmatige daad, is een lastige. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad kan er alleen zijn als ondertekening van een gebrekkige opinion onrechtmatig is.
Een benadering is de opinionontvanger-cliënt in zijn verhouding tot de ondertekenaar
te beschouwen als een derde. In die benadering is onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid
501

Als de opiniongever een maatschap is, moet behoudens aanwijzingen van het tegendeel worden aangenomen dat de overeenkomst krachtens welke de opinion wordt gegeven, is gesloten met de maatschap; vgl. Asser/Tjong Tjin Tai 7-VI* 2009/78, met verwerping (op grond van de maatschappelijke
ontwikkelingen) van het andersluidende standpunt in Asser/Maeijer 5-V 1995/106. Vgl. ook Asser/
Van Olffen 7-VII* 2010/124. Aldus ook Asser/Kortmann 5-III 1994/70, vermoedelijk, Van Schilfgaarde
1983, p. 255-256, Brunner 1996, p. 115, enigszins voorzichtig Boks 2002, p. 172, Akveld & Otten, WPNR
1983, p. 171-172 en 336-337, Wessels, TVVS 1993, p. 314, en Mohr, NV 1995, p. 2. Anders Van Mourik
2010, p. 51-52, vermoedelijk Mohr & Meijers 2013, p. 110, Den Tonkelaar, WPNR 1983, p. 335-336, Smit,
TVVS 1985, p. 142-143, en Mohr, TVVS 1985, p. 187. Als de overeenkomst met de maatschap is gesloten,
is voor de nakoming elke maat voor het geheel aansprakelijk (art. 7:404 lid 2 BW en HR 15 maart 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY7840, NJ 2013/290). Het ligt voor de hand voor de toerekening van tekortschietende zorg bij het geven van een opinion eenzelfde maatstaf aan te leggen (al is het maar om in geval van
een client opinion uiteenlopende aansprakelijkheden uit overeenkomst en uit onrechtmatige daad te
voorkomen). Zo beschouwd moet behoudens aanwijzingen van het tegendeel de ondertekening van de
opinion worden beschouwd als ondertekening door de maatschap. Als de maatschap uit onrechtmatige
daad aansprakelijk is, zijn mede alle maten aansprakelijk, elk voor een gelijk deel; Asser/Maeijer 5-V
1995/118, Tervoort, in: GS Personenassociaties, aant. 3.3.7.1 (met verwijzing naar HR 15 maart 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY7840, NJ 2013/290), Wery 2003, p. 60, Hamers & Van Vliet 2012, p.98, Assink
2013 (deel II), p. 1995 en Mohr, NV 1995, p. 2-3. Anders Mohr & Meijers 2013, p. 114, die hoofdelijke
aansprakelijkheid (voor het geheel) suggereren.
502 Complicaties kunnen optreden als het kantoor de vorm van een buitenlandse personenvennootschap
heeft. Een bespreking van die complicaties valt buiten het bestek van dit boek.
503 Art. 7:404 BW bepaalt dat als een opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of bedrijf uitoefent, die persoon de opdracht moet uitvoeren, behalve
voor zover uit de opdracht anders voortvloeit. Voor een tekortkoming in de uitvoering is de persoon
naast de opdrachtnemer aansprakelijk; Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/122.
504 De toepasselijkheid van art. 7:404 BW kan worden uitgesloten. Advocaten- en notarissenkantoren die
algemene voorwaarden gebruiken, hebben dat daarin doorgaans gedaan. De uitsluiting kan echter ook
rechtstreeks, zonder tussenkomst van algemene voorwaarden, in een opinion worden opgenomen. Vgl.
over de totstandkoming van de overeenkomst die een dergelijke uitsluiting is, de uiteenzetting omtrent
toepasselijkverklaring op een opinion van algemene voorwaarden in nr. 109 e.v.
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denkbaar; zie hierna. Een andere benadering is de opinionontvanger-cliënt in zijn verhouding tot de ondertekenaar te beschouwen als diens cliënt. In die benadering stuit
onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid af op de (aan te nemen) regel dat een opiniongever
die tekortschiet in de zorg van een goed opiniongever jegens zijn cliënt alleen aansprakelijk is uit onrechtmatige daad als bijkomende omstandigheden meebrengen dat het tekort
aan zorg, de overeenkomst weggedacht, op zichzelf onrechtmatig is; vgl. nr. 124. Omdat
de ondertekenaar de opinion uitsluitend ondertekent ter uitvoering van de overeenkomst
tussen de opiniongever en de cliënt, ligt de tweede benadering het meest voor de hand; vgl.
ook de opmerkingen over toerekening hierna, die ook hier opgaan.505 Als de opinion een
third party opinion is, is de vraag of de ondertekenaar voor tekortschietende zorg bij het
geven van de opinion naast dat kantoor aansprakelijk is, een vraag van toerekening. Een
benadering is dat de ondertekenaar door de opinion te ondertekenen het daarin besloten
oordeel voor zijn rekening neemt. In die benadering moet, als in de zorg van een goed
opiniongever is tekortgeschoten, de tekortkoming aan de ondertekenaar worden toegerekend. De tekortkoming is daarmee een onrechtmatige daad van de ondertekenaar waarvoor deze aansprakelijk is; zie nr. 116. Een andere benadering is dat de ondertekenaar
door de o
 pinion te ondertekenen niet meer doet dan de opinionontvanger de geruststelling bieden dat de opinion uitgaat van de opiniongever. In die benadering is er geen aanleiding om de ondertekenaar zelfstandig een onrechtmatige daad aan te wrijven. In de
praktijk bepalen de naam en statuur van het kantoor dat de opinion geeft en niet de naam

505

Als, in de eerste benadering, de ondertekenaar aansprakelijk zou zijn uit onrechtmatige daad, zal een
uitsluiting van de aansprakelijkheid van de ondertekenaar uit art. 7:404 BW (zie noot 504) al snel zo
moeten worden uitgelegd dat zij ook de aansprakelijkheid van de ondertekenaar uit onrechtmatige
daad uitsluit.
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en statuur van de ondertekenaar of de opinionontvanger de opiniongever aanvaardbaar
vindt. Tegen die achtergrond spreekt de tweede benadering meer aan.506, 507, 508, 509
301. Aansprakelijkheid opiniongever-bedrijfsjurist. Bedrijfsjuristen geven in de praktijk
slechts third party opinions, dus aan een ander dan het bedrijf waarvoor zij werkzaam
zijn; zie nr. 122. Een bedrijfsjurist die op eigen naam een third party opinion geeft, en dus
zelf opiniongever is (zie nr. 4), is voor tekortschietende zorg bij het geven van de opinion
zelf aansprakelijk.510, 511 Het komt echter voor dat een bedrijfsjurist een opinion geeft in
naam van het bedrijf waar hij werkzaam is.512 In dat geval is (als het bedrijf een rechts
persoon is) het bedrijf voor tekortschietende zorg bij het geven van de opinion aansprakelijk omdat het geven van de opinion in het maatschappelijk verkeer als gedraging van
het bedrijf heeft te gelden; vgl. nr. 298.513 Een vraag is of de bedrijfsjurist in dat geval

506 De advocaat of notaris is aansprakelijk als hij heeft gehandeld met een op hem persoonlijk rustende
zorgvuldigheidsverplichting; vgl. HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5881, NJ 2013/302 en
ook HR 12 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5774, NJ 2000, 440. Een duidelijke norm aan de hand
waarvan kan worden bepaald wanneer een dergelijke zorgvuldigheidsverplichting bestaat, ontbreekt
echter. Vgl. over de materie Asser/Van der Grinten & Kortmann 2-I 2004/155, Asser/Hartkamp &
Sieburgh 6-IV2015 334-335 en 2015/Asser/Kroeze 2-I 2015/99 e.v. en de daar aangehaalde literatuur en
jurisprudentie.
507 De vraag naar de aansprakelijkheid van een advocaat of notaris die handelt in naam van een kantoor is opgekomen toen advocaten en notarissen ertoe overgingen hun praktijk te voeren in de vorm
van een rechtspersoon; vgl. noot 46. Aanvankelijk bepaalde de Verordening op de praktijkvennootschap dat een advocaat die zijn praktijk voerde in het verband van een NV of BV persoonlijke aansprakelijkheid moest aanvaarden voor de verplichtingen van de NV of BV die op hem zouden hebben
gerust als de NV of BV ontbrak. Die bepaling is in 1997 geschrapt. Vgl. over de vraag Michiels van
Kessenich-Hoogendam 1995, p. 61 (advocaat of notaris blijft aansprakelijkheid), Brunner, AA 1995,
p. 938 (advocaat of notaris blijft aansprakelijkheid) Arisz, TVVS 1998, p. 289 (advocaat of notaris niet aansprakelijk jegens de cliënt, wel jegens derden) en Van Andel & Rutten in hun noot onder
HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5881, JOR 2013/40 (ook in NJ 2013/302) (advocaat of notaris blijft aansprakelijkheid).
508 De mogelijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan in de opinion worden uitgesloten. Vgl.
over de totstandkoming van de overeenkomst die een dergelijke uitsluiting is, de uiteenzetting omtrent
toepasselijkverklaring op een opinion van algemene voorwaarden in nr. 109 e.v.
509 Het is niet uitgesloten dat de opinionontvanger onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid van de ondertekenaar niet slechts kan gronden op Nederlands recht, maar mede op buitenlands recht. Denkbaar
is dat dat recht uitsluiting van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad niet toelaat. Daarmee zal de
ondertekenaar moeten leven; vgl. nr. 71. Vgl. over het recht dat toepasselijk is op onrechtmatige daad
nr. 69 e.v.
510 Anders mogelijk Nijnens 1996, p. 138, die stelt dat het geven van een opinion door een bedrijfsjurist
op grond van de regels omtrent onrechtmatigedaadaansprakelijkheid voor ondergeschikten (art. 6:170
BW) altijd moet worden toegerekend aan het betrokken bedrijf en suggereert dat de aansprakelijkheid van de bedrijfsjurist zelf daarmee is uitgesloten. Vgl. ook noot 38. Nijnens’ suggestie miskent dat
onrechtmatigedaadaansprakelijkheid voor ondergeschikten alleen kan bestaan als de ondergeschikte
een toerekenbare onrechtmatige daad heeft gepleegd. Voor die daad is hij aansprakelijk (als aan de
overige voorwaarden voor aansprakelijkheid is voldaan).
511 Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 37 en 99.
512 Zie echter noot 39.
513 Als de bedrijfsjurist door het geven van de opinion zelf een onrechtmatige daad pleegt en, zoals meestal
het geval is, voor het betrokken bedrijf werkt op grond van een arbeidsovereenkomst, is het bedrijf
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ook zelf aansprakelijk is. Als de bedrijfsjurist advocaat is, is de analyse in nr. 299 van toepassing.514 Is de bedrijfsjurist geen advocaat, dan ligt het niet voor de hand hem met aansprakelijkheid te belasten. De regel dat het niet in acht nemen van de zorg van een redelijk
bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onrechtmatig is, geldt voor beroepsbeoefenaren. Bij “beroepsbeoefenaren” is in dit verband te denken aan deskundigen die hun deskundigheid ten dienste stellen van derden, in het algemeen tegen betaling. Voorbeelden
zijn artsen, advocaten, notarissen, belastingadviseurs en accountants.515 Een bedrijfsjurist
oefent weliswaar een beroep uit, maar is geen beroepsbeoefenaar in deze zin.516
302. Hoofdelijkheid. Als de opiniongever en ondertekenaar van de opinion naast elkaar
aansprakelijk zijn, zijn zij hoofdelijk verbonden (art. 6:99 BW).517

303. Aansprakelijkheid voor schade door gebrekkige opinion. Als de opinion gebrekkig is, is de opiniongever in het algemeen aansprakelijk voor door het gebrek veroorzaakte schade. Schade kan optreden omdat een in de opinion gegeven oordeel onjuist is
of omdat de opinion onduidelijk is.
304. Gebrekkige opinion – onjuiste opinion – onduidelijke opinion. Zie over de vraag wanneer een opinion een “onduidelijke opinion” heet nr. 275. In dit boek heet een opinion een
“onjuiste opinion” als een daarin gegeven oordeel niet overeenstemt met de werkelijkheid.
Een opinion is aldus onjuist als de werkelijkheid anders is dan een daarin neergelegd oordeel, uitgelegd op de in nr. 288 e.v. beschreven wijze, bevestigt.518 Zo is een incorporation
opinion die bevestigt dat de opinionvennootschap is opgericht, onjuist als oprichting niet
heeft plaatsgevonden omdat de oprichtingsakte niet door een notaris is ondertekend; vgl.
nr. 495. In dit boek heet een opinion een “gebrekkige opinion” als de opiniongever bij het

514
515
516
517

518

voor de opinion aansprakelijk overeenkomstig de regels voor aansprakelijkheid voor ondergeschikten
(art. 6:170 BW); vgl. Nijnens 1996, p. 138. De bedrijfsjurist kan werken op grond van een andere overeenkomst, bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht; zie noot 214. In dat geval zal, als de bedrijfsjurist door het geven van de opinion zelf een onrechtmatige daad pleegt, op het bedrijf doorgaans de
aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten rusten (art. 6:171 BW). Zie over de vraag of een bedrijfsjurist door het geven van een opinion zelf een onrechtmatige daad pleegt nr. 301.
Vgl. noot 182.
Vgl. Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 3 e.v.
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 37, suggereren dat naar Amerikaans recht een bedrijfsjurist altijd
aansprakelijk is voor gebreken in een door hem gegeven opinion.
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2013/133. Zie ten aanzien van samenlopende aansprakelijkheid
als gevolg van de toepasselijkheid van de regels omtrent onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid voor
ondergeschikten en niet-ondergeschikten (art. 6:170 en 6:171 BW) ook Asser/Hartkamp & Sieburgh
6-IV 2015/172.
In een opinion past de opiniongever het recht toe op de feiten; vgl. nr. 20 en 28. Een opinion kan
onjuist zijn omdat het recht anders is dan de opiniongever heeft geoordeeld of omdat de feiten waarop
het recht is toegepast anders zijn dan de opiniongever heeft verondersteld. Vgl. Field & Smith 1 2014,
p. 97: “Closing opinions can be wrong, because they fail to interpret the law correctly. They are much
more likely to be wrong, however, because the facts relied upon in giving the opinion turn out not to be
correct.”
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geven van zijn opinion niet de zorg van een goed opiniongever heeft betracht. Een opinion
is daarmee gebrekkig als de opiniongever geen zorgvuldig onderzoek heeft gedaan, zijn
oordeel onzorgvuldig heeft gevormd, of zijn oordeel onzorgvuldig in de opinion heeft
vastgelegd. Zo is een incorporation opinion gebrekkig als de opiniongever de akte van
oprichting niet heeft bestudeerd. Een onduidelijke opinion is niet gegeven met de zorg van
een goed opiniongever en daarmee naar haar aard gebrekkig; vgl. nr. 275. Een onjuiste opinion kan gebrekkig zijn, maar noodzakelijk is dat niet.519 Zo is de incorporation o
 pinion
in het hiervoor als eerste gegeven voorbeeld onjuist maar niet gebrekkig; de opiniongever
hoeft niet na te gaan of de oprichtingsakte door een notaris is ondertekend; zie nr. 500.
Omgekeerd kan een gebrekkige opinion desondanks juist zijn. Zo is de incorporation opinion in het hiervoor als tweede gegeven voorbeeld gebrekkig, maar als er een voldoende
akte van oprichting is, niet onjuist.520
305. Aansprakelijkheid. Als een opinion onjuist is, kan de opinionontvanger schade lijden.
Als de opinion gebrekkig is, kan de opiniongever voor die schade aansprakelijk zijn.521, 522
519

520

521

522

Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 15 en 104-106: “As an expression of professional judgment,
the legal conclusions expressed in an […] opinion may turn out to be wrong. That does not necessarily
mean, however, that the opinion giver will be liable. Liability requires a failure by the lawyers who
prepared the opinion to exercise due care. A legal opinion is not a guarantee that the legal conclusions
it expresses, if later tested in court, will prove to be correct.” In dezelfde richting Tribar 1998, § 1.2(a),
en Legal Opinion Principles 1998, nr. I.D. Zo ook London Report 2011, § 32: “The views contained in an
opinion letter are expressions of professional judgment on the legal issues addressed and not guarantees that a court will necessarily reach any particular decision. The provider of an opinion letter may be
liable to the addressee if the opinion is negligently given, but is not necessarily negligent merely because
an opinion proves to be at variance with a decision ultimately reached by a court at a later date.”
Waar de grens tussen een onduidelijke opinion en een onjuiste opinion moet worden getrokken, kan
afhangen van de uitleg die aan de opinion wordt gegeven. Zo kan, als een opiniongever niet is nagegaan
of een schriftelijk bestuursbesluit door alle bestuurders is ondertekend en hij, als ondertekening blijkt
niet te zijn geschied, zich verschuilt achter de in zijn opinion opgenomen assumption dat alle besluiten
geldig zijn genomen, de opinion onjuist of onduidelijk is al naar gelang de uitleg die aan die assumption
wordt gegeven. Als de assumption zo wordt uitgelegd dat zij alleen ziet op geldigheidsvereisten die de
opiniongever binnen de grenzen van zijn zorgplicht niet onder de loep hoeft te nemen (vgl. nr. 604), is
de opinion onjuist omdat het daarin opgenomen oordeel (alle besluiten zijn genomen) niet overeenstemt met de werkelijkheid (het bestuursbesluit is niet genomen). Als de assumption zo wordt uitgelegd
dat zij op alle geldigheidsvereisten ziet, is de opinion onduidelijk omdat zij de opinionontvanger niet
ondubbelzinnig wijst op het feit dat de opiniongever onderzoek dat een goed opiniongever zou doen
(nagaan of het bestuursbesluit door alle bestuurders is ondertekend; zie nr. 595) achterwege heeft gelaten; vgl. nr. 286. Over de vraag welke uitleg de juiste is, kan worden getwist.
De enkele onjuistheid maakt de opiniongever niet aansprakelijk. De maatstaf waaraan het werk van
de opiniongever wordt gemeten is de mate van zorg die hij moet betrachten, niet de uitkomst daarvan;
vgl. nr. 116 en 123. Een enkele gebrekkigheid, die er niet toe leidt dat de opinion onjuist is, zal bij de
opinionontvanger niet tot schade leiden. Aansprakelijkheid van de opiniongever voor een gebrekkige
maar juiste opinion komt aldus niet aan de orde.
Het is denkbaar dat een opiniongever weigert een door hem aanvankelijk toegezegde opinion te geven.
Als de opinion een client opinion is, bepaalt de overeenkomst van opdracht tussen de opiniongever
en zijn cliënt of die weigering tot aansprakelijkheid van de opiniongever kan leiden. Als de opinion
een third party opinion is, geldt in de verhouding tussen de opiniongever en zijn cliënt hetzelfde.
Jegens de opinionontvanger zal de opiniongever slechts in uitzonderlijke gevallen aansprakelijk
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Een uitvoerige analyse van de vragen waartoe een aansprakelijkstelling aanleiding kan
geven, gaat het bestek van dit boek te buiten.523 De hoofdregel is dat aansprakelijkheid
er is als (a) de opiniongever de opinion niet heeft gegeven met inachtneming van de zorg
van een goed opiniongever, (b) de schending van de zorgplicht aan hem kan worden toegerekend, en (c) de schade door de schending van de zorgplicht is veroorzaakt (art. 6:74
lid 1 BW en art. 6:162 lid 1 BW). Wordt de aansprakelijkheid gegrond op onrechtmatige
daad, dan is tevens vereist dat (d) de zorgplicht strekte tot bescherming tegen de schade
die de opinionontvanger heeft geleden (art. 6:163 BW). De bewijslast in verband met de
aansprakelijkheid wordt verdeeld volgens de hoofdregel dat wie stelt, bewijst (art. 150 Rv).
Het is daarmee in beginsel aan de opinionontvanger te bewijzen dat de opiniongever de
zorg van een goed opiniongever heeft geschonden – het element onder (a). Het is niet
voldoende dat hij bewijst dat dat wat hij in de opinion heeft gelezen, niet spoort met de
werkelijkheid. Hij zal moeten bewijzen dat de opiniongever, had hij de zorg van een goed
opiniongever in acht genomen, een andere opinion zou hebben gegeven.524 In een voorbeeld: als de opiniongever die een validly signed opinion heeft gegeven die zegt dat de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in naam van de opinionvennootschap geldig
is ondertekend, en geldige ondertekening achteraf blijkt niet te hebben plaatsgevonden
omdat de volmacht van de ondertekenaar was ingetrokken, kan de opinionontvanger er
niet mee volstaan te bewijzen dat geldige ondertekening heeft ontbroken, maar moet hij
ook bewijzen dat de opiniongever, handelend met de zorg van een goed opiniongever,
had moeten ontdekken dat een voldoende volmacht ontbrak; vgl. nr. 658.525 Op wie de
bewijslast van de toerekenbaarheid van de schending van de zorgplicht rust, verschilt.
Voor zover de aansprakelijkheid wordt gegrond op onrechtmatige daad, moet de opinion
ontvanger bewijzen dat de schending toerekenbaar is. Voor zover de aansprakelijkheid
wordt gebouwd op overeenkomst, moet de opiniongever bewijzen dat de schending niet
aan hem kan worden toegerekend. Dat een schending niet aan de opiniongever kan worden toegerekend, is echter moeilijk voorstelbaar. Wat de zorg van een goed opiniongever
is, wordt bepaald door de omstandigheden van het geval; zie nr. 167. De omstandigheden
die zouden kunnen meebrengen dat het achterwege laten van een handeling die in het

523

524
525

zijn. De opinionontvanger van een third party opinion kan een aanspraak op de opiniongever alleen
gronden op onrechtmatige daad. Dat een weigering de opinion te geven jegens de opinionontvanger
onrechtmatig is, ligt weinig voor de hand; vgl. noot 257.
Zie over de aansprakelijkheid naar Amerikaans recht Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 39 e.v., waar
ook wordt gewezen op een toename door de jaren heen van gerechtelijke procedures over die aansprakelijkheid en, op p. 42, noot 32, wordt toegevoegd: “Indeed, while increasing in numbers, reported
decisions are only the tip of the iceberg, and in practice most actions against opinion givers are settled
before a judge is required to deliver a written opinion.” Getalsmatige gegevens over aansprakelijkheid
van Nederlandse opiongevers – aantallen gevallen en bedragen – ontbreken.
Vgl. Huijgen, in GS Onrechtmatige daad, aant. VI.1.6, en, ten aanzien van de aansprakelijkheid uit
overeenkomst, Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/205.
Omdat de opiniongever ervan mag uitgaan dat wat op het eerste oog een akte van oprichting lijkt, een
door een notaris ondertekend geschrift is, zal de opinionontvanger in dat bewijs in het algemeen niet
slagen; vgl. nr. 257.
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algemeen tot de zorg van een goed opiniongever wordt gerekend, niet aan de opiniongever
kan worden toegerekend, moeten dus worden betrokken in de bepaling of de opiniongever zijn zorgplicht heeft geschonden. Zo gaat de vraag of het achterwege laten van de
handeling aan de opiniongever kan worden toegerekend, op in de vraag of dat achterwege
laten onrechtmatig is.526 De vraag op wie de bewijslast van de toerekenbaarheid rust, is
daarmee zonder veel praktisch belang.527 De opinionontvanger moet ook bewijzen dat de
schade die hij heeft geleden is veroorzaakt doordat de opiniongever zijn zorgplicht heeft
geschonden – het element onder (c) (art. 150 Rv). Zie over dat oorzakelijk verband ook
nr. 137. De bewijslast ten aanzien van de vraag of de zorgplicht strekt tot bescherming
tegen de schade die de opinionontvanger heeft geleden – het element onder (d) – berust bij
de opiniongever (art. 150 Rv.). Omdat de zorgplicht van de opiniongever een plicht jegens
de opinionontvanger is (en niet een in het algemeen geldende plicht), strekt de plicht echter naar zijn aard tot bescherming van diens belang en de door hem mogelijk geleden
schade.528
306. Bewijsnood. Voor zover de bewijslast op de opinionontvanger rust, kan hij in bewijsnood raken. Wat de opiniongever ter kwijting van zijn zorgplicht wel en niet heeft gedaan,
is voor de opinionontvanger doorgaans maar beperkt vast te stellen. De bewijsnood kan
onder omstandigheden worden verlicht, in het bijzonder doordat van de opiniongever
wordt verlangd dat hij uiteenzet, wat hij heeft gedaan om aan zijn zorgplicht te voldoen.529
Het bewijs dat die handelingen onvoldoende zijn om aan de zorg van een goed opinion
gever te voldoen, berust echter onveranderd bij de opinionontvanger. Mocht de opinionontvanger betwisten dat de handelingen zijn verricht, dan geldt hetzelfde voor het bewijs
op dat punt.

526
527

528
529

Vgl. Giesen 1999, p. 85-86, die stelt dat schuld “veelal” besloten zal liggen in de onrechtmatigheid. Vgl.
ook Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 10-11.
Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid dat het achterwege laten van een in het algemeen vereiste handeling een rechtvaardigingsgrond bestaat (vgl. art. 6:162 lid 2 BW). Ook de omstandigheden die een
rechtvaardigingsgrond kunnen opleveren, moeten worden meegewogen bij de bepaling of de opiniongever zijn zorgplicht heeft geschonden.
Vgl. noot 165.
Vgl. Huijgen, in GS Onrechtmatige daad, aant. VI.1.6, en, ten aanzien van de aansprakelijkheid uit
overeenkomst, Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/205.
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3
3.1

De voorbereiding en afgifte van een
opinion
Opinioncommissie en modelopinions

307. Opinioncommissie – modelopinions. Advocaten- en notarissenkantoren die
met een zekere regelmaat opinions geven, plegen een opinioncommissie te hebben. De
commissie is meestal verantwoordelijk voor het bijhouden van het bestand met model
opinions, waarover dergelijke kantoren beschikken. Met het oog op het beperken van
aansprakelijkheidsrisico’s is het gebruik van modelopinions aan te raden.
308. Opinions impliceren risico’s. Het geven van een opinion is niet vrij van risico’s. Een
opiniongever moet voldoende kennis hebben van de rechtsgebieden waarover de opinion
zich uitstrekt. Dat kunnen er vele zijn. In de meeste gevallen roept een opinion ten minste vragen op van rechtspersonenrecht, internationaal privaatrecht, vermogensrecht en
procesrecht. De opiniongever moet voorts bekend zijn met de opinionpraktijk. Hij moet
weten wat de opinion betekent en welk onderzoek hij met het oog op de opinion ten minste moet doen; vgl. nr. 182. Voor de voorbereiding van een opinion is vaak weinig tijd.
Wil een opiniongever zijn opinions verantwoord geven, dan moet hij zijn opinionpraktijk
daarom goed hebben georganiseerd.
309. Modelopinions. Onderdeel van een goede organisatie is standaardisatie. De meeste
kantoren die vaker opinions geven, hebben een opinionmodellenbestand. Dat kan bestaan
uit een handvol modelopinions, maar kan ook vele tientallen modellen omvatten, die
geschikt zijn voor allerlei situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen. Verantwoord
opinions geven zonder fatsoenlijk opinionmodellenbestand is eigenlijk niet mogelijk.530
Een model is geen panacee tegen fouten: een model is naar zijn aard geschreven voor een
prototypisch geval, en het geval waarop de opinion ziet kan daarvan afwijken. Een model,
mits goed gebruikt, voorkomt in de meeste gevallen echter wel dat fouten worden gemaakt
die eenvoudig te vermijden waren.
310. Opinioncommissie. Om standaardisatie te bevorderen en overigens advocaten en
notarissen die opinions voorbereiden tot steun te zijn, hebben de meeste kantoren die
opinions geven voorts een opinioncommissie.531 De opinioncommissie zal tot taak
530
531

Vgl. Nijnens 1996, p. 34 en Hoevers 2011, p. 290.
In de Verenigde Staten hebben de meeste grote advocatenkantoren een opinioncommissie; de taken
van de commissie verschillen van kantoor tot kantoor. Field & Smith 3 2014, p. 2 en 4, waar als mogelijke taken worden genoemd: “Educational activities”, waaronder het beschikbaar maken van “forms of
opinions and educational materials”, “Hotlines”, die kunnen worden geraadpleegd voor “last-minute
opinion problems”, “Second-Attorney Review” (vgl. nr. 393) en “Reviewing the unusual opinion”.
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 ebben het kantoorbeleid rond opinions vast te stellen. Dat beleid kan zien op vragen
h
die de verhouding tussen de opiniongever en de opinionontvanger raken, bijvoorbeeld de
vraag of in de opinion een verwijzing naar algemene voorwaarden of een aansprakelijkheidsbeperking wordt opgenomen; vgl. nr. 109 e.v. Het beleid kan ook betrekking hebben
op inhoudelijke vragen waartoe de verschillende opinionparagrafen aanleiding kunnen
geven: is het nodig over deze of gene kwestie een assumption of qualification op te nemen;
vgl. nr. 224 e.v. In het verlengde van haar beleidsvormende taak zal de commissie vaak de
opinionmodellen vaststellen, en handleidingen voor het gebruik daarvan. Op sommige
kantoren vergen afwijkingen van de modellen goedkeuring van de opinioncommissie, en
moeten ingewikkelde opinions aan de commissie worden voorgelegd.
311. Bestand opinions andere opiniongevers. Naast een eigen opinionmodellenbestand
hebben advocaten- en notarissenkantoren – ook buitenlandse – vaak ook een bestand
van opinions die zij van andere opiniongevers hebben ontvangen.532 Nieuw ontvangen
concept-opinions zullen zij vergelijken met de eerdere opinions van dezelfde opiniongever in het bestand.533 Als er geen verschillen zijn, wordt het concept vaak zonder veel
opmerkingen aanvaard. Zijn er wel verschillen, dan gaan alarmbellen af. Deze aanpak
is ontegenzeggelijk efficiënt. Hij voortkomt dat onnodig over een concept-opinion moet
worden gediscussieerd. De aanpak is echter niet vrij van bezwaren. Hij waarborgt slechts
dat de opinion doet wat zij moet doen (vgl. nr. 191 e.v.) als de opinion in het bestand
destijds zorgvuldig is bekeken. En hij kan tot ongelukken leiden als het geval waarop de
opinion ziet, afwijkt van het geval waarop de opinion in het bestand zag, of als de omstandigheden waaronder die opinion is afgegeven, inmiddels zijn gewijzigd. Denk in het bijzonder aan wijzigingen in het recht, die sinds de afgifte van oude opinions hun beslag
hebben gekregen. Afwijkingen en gewijzigde omstandigheden kunnen vergen dat meer
opinionparagrafen worden verlangd, of ook dat assumptions of qualifications die in de
opinion in het bestand aanvaardbaar waren, niet langer passend zijn. Omgekeerd kunnen
afwijkingen ertoe nopen dat de opiniongever meer of andere assumptions of qualifications
opneemt, die dan niet op hardnekkig verzet behoren te stuiten omdat zij in de o
 pinion in
het bestand ontbraken; vgl. nr. 327.

532
533

Field & Smith 3 2014, p. 8, bepleiten dat de opinioncommissie periodiek steeksproefgewijs de kwaltieit
van door het kantoor gegeven opinions beoordeelt.
Aldus ook Nijnens 1996, p. 39.
Het betrokken kantoor zal aldus doorgaans handelen in strijd met de relianceparagraaf in de eerdere
opinions. Een relianceparagraaf bepaalt doorgaans dat het betrokken kantoor de opinion slechts ontvangt “in their capacity as the Opinion Addressee’s legal advisers for its entry into the Agreement”; vgl.
nr. 380 en 382. Gebruik van de opinion in een andere hoedanigheid of voor een ander doel is daarmee
niet toegestaan.
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3.2

Wie geeft de opinion?

312. Noodzaak verschillende opinions. De opinionontvanger kan vaak niet met één
opinion volstaan. In een internationaal geval zijn in de praktijk ten minste vereist
opinions over (a) het recht dat de rechtsverhouding beheerst, waarop de opinion ziet, en
(b) het recht van de opinionvennootschap. In sommige gevallen zijn ook opinions over
ander recht vereist. Tussen de verschillende opinions zit een onvermijdelijk gat.
313. Noodzaak verschillende opinions. De opinionontvanger vraagt een opinion in de eerste plaats om geruststelling te krijgen dat hij, als de nood aan de man is, de rechtsverhouding waarop de opinion ziet jegens de opinionvennootschap in rechte kan afdwingen; zie
nr. 205. Een opinion biedt die geruststelling slechts als zij ziet op het recht dat zal worden
toegepast door de rechter die over de afdwingbaarheid van de betrokken rechtsverhouding moet oordelen. De opinionontvanger wordt aldus voor twee vragen gesteld. De eerste
vraag is aan welke rechter of rechters de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding zal of
kan worden voorgelegd. De tweede vraag is welk recht die rechter, of elk van die rechters,
voor zijn oordeel omtrent de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding zal toepassen. In
de praktijk is de rechter die over de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding oordeelt
meestal de rechter van het land van het recht dat de rechtsverhouding beheerst of de rechter van het land van de opinionvennootschap. Omdat de rechter van het land van het recht
van de rechtsverhouding verstand heeft van dat recht, bevat de rechtsverhouding doorgaans een forumkeuze voor die rechter. Als de opinionontvanger verhaal moet nemen,
zal hij dat echter meestal moeten in het land van de opinionvennootschap. Het internationaal privaatrecht van de rechters zal voor vragen van rechtspersonenrecht – bestaat
de opinionvennootschap, mag zij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, aangaan,
heeft zij dat geldig gedaan? – meestal wel verwijzen naar het recht van de opinionvennootschap (vgl. art. 10:118 en 10:119 BW; elke rechter zal echter zijn eigen internationaal
privaatrecht toepassen). Verbintenisrechtelijke vragen zullen in beginsel moeten worden
beantwoord naar het recht van de betrokken rechtsverhouding, zij het dat het recht van
de opinionvennootschap soms roet in het eten kan gooien; zie nr. 688 e.v. en 733 e.v. Of
een beslissing van de rechter van het land van het recht van de rechtsverhouding in het
land van de opinionvennootschap ten uitvoer kan worden gelegd, is een vraag van het
recht van het laatste land. De opinionontvanger zal daarom doorgaans ten minste een
opinion verlangen over het recht van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en een
over het recht van de opinionvennootschap. In sommige gevallen zal een rechter ander
recht moeten toepassen, of kan een andere rechter in het spel komen. Te denken is aan
een geval waarin zekerheid is gevestigd op goederen die zich bevinden in een derde land.
De afdwingbaarheid van die zekerheid zal, onder toepasselijk internationaal privaatrecht,
meestal worden beheerst door het recht van het derde land (vgl. de conflictregels in titel
10 van boek 10 BW) en uitwinning van de zekerheid zal vaak daar, onder toezicht van de

185

Over opinions.indd 185

17-5-2016 15:01:30

Over opinions
rechter ter plaatse, moeten geschieden. In dergelijke gevallen kan de opinionontvanger er
wijs aan doen ook over het recht van het betrokken derde land een opinion te verlangen.534
314. Gat tussen verschillende opinions. Als het recht van de opinionvennootschap en het
recht van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet niet samenvallen, is de opinion
over het recht van de opinionvennootschap onvermijdelijk beperkt. De opinion over het
recht van de rechtsverhouding ziet op de rechtsverhouding zoals zij is; zie echter nr. 251
en nr. 681. De opinion over het recht van de opinionvennootschap ziet op de rechtsverhouding zoals de betrokken opiniongever die, op basis van de tekst daarvan en zonder
kennis van het recht van de rechtsverhouding, begrijpt; zie nr. 251 e.v. De opiniongever
kan aan de rechtsverhouding een andere betekenis toekennen, of andere gevolgen toedichten, dan de rechtsverhouding naar het daarop toepasselijke recht heeft. Het is voorstelbaar dat de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding in haar werkelijke betekenis, of
met haar werkelijke gevolgen, onder het recht van de opinionvennootschap aan beperkingen onderhevig is. Omdat de opiniongever van het land van de opinionvennootschap de
werkelijke betekenis en de werkelijke gevolgen van de rechtsverhouding niet kent, zal hij
op die beperkingen echter niet wijzen. De optelsom van de opinion over het recht van de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en de opinion over het recht van de opinionvennootschap biedt de opinionontvanger dus geen sluitend beeld.535 Dat is ook zo als beide
opinions worden gegeven door dezelfde opiniongever. Denk aan een Nederlandsrechtelijke
en een Engelsrechtelijke opinion die beide worden gegeven door een internationaal advocatenkantoor. Ook dan zullen de twee opinions worden voorbereid door verschillende
advocaten, elk met kennis van alleen hun eigen recht. Alleen als de kennis van het recht
van de rechtsverhouding en de kennis van het recht van de opinionvennootschap samenkomen in dezelfde persoon, kan het gat tussen de twee opinions worden voorkomen. Dat
is in de praktijk zelden of nooit het geval. De kans dat het gat in de praktijk tot problemen
van betekenis leidt, lijkt ondertussen niet groot. Rechtsverhoudingen waarover opinions
worden gegeven, plegen de rechten en verplichtingen van de partijen gedetailleerd vast
te leggen. In de meeste gevallen zal de tekst van de rechtsverhouding onder het daarop
toepasselijke recht althans op hoofdlijnen wel de betekenis en gevolgen hebben die een
lezer met gezond verstand daaraan toekent. Waar de rechtsverhouding zwijgt, bijvoorbeeld omdat de schrijver van de rechtsverhouding details niet nodig heeft geacht omdat de
wet daarin voorziet, of waar de betekenis van de rechtsverhouding niet ondubbelzinnig
uit haar tekst blijkt, kunnen echter kwesties rijzen; vgl. nr. 253

315. Opiniongever – advocaat cliënt of advocaat wederpartij. De opinionontvanger kan
zijn eigen advocaat vragen een opinion te geven. Hij kan ook van zijn wederpartij bedingen dat deze een advocaat opdracht geeft een opinion te geven. Welke aanpak wordt
534
535

Vgl. over een en ander Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 15 e.v.
Vgl. Ryan, in: Sterba, p. 11-64/66 en Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 167-168.
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gekozen, wordt overwegend bepaald door het gebruik. Dat gebruik verschilt van land tot
land en van praktijk tot praktijk.
316. Driehoeksverhouding bij third party opinion. Zie over de driehoeksverhouding tussen de opiniongever die een third party opinion geeft, de opinionontvanger en de cliënt
van de opiniongever nr. 151.
317. Praktijk buiten Nederland. In de Amerikaanse praktijk is de hoofdregel dat de
opinion wordt gegeven door de advocaat van de wederpartij van de opinionontvanger.536
Een uitzondering geldt voor aanbieding van effecten: daarover worden doorgaans twee
opinions verlangd: een van de advocaat van de opinionontvanger – lees: het bankensyndicaat dat de aanbieding begeleidt – en een van de advocaat van de wederpartij van
de opinionontvanger – lees: de opinionvennootschap die de effecten uitgeeft.537, 538 In de
Engelse praktijk is de hoofdregel omgekeerd; daar wordt de opinion doorgaans gegeven
door de advocaat van de opinionontvanger; vgl. daarover nr. 141.539 Op beide hoofd
regels bestaan uitzonderingen. Het gebruik in andere landen dan de Verenigde Staten en
Engeland verschilt en is soms ook minder vastomlijnd.
318. Praktijk in Nederland. De Nederlandse aanpak is flexibel. Waar een Nederlandse
opiniongever een opinion moet geven in een buitenlandse zaak, zal hij de betrokken buitenlandse praktijk volgen.540 In de Nederlandse bancaire financieringspraktijk wordt de
opinion in navolging van de Engelse praktijk in de meeste gevallen gegeven door de advocaat van de financier of financiers.541 Als rechtsverhoudingen waarbij de financiers geen

536

Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 42-43. Een reden is dat de advocaat van de wederpartij van de opinion
ontvanger “is usually more familiar with the issues covered by the opinion”; een andere dat de
opinionontvanger “wish[es] to be assured that the lawyers for all parties to the transaction have spotted
and considered the same legal issues and have reached the same conclusions about such issues”; Ryan,
in: Sterba, p. 11-8/9.
537 Vgl. Roe, in: Sterba, p. 6-5 e.v. en 6-25 e.v.
538 Nijnens 1996, p. 126, beveelt aan dat een Nederlandse koper van een buitenlandse onderneming een
opinion verlangt van de juridisch adviseur van de verkoper en van zijn eigen advocaat.
539 Vgl. London Report 2011, § 11 e.v. en 26 e.v., en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 941.
540 Vgl. Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 941.
541 Dat in de Nederlandse bancaire financieringspraktijk in navolging van de Engelse praktijk de opinion
meestal wordt gegeven door de advocaat van de opinionontvanger – de betrokken bank of het betrokken bankensyndicaat – is niet in de laatste plaats omdat banken daarop staan. Zij nemen slechts zelden
genoegen met een opinion van de advocaat van de opinionvennootschap. Waarom dat zo is, is niet
erg duidelijk. Aan een opinion van de advocaat van de opinionvennootschap en een opinion van de
advocaat van de opinionontvanger worden in beginsel dezelfde eisen gesteld; vgl. nr. 186 e.v. maar
zie ook nr. 190. Zo beschouwd zijn beide opinions evenveel waard. Er kan hooguit verschil zijn in de
mate waarin opiniongevers de zorg waarmee zij hun opinions moeten omkleden, daadwerkelijk in acht
nemen. Op dat punt zou een bank meer vertrouwen in zijn eigen advocaat kunnen hebben. Vgl. Gruson,
Hutter & Kutschera 2003, p. 13. Daartegenover staat dat een bank behoefte kan hebben aan advies over
de vraag of de opinion zijn belang voldoende dient. Als de opinion wordt gegeven door de advocaat van
de bank, zal dat advies van die advocaat moeten komen. Die advocaat moet aldus over de kwaliteit van

187

Over opinions.indd 187

17-5-2016 15:01:30

Over opinions
partij zijn wezenlijk zijn voor de transactie – denk aan projectfinancieringen en securitisations – is niet ongebruikelijk dat de advocaat van de financiers een opinion over
de financieringsdocumentatie geeft en de advocaat van de opinionvennootschap een
opinion over de overige documentatie waarover financiers een opinion willen ontvangen.
Opinions over aanbieding van effecten – aandelen of obligaties – worden in navolging van
het internationale gebruik doorgaans gegeven door beide betrokken advocaten: die van de
uitgevende instelling en die van het bankensyndicaat.542 In de fusie- en overnamepraktijk
worden – in die praktijk meer zeldzame – opinions meestal gegeven door de advocaat van
de wederpartij van de opinionontvanger.543
319. Splitsing opinion tussen advocaat cliënt en advocaat wederpartij. Het is geen onwrikbaar gegeven dat een verlangde opinion door de ene of de andere advocaat wordt gegeven.
Het is denkbaar dat de opinion wordt gesplitst. In de praktijk heeft de advocaat van de
opinionontvanger vaak de overeenkomst of akte gemaakt waarin de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, is neergelegd. Het is zijn taak geweest die rechtsverhouding zo
in te kleden, dat zij afdwingbaar is. Zo beschouwd is er wat voor te zeggen dat hij de
verlangde enforceability opinions geeft. De advocaat van de opinionvennootschap heeft
meestal tot taak gehad ervoor te zorgen dat de opinionvennootschap alle stappen heeft
gezet die nodig zijn om de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig aan te gaan.
Dat pleit ervoor dat hij de capacity opinions geeft. Deze aanpak komt in de praktijk dan
ook wel voor. Wie in dat geval de diligence opinions geeft, is niet op voorhand te zeggen.
Voor zover de no violation of law opinion ziet op strijd met de statuten (of vergelijkbare
regeling) van de opinionvennootschap, ligt zij dicht aan tegen de capacity opinions, in het
bijzonder de corporate power opinion en de corporate action opinion. Voor zover de no
violation of law opinion ziet op strijd met de wet, ligt zij in de sfeer van de opinionvennootschap, maar voor zover strijd met de wet gevolgen heeft voor de afdwingbaarheid
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, ondersteunt zij de remedies opinion.
Voor de no licences opinion geldt hetzelfde. De no registration opinion is meestal beperkt

zijn eigen werk adviseren; vgl. nr. 141. Zo beschouwd is de Amerikaanse praktijk, waarin de opinion
wordt gegeven door de advocaat van de opinionvennootschap, te verkiezen. De in Nederland gebruikelijke aanpak is ook voor de opinionvennootschap niet zonder bezwaren. In de praktijk is de afgifte
van de opinion een opschortende voorwaarde voor beschikbaarstelling van de financiering waarop de
opinion ziet; vgl. nr. 338. Als de opiniongever, al dan niet op instructie van de opinionontvanger-cliënt,
nalaat de opinion af te geven, komt de financiering dus niet beschikbaar. Op de afgifte van de opinion
door de advocaat van de opinionontvanger heeft de opinionvennootschap echter geen beslissende
greep. Vgl. ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 56, die een third party opinion boven een client opinion
verkiezen omdat de opinionontvanger “minder schroom [zal] voelen om een vordering (zo mogelijk)
tegen de advocaat van zijn wederpartij in te stellen, dan tegen zijn eigen advocaat.”
542 Aldus ook Hoevers 2011, p. 289.
543 Nijnens 1996, p. 125, wijst er terecht op dat de opiniongever die een third party opinion geeft, aanvaardbaar moet zijn voor de opinionontvanger. Dat vergt dat de opinionontvanger er gerust op is dat de
opiniongever de voor het geven van de opinion vereiste deskundigheid heeft. In de praktijk is dat zelden
een probleem.
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tot registraties die gevolgen hebben voor de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet. In die opzet hoort zij thuis bij de remedies opinion.
320. Transaction counsel. Het komt voor dat in een zaak waarin de Nederlandsrechtelijke
opinion een relatief gering onderdeel is, één advocaat de opinion geeft als “transaction
counsel” voor beide partijen. De opinionontvanger en de wederpartij zijn dan beide cliënt
van de opiniongever; zie nr. 64.

3.3

Overleg over de opinion

321. Overleg. Over de reikwijdte van de opinion kunnen onderhandelingen moeten
plaatsvinden. Binnen de grenzen van de reikwijdte, kan over de inhoud van de opinion
discussie moeten plaatsvinden. De discussie moet met professionele welwillendheid
worden gevoerd.
322. Overleg – reikwijdte opinion. Als eerste stap in de voorbereiding van een opinion,
moet worden vastgesteld wat de reikwijdte van de opinion zal zijn. Dat vergt dat wordt
bepaald welke risico’s in de opinion moeten worden geadresseerd. Uit die bepaling vloeit
voort welke opinionparagrafen in de opinion moeten worden opgenomen; zie nr. 202
e.v.544 Naarmate de reikwijdte van de opinion groter is, zullen de met het geven van de
opinion verbonden kosten hoger zijn. Als die kosten worden gedragen door de opinionontvanger, kan hij zelfstandig bepalen wat de reikwijdte moet zijn; zie echter nr. 326 e.v.
Als de kosten worden gedragen door de opinionvennootschap, kunnen over de reikwijdte
onderhandelingen vereist zijn; vgl. nr. 203.
323. Overleg – inhoud opinion. Is de reikwijdte van de opinion vastgesteld, dan zal de
opiniongever de opinionontvanger een concept voor de opinion verstrekken; zie nr. 331
e.v. Over dat concept kan overleg moeten plaatsvinden. Dat overleg wordt vaak aangeduid
als “onderhandelingen”. Voor zover het overleg ziet op de contractuele bepalingen in de
opinion – rechts- en forumkeuze, mogelijke toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden, relianceparagraaf; zie nr. 214 – is die aanduiding terecht. Voor zover het overleg
de vraag betreft of bepaalde opinionparagrafen wel of niet moeten worden opgenomen,
is de aanduiding vaak verdedigbaar. Waar het overleg ziet op de inhoud van het oordeel
van de opiniongever, is de aanduiding echter ongelukkig. Dat oordeel is het deskundig
oordeel van de opiniongever. Over een deskundig oordeel is debat mogelijk, maar het is

544 Nijnens 1996, p. 142, stelt dat geen opinionparagrafen mogen worden opgenomen waarom de opinion
ontvanger niet heeft gevraagd. Ook Nijnens zal echter geen bezwaar hebben tegen het opnemen van
opinionparagrafen die besloten liggen in opinionparagrafen waarom de opinionontvanger wel heeft
gevraagd; vgl. nr. 38 e.v.
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niet vatbaar voor onderhandelingen. Van een opiniongever kan niet worden verwacht dat
hij zijn oordeel aanpast of verzwijgt, louter omdat dat de opinionontvanger beter uitkomt.
Een juistere aanduiding voor dit overleg is “discussie”.
324. Welwillend overleg. Het overleg over de reikwijdte van de opinion en over het concept, of de opvolgende concepten, kan rechtstreeks tussen de opiniongever en de opinionontvanger worden gevoerd. Als de opinionontvanger wordt bijgestaan door een juridisch
adviseur, zal het overleg meestal met hem plaatsvinden.545, 546 Alle betrokkenen bij het
overleg behoren dit met professionele welwillendheid te voeren.547 Bij overleg dat ontaardt
in getouwtrek is niemand gebaat. De opiniongever hoort daarom oog te hebben voor de
gerechtvaardigde belangen van de opinionontvanger. De opinionontvanger hoort begrip
op te brengen voor de mogelijkheden en onmogelijkheden waarmee de opiniongever
wordt geconfronteerd. Bij het overleg kunnen de betrokkenen zich richten naar de in 325
e.v. neergelegde uitgangspunten.548

325. Geen redelijke opinions weigeren; geen onredelijke opinions vragen. De opinion
gever behoort geen opinion te weigeren die hij zelf als adviseur van de opinionontvanger
zou hebben gevraagd. De opinionontvanger behoort geen opinion te verlangen die een
goed opiniongever niet zou geven. Hij behoort geen onmogelijke opinions te verlangen,
en evenmin opinions die geen redelijk doel dienen. Hij moet respecteren dat de opiniongever de opinion opzet overeenkomstig zijn eigen modelopinions.

545 Nijnens 1996, p. 142, stelt zonder toelichting dat het overleg over de opinion behoort te worden gevoerd
door de opiniongever en de juridisch adviseur van de opinionontvanger, buiten aanwezigheid van
hun respectieve cliënten. Hoevers 2011, p. 291, wijst erop dat het overleg met de opiniongever over een
opinion in het kader van een beursgang in beginsel wordt gevoerd door de juridisch adviseur van de
opinionontvanger (als de opiniongever de advocaat van de opinionvennootschap is) of door de juridische afdeling van de “lead manager” – de leidende bank in het bankensyndicaat dat de beursgang
begeleidt (als de opiniongever de advocaat van dat syndicaat is).
546 Dat geldt ook in de Verenigde Staten; Field & Smith 1 2014, p. 273.
547 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 52 – het overleg over een opinion moet worden gevoerd “in
good faith” (met de verzuchting in noot 9 dat die “good faith” in de praktijk nog wel eens ontbreekt)
– en p. 54: “The opinion process is not a game in which one side wins and the other side loses. Nor is a
closing opinion a bargaining chip in an economic exchange. Rather, the preparation and delivery of a
closing opinion is an exercise in professionalism in which everyone should wourk together to achieve
a sensible result.” Vgl. ook, over het overleg in internationale situaties, Ryan, in: Sterba, p. 11-14: “At its
best, the discussion among lawyers from different countries about the formulation of the legal opinion
in an international transaction is a joint and professional analysis of the interrelationship of different
legal systems and different customary practices and the evaluation of the legal risks inherent in the
transaction. At its worst, these discussions are nothing more than one lawyer trying to bully another
lawyer into accepting certain formulations because they sound familiar.” Vlg. verder Legal Opinion
Principles 1998, nr. I.F, Closing Opinion Guidelines, § 3.1, geciteerd in noot 549 en Gruson, Hutter &
Kutschera 2003, p. 21-22.
548 Nijnens 1996, p. 39, wijst er met juistheid op dat het verstandig kan zijn dat de opinioncompagnon die
voor de opiniongever optreedt, het overleg laat voeren door een jongere advocaat.
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326. “Golden Rule” – opiniongever. Een opiniongever behoort niet te weigeren een
opinion te geven die hij, handelend met de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot (vgl. nr. 123), zelf zou hebben verlangd als hij optrad als advocaat van
de opinionontvanger. In de Verenigde Staten wordt deze regel aangeduid als de “Golden
Rule”. De Golden Rule heeft twee poten.549 Zie over de tweede poot, die geldt voor de
opinionontvanger, nr. 327. Als de opiniongever een client opinion geeft, brengt de Golden
Rule mee dat een aanwijzing van de cliënt aan de opiniongever om een opinion te geven
die hij, handelend voor een opinionontvanger-niet cliënt, zelf zou hebben verlangd, een
verantwoorde aanwijzing is. Daaraan moet de opiniongever gevolg geven; zie. nr. 147 en
149. De Golden Rule kan in dat geval ook meebrengen dat de opiniongever uit eigen beweging een dergelijke opinion moet geven; vgl. nr. 219 e.v. Als de opiniongever een third
party opinion geeft, kan de opiniongever de Golden Rule in zijn verhouding tot de opinionontvanger echter negeren. De opiniongever hoeft in dat geval alleen die opinions te
geven, waartoe zijn cliënt hem verplicht; vgl. nr. 151. Zo nodig behoort de opiniongever
zijn cliënt wel erop te wijzen dat het verlangen van de opinionontvanger, tegen de achtergrond van de Golden Rule, redelijk is.550
327. “Golden Rule” – opinionontvanger. Als de opiniongever een third party opinion
geeft, wordt de opinionontvanger meestal bijgestaan door een eigen juridisch adviseur.
Deze juridisch adviseur hoort ervoor te waken dat van de opiniongever geen opinion
wordt gevraagd die de juridisch adviseur, handelend met de zorg van een goed opiniongever, zelf niet zou hebben gegeven als hij de opiniongever was.551 Dit is de tweede poot
van de in nr. 326 besproken “Golden Rule”.552 Zo nodig moet de juridisch adviseur de
opinionontvanger – zijn cliënt – dienovereenkomstig adviseren. Heeft de opinionontvanger geen juridisch adviseur, of is de opinion een client opinion, dan blijft de Golden Rule
van toepassing. De opinionontvanger hoort in dat geval geen opinion te vragen die een
goed opiniongever niet zou hebben gegeven.
549

550

551
552

Closing Opinion Guidelines 2002, § 3.1: “Golden Rule. An opinion giver should not be asked to render
an opinion that counsel for the opinion recipient would not render if it were the opinion giver and possessed the requisite expertise. Similarly, an opinion giver should not refuse to render an opinion that
lawyers experienced in the matters under consideration would commonly render in comparable situations, assuming that the requested opinion is otherwise consistent with these Guidelines and the opinion
giver has the requisite expertise and in its professional judgment is able to render the o
 pinion. Opinion
givers and counsel for the opinion recipients should be guided by a sense of professionalism and not
treat opinions simply as if they were terms in a business negotiation.” Vgl. ook Glazer, FitzGibbon &
Weise 2014, p. 51-52, Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 20-21, en London Report 2011, § 8.
Zie over de toepassing van de Golden Rule in internationale situaties London Report 2011, § 60, waar
wordt betoogd dat die toepassing vergt dat: “the opinion letter should be given by reference to the practice generally applicable in the jurisdiction whose law is the subject of the opinion. [...] Thus, if a transaction includes a loan agreement governed by New York law and a guarantee governed by English law,
the New York legal opinion would follow the normal practice applicable in New York and the English
legal opinion would follow the normal practice applicable in England.”
Aldus ook Nijnens 1996, p. 141.
Zie noot 549.
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328. Geen onmogelijke opinions. De in nr. 327 besproken tweede poot van de “Golden
Rule” brengt mee dat de opinionontvanger geen opinions mag verlangen die de opiniongever meent niet in gemoede te kunnen geven. De opinionontvanger past op dit punt een
zekere mildheid. Die mildheid geldt zowel de inhoud als de vorm van de opinion.553 De
mildheid geldt de inhoud omdat recht geen wiskunde is. Over allerlei juridische vragen kan
door verschillende juristen in gemoede verschillend worden gedacht. De opinion houdt
het oordeel van de opiniongever, en dat oordeel hoort de opinionontvanger te respecteren. Dat geldt ook als hij het met het oordeel niet eens is. Als dat zo is – meestal omdat de
opiniongever op een risico wijst dat naar het oordeel van de opinionontvanger (of zijn juridisch adviseur) niet bestaat of geen werkelijke betekenis heeft – kan de opinionontvanger
aan de opinion op dat punt schouderophalend voorbij gaan.554 De mildheid geldt de vorm
omdat een opinion poogt een complexe werkelijkheid in weinig woorden te vatten. De
doorsnee opiniongever stelt er eer in die weinige woorden zo nauwkeurig mogelijk te kiezen.555 De opinion moet zijn bedoelingen precies weergeven. Over de vraag wat de meest
precieze formulering is, is echter verschil van mening mogelijk. Verschillende opinion
gevers zullen verschillende accenten leggen. Omdat opinions altijd in het Engels luiden
(zie nr. 57), kunnen opiniongever en opinionontvanger van mening verschillen over de
vraag hoe het Nederlandsrechtelijk oordeel in de opinion het best in woorden kan worden
gevat; vgl. nr. 95. Voor gebruikelijke onderdelen van een opinion is de praktische betekenis van debat op deze punten ondertussen beperkt. Gebruikelijke onderdelen hebben
overwegend een door het opiniongebruik bepaalde betekenis; zie nr. 178. De formulering
daarvan legt daarom geen bovenmatig gewicht in de schaal. Zo beschouwd heeft kibbelen
over de formulering van dergelijke onderdelen geen toegevoegde waarde. Het kost ondertussen al snel wel veel geld. Een discussie over de formulering van een ongebruikelijk
onderdeel – een opinion, een assumption, een qualification – kan wel zin hebben; vgl.
nr. 275 e.v. Ook daar geldt echter dat van de opiniongever niet kan worden verlangd dat
hij een formulering kiest die naar zijn oordeel niet weergeeft wat hij bedoelt. Evenmin kan
van hem worden gevergd dat hij afstapt van de modellen die zijn kantoor voor opinions
gebruikt: zie nr. 330.556

553
554
555
556

Vgl. London Report 2011, § 37: “While clients may wish to discuss the scope of an opinion letter, its
contents and language are ultimately a matter for the opinion provider.”
Te verlangen dat de opiniongever een oordeel aanpast, terwijl de opinionontvanger dat oordeel deelt of
er ten minste begrip voor kan opbrengen, is vanzelfsprekend uit den boze. Hier ligt ook een taak voor
de juridisch adviseur van de opinionontvanger; vgl. nr. 327.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 7, geciteerd in noot 300.
Zie echter Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 10, die als uitgangspunt kiezen dat een opiniongever
zo veel mogelijk de “requested standardized language” moet gebruiken: “This approach makes it easier
for the opinion recipient to understand the legal risks inherent in the transaction by comparing the
opinion request (or the legal representations in the agreement in question which may be the basis for
the opinion) with the actual opinion. If the opining lawyer rewrites an opinion in his own style and
prose, the evaluation of the opinion becomes very difficult for the opinion recipient.” Vgl. ook Field &
Smith 1 2014, p. 170: “In some situations, law firms on both sides of a transaction give opinions on the
same issues. The usual approach is to attempt to keep those opinions the same, word-for-word, unless
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329. Geen irrelevante opinions. De in nr. 327 besproken tweede poot van de “Golden Rule”
brengt voorts mee dat de opinionontvanger geen opinions behoort te verlangen die geen
redelijk doel dienen.557 Vooral Amerikaanse opinionontvangers maken zich daaraan nog
wel eens schuldig. Zo verlangen zij nogal eens afzonderlijke remedies opinions over specifieke bepalingen in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, die al besloten liggen
in de remedies opinion die zich uitstrekt over de rechtsverhouding als geheel; vgl. nr. 682
en 727. Of een opinion een redelijk doel dient, kan mede afhangen van de persoon van
de opinionontvanger. Zo heeft een stamp duty opinion geen redelijke zin als de opinion
ontvanger een Nederlandse bank is. Een Nederlandse bank behoort te weten dat stamp
duty – zegelrecht – in Nederland niet bestaat. Is de opinionontvanger een Amerikaan,
dan kan dat anders zijn. Als de opiniongever een third party opinion geeft, behoort de
opinionontvanger voorts geen opinions te verlangen over kwesties die meer in zijn risicosfeer liggen dan in die van de opinionvennootschap. Een voorbeeld is de no adverse consequences opinion, die als uitgangspunt in een client opinion behoort te worden gegeven
door de juridisch adviseur van de opinionontvanger (en die door Nederlandse opinionontvangers in het algemeen hoe dan ook niet behoort te worden gevraagd; zie nr. 1062).
330. Gebruik modellen. De meeste kantoren die vaker opinions geven, hebben een
opinionmodellenbestand; zie nr. 309. Waar modellen bestaan, kennen kantoren vaak een
regel dat daarvan alleen bij uitzondering mag worden afgeweken. Soms vergt afwijking
goedkeuring van de opinioncommissie; zie nr. 310. Als de modelopinions niet aan de aan
opinions te stellen eisen voldoen, kan de opinionontvanger verlangen dat in zijn opinion
de gebreken worden gerepareerd. Als de opinion ziet op een opinionvennootschap of
rechtsverhouding met ongebruikelijke kenmerken, kan de opinionontvanger binnen de
in nr. 328 getrokken grenzen verlangen dat de opiniongever zo nodig afwijkt van zijn
modelopinions. Voor het overige kan de opinionontvanger echter niet verlangen dat de
opiniongever afstapt van zijn modellen.558 Het opiniongebruik dat de meeste opinion
gevers slechts hun eigen modelopinions gebruiken en de mildheid die de opiniongever bij
het beoordelen van de opinion past (zie nr. 328) staan daaraan in de weg.559

331. Concept-opinion. De opiniongever doet er verstandig aan een eerste concept voor
de opinion in een vroeg stadium van de betrokken transactie aan de opinionontvanger

557
558
559

there is a necessary and explainable difference. To do so, attorneys preparing the opinions need to show
restraint.”
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 51, geciteerd in noot 280.
Aldus ook Hoevers 2011, p. 290.
Zie over mogelijke gevolgen van afwijking van een model Nijnens 1996, p. 39-40: als de afwijkende
opinion bij de opinionontvanger of diens juridisch adviseur wordt opgeslagen in een bestand met voorbeeldopinions 311, loopt de opiniongever het risico dat in latere opinions dezelfde afwijking wordt
verlangd; vgl. nr. 311.
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te geven. De opiniongever behoort kwesties die bij het opstellen van de opinion rijzen en
die aanleiding kunnen geven tot zorgen, onder de aandacht van zijn cliënt te brengen.
332. Inhoud concept-opinion. Het opstellen van een concept-opinion zal de opiniongever
in veel gevallen weinig moeite kosten. De opiniongever zal een concept opstellen dat de
verlangde opinions bevat, of anders de gebruikelijke capacity, enforceability en diligence
opinions. Hij zal dat doorgaans doen op basis van de door hem gebruikte modellen (zie
nr. 309), waarin hij de wijzigingen en toevoegingen aanbrengt die worden vereist door de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en de gegevens omtrent de opinionvennootschap die hem blijken uit het handelsregister. Als de opinionontvanger een voorbeeld
opinion heeft voorgelegd (zie nr. 335), zal de opiniongever daarmee bij het opstellen van
zijn concept zo veel mogelijk rekening houden.
333. Melding kwesties aan cliënt. Het komt voor dat bij het opstellen van de conceptopinion, of anderszins bij het voorbereiden van de opinion, kwesties blijken die aanleiding geven tot zorgen. Zo is denkbaar dat de opiniongever vaststelt dat hij in zijn opinion
ingrijpende qualifications moet opnemen. Denk aan een qualification met de strekking
dat de rechtsverhouding mogelijk vernietigbaar is wegens doeloverschrijding; vgl. nr. 547
e.v. Dat zou de opinionontvanger ertoe kunnen brengen te verlangen dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, ten nadele van de opinionvennootschap wordt gewijzigd, of
om de transactie waarvan de rechtsverhouding onderdeel is anderszins aan te passen. Het
zou de opinionontvanger er zelfs toe kunnen brengen van de rechtsverhouding af te zien.
Denkbaar is bijvoorbeeld ook dat de opiniongever vaststelt dat over het aangaan van de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, ondernemingsraadadvies moet worden ingewonnen; vgl. nr. 608 e.v. Het vragen en verkrijgen van ondernemingsraadadvies pleegt
tijd te kosten. Het is daarom meestal zaak dat, als ondernemingsraadadvies is vereist, dat
advies zo vroeg mogelijk wordt gevraagd. Als een kwestie blijkt die zorg oproept, behoort
de opiniongever daarvan zo spoedig mogelijk melding te doen aan zijn cliënt. Dat geldt
ongeacht of de opinionontvanger zijn opinion afgeeft aan zijn cliënt (zodat de opinion een
client opinion is) of aan de wederpartij van zijn cliënt (zodat de opinion een third party
opinion is). Als de opiniongever een third party opinion geeft, doet hij er verstandig aan
de melding aan zijn cliënt te doen voordat hij de concept-opinion aan de opinionontvanger (of diens juridisch adviseur) geeft. Dat biedt zijn cliënt de mogelijkheid zich voor te
bereiden op de mogelijke reactie van de opinionontvanger; vgl. nr. 131.560
560 Het komt voor dat een opiniongever die een third party opinion geeft, weigerachtig is die opinion aan
zijn cliënt te verstrekken. De reden die daarvoor gegeven wordt, is dat de opinion niet tot de cliënt
gericht is, zodat deze daarbij geen belang heeft. De redengeving is ongenoegzaam. Het is juist dat de
opinion niet tot de cliënt is gericht, en dat deze niet op de opinion mag afgaan. Bij een getekende versie
van de opinion, of een kopie daarvan, heeft de cliënt daarom geen belang. De opinion wijst de opinionontvanger echter op onzekerheden waarmee het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, is omgeven. Waar de opinionontvanger de wederpartij van de cliënt is, heeft de cliënt er in het
algemeen wel degelijk belang bij te weten wat die onzekerheden zijn.
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334. Tijdstip voorleggen concept-opinion. De opinion staat in de praktijk zelden hoog op
het prioriteitenlijstje van de partijen bij een rechtsverhouding en hun advocaten. Vaak
wordt pas op een laat moment, kort voordat de opinion moet worden afgegeven, aandacht
aan de opinion besteed. Wijs is dit uitstel niet.561, 562 Assumptions in een concept-opinion
kunnen de opinionontvanger aanleiding geven naar de veronderstelde feiten onderzoek
te doen. Zij kunnen de opinionontvanger er ook toe brengen van de opinionvennootschap garanties over die feiten te verlangen; zie nr. 242. Een concept-opinion kan quali
fications bevatten die de opinionontvanger zorgen geven. Dat kan hem ertoe aanzetten
aanpassingen te verlangen in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of om de trans
actie waarvan de rechtsverhouding onderdeel is anderszins aan te passen; vgl. nr. 333.563
Onderzoek naar de feiten en aanpassing van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
kunnen tijd vergen. Aanpassingen in de rechtsverhouding kunnen niet ontijdig, in een
laat stadium van de onderhandelingen, worden opgebracht. De kans op ongelukken op
dit punt kan worden beperkt als een concept-opinion in een vroeg stadium voorhanden
is.564 Waterdicht is die aanpak vanzelfsprekend niet. Het is onvermijdelijk dat de opiniongever het voorbehoud maakt dat, naarmate de details van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet vorm krijgen, nog assumptions en qualifications kunnen worden toegevoegd;
vgl. nr. 336.
335. Voorbeeldopinion van opinionontvanger. Het komt voor dat de opinionontvanger aan de opiniongever een voorbeeldopinion voorlegt.565 De opiniongever wordt dan
gevraagd een opinion langs de lijnen van dat voorbeeld te geven. Als dat gebeurt, doet
de opiniongever er verstandig aan de opinionontvanger spoorslags zijn eigen conceptopinion voor te leggen. Het is mogelijk dat de voorbeeldopinion van de opinionontvanger
opinionparagrafen bevat die de opiniongever niet wil opnemen. Buitenlandse opinionontvangers verlangen wel eens “no breach of agreements” en “no violation of judgments”
opinions die Nederlandse opiniongevers niet plegen te geven; zie nr. 1078. Een opinion dat
een buitenlandsrechtelijke overeenkomst “valid and binding and enforceable” is, stuit ook
op bezwaren; zie nr. 731. In elk geval zal de voorbeeldopinion van de opinionontvanger
niet de vorm van de modellen hebben die de opiniongever voor zijn opinions pleegt te
volgen; vgl. nr. 309.566 Door snel zijn eigen concept-opinion voor te leggen, voorkomt de
Vgl. Nijnens 1996, p. 30, en Van Wassenaer, Adv 1988, p. 392.
In dezelfde zin Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 50-51, TriBar 1998, § 1.3, Gruson, Hutter &
Kutschera 2003, p. 21, en London Report 2011, § 36.
563 Dat kan in het bijzonder als de opiniongever aanspraak kan maken op een opinion die voor hem “in
form and substance satisfactory” is; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 109-110.
564 Vgl. Nijnens 1996, p. 141.
565 Nijnens 1996, p. 19-20, stelt, met nuancering, dat “[i]n de meeste gevallen” de opinionontvanger een
voorbeeldopinion zal verstrekken. In dezelfde zin Bertrams, Bb 1991, p. 188. Het overleggen van een
voorbeeldopinion is echter geen regel (meer).
566 Anders Nijnens 1996, p. 19, die ervan uitgaat dat de opiniongever “meestal de tekst van de [voorbeeldopinion] zoveel als mogelijk is [zal] volgen”. Dat uitgangspunt is achterhaald door de brede verspreiding
van het gebruik van modelopinions. Nijnens 1996, p. 141, wijst er terecht op dat de o
 piniongever wel zo
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opiniongever dat bij de opinionontvanger verwachtingen omtrent de opinion ontstaan of
blijven bestaan, die uiteindelijk niet worden waargemaakt.
336. Wijziging van concept-opinions. Een concept-opinion is naar haar aard vatbaar voor
wijziging. Wijzigingen kunnen een verschillende achtergrond hebben. Een wijziging kan
ermee samenhangen dat de documenten die de opiniongever met het oog op de opinion
moet bestuderen, anders luiden dan hij bij het opmaken van het concept heeft verondersteld. Een concept-opinion moet nogal eens opgemaakt worden op een tijdstip dat nog niet
alle documenten in finale vorm beschikbaar zijn. Een wijziging kan voortkomen uit een
goedkeuringsprocedure die is voorgeschreven op het advocaten- of notarissenkantoren
dat de opinion geeft. In de praktijk eisen alle kantoren die opinions geven, dat de opinion
in finale vorm wordt goedgekeurd door een compagnon. Op sommige kantoren moet de
opinion daarnaast worden afgezegend door een tweede compagnon. Op een enkel kantoor
behoeft de opinion goedkeuring van de opinioncommissie; vgl. nr. 310. Een wijziging kan
ook voortvloeien uit nader juridisch of feitelijk onderzoek, uit voortschrijdend inzicht
omtrent de uitkomsten van dat onderzoek of eenvoudig uit het feit dat de opiniongever
zich heeft vergist. Op de mogelijkheid van dergelijke wijzigingen kan de opiniongever wijzen, bijvoorbeeld door op de concept-opinion te vermelden dat deze is “subject to review
of documents”, “subject to partner’s approval”, “subject to opinion committee approval”
of, eenvoudigweg, “subject to review”. Ontbreekt een dergelijke vermelding, dan staat dat
echter aan wijziging van de opinion niet in de weg. Van de opiniongever kan niet worden
verlangd dat hij zijn handtekening zet onder een opinion die naar zijn mening zijn oordeel
niet bevredigend weergeeft.

3.4

Wanneer wordt de opinion afgegeven?

337. Dag van afgifte opinion. Een opinion wordt meestal afgegeven op de dag van
“signing” van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of de dag van “closing” daarvan. In zeldzame gevallen wordt de opinion ook wel op een later moment gegeven.
338. “signing” en “closing”. De opinion wordt meestal afgegeven bij “signing” van de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of bij “closing” daarvan.567, 568 “Signing” is
de ondertekening – anders gezegd: het aangaan – van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet. “Closing” is het verrichten van de handelingen die nodig zijn om aan de
rechtsverhouding uitvoering te geven. In een voorbeeld: een kredietnemer en een bank

567
568

veel mogelijk – zij het in bewoordingen waarin de opiniongever zich kan vinden – de opinionparagrafen moet opnemen waarom met de voorbeeldopinion wordt gevraagd.
Vgl. over afgifte van de opinion bij closing Nijnens 1996, p. 46.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 60.
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tekenen op een zekere dag een kredietovereenkomst (signing) die erin voorziet dat, nadat
aan bepaalde voorwaarden is voldaan, de bank op een latere dag aan de kredietnemer een
lening verstrekt (closing). Niet elke rechtsverhouding voorziet in een duidelijk bepaalde
closing. Te denken is aan een rekening-courantkredietovereenkomst waarvan de kredietnemer op elk moment gebruik kan maken, naar de mate waarin hij daaraan behoefte
heeft. Het komt ook voor dat een rechtsverhouding voorziet in meer dan één closing. Een
voorbeeld is een plaatsingsovereenkomst voor een aandelenuitgifte die het bankensyndicaat het recht geeft om, als de uitgifte een groot succes is, te verlangen dat bij een tweede
closing extra aandelen worden uitgegeven.569 Het is ook mogelijk dat signing en closing op
dezelfde dag vallen. Als een opinion niet wordt afgegeven bij signing van de rechtsverhouding waarop zij ziet, is haar afgifte in de praktijk altijd een opschortende voorwaarde voor
de uitvoering van de rechtsverhouding.570 Als de rechtsverhouding voorziet in een closing,
is de afgifte van de opinion dus een opschortende voorwaarde voor closing. Als er geen
duidelijk bepaalde closing is, is afgifte van de opinion een voorwaarde voor de uitoefening
door de opinionvennootschap van de rechten die zij aan de betrokken rechtsverhouding
ontleent.
339. Moment van afgifte. Wanneer – bij signing of bij closing – een opinion wordt verlangd, verschilt. Bepalend is doorgaans op welk moment de opinionontvanger risico gaat
lopen. Meestal is dat het moment waarop de verplichtingen van de opinionvennootschap
daadwerkelijk inhoud krijgen, en dus bij closing. Zo krijgt bij een financieringstransactie
de opinionvennootschap pas de voor de financier meest gewichtige verplichtingen tot betaling van rente en aflossing, als de financiering bij closing wordt verstrekt.571 De opinion
dat die verplichtingen, en de rechtsverhouding die aan de financiering ten grondslag ligt
in het algemeen, jegens de kredietnemer afdwingbaar zijn, wil de financier op dat moment
ontvangen. Als de opinion al voor closing is afgegeven, kan er tussentijds een kink in de
kabel zijn gekomen. Zo zouden deviezenrestricties kunnen zijn ingevoerd, die verhinderen dat de kredietnemer een buitenlandse financier in de valuta van de financiering

569

570
571

Aldus ook Hoevers 2011, p. 291. Het recht wordt in de praktijk “overallotment option” of ook wel
“greenshoe option” genoemd. Overallotment options zijn aan banden gelegd bij Verordening (EG)
nr.2273/2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG wat de uitzonderingsregeling voor terugkoopprogramma’s en voor de stabilisatie van financiële instrumenten betreft.
Vgl. Nijnens 1996, p. 18, Hoevers 2011 (ten aanzien van de closing van een beursgang), p. 290 en
Batteram & Verbeek, O&F 2013, afl. 4, p. 8.
In de praktijk heeft de kredietnemer ook voor closing al allerlei verplichtingen. Naast een verplichting
tot betaling van rente en aflossing, is de kredietnemer doorgaans verplicht allerlei kosten te dragen. De
kredietnemer is vaak ook gebonden aan allerlei verplichtingen die zijn vrijheid zijn bedrijf te voeren
aan banden leggen. Ten slotte is de kredietnemer vaak verplicht zijn financier allerlei informatie te
verschaffen. Stipte nakoming van deze verplichtingen is echter nagenoeg altijd een opschortende voorwaarde voor closing. Voor de financier is de vraag of de verplichtingen al voor closing afdwingbaar zijn
daarom van minder belang: komt de kredietnemer de verplichtingen niet na, dan wordt de financiering
niet verstrekt en loopt de financier dus geen risico (tenzij de voorwaarde niet afdwingbaar zou zijn; dat
doet zich echter in de praktijk niet voor).
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terugbetaalt. Ontvangt de financier de opinion pas na closing, dan komt een eventuele
waarschuwing in de opinion dat er aan de afdwingbaarheid iets schort, te laat. Het is echter denkbaar dat de opinionontvanger al voor closing risico’s loopt. Zo lopen de leden van
een bankensyndicaat dat een uitgifte van effecten begeleidt, op zijn minst een risico van
reputatieschade als zij na signing met de uitgifte naar buiten treden en vervolgens tussen
signing en closing blijkt dat er iets niet in orde is. In een dergelijk geval ligt een opinion
bij signing voor de hand. Het komt ook voor dat twee opinions worden verlangd: een bij
signing en een bij closing. De closing opinion “brings down” – bevestigt – dan de signing opinion. Zij heet dienovereenkomstig ook wel de “bring-down opinion”. Soms kan
voor de bring-down opinion worden volstaan met een korte bevestiging in opinionvorm
dat de signing opinion nog juist is. Een uitvoeriger opinion, die alle bij signing gegeven
opinionparagrafen (met de bijbehorende assumptions en qualifications) herhaalt, is echter
meer gebruikelijk.572, 573 Vaak kan de closing opinion ook iets verder gaan dan de signing
opinion, omdat gebeurtenissen die ten tijde van de signing opinion nog in de toekomst
lagen, inmiddels hebben plaatsgevonden. Denk aan de uitgifte van effecten waarin de bij
signing getekende plaatsingsovereenkomst nog slechts voorzag, maar die bij closing daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
340. Opinions na closing. Het komt voor dat een opinion pas wordt afgegeven na signing
en closing van de rechtsverhouding waarop zij ziet. Hoewel een opinion op een zo laat
tijdstip de opinionontvanger in het algemeen niet helpt – als er kwaad is, is het al geschied;
vgl. nr. 339 – zijn er uitzonderingen. Zo is denkbaar dat een pandhouder die aanvankelijk geen opinion over zijn pandrecht heeft gevraagd, die opinion alsnog verlangt als
de door het pandrecht gezekerde verplichtingen wijzigen. Er is geen inhoudelijke reden
waarom een opiniongever een dergelijke opinion niet zou kunnen geven. Het onderzoek
dat hij moet doen, wordt er niet anders van. Er kunnen wel praktische belemmeringen
zijn. Die kunnen tot extra werk leiden, wat de met de opinion gemoeide kosten verhoogt;
vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162. Zo kan het vereiste historisch onderzoek bij
het handelsregister tijdrovend zijn, zeker als de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, in een wat verder weg gelegen verleden is aangegaan. Het is denkbaar dat lastig te
achterhalen is wie de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, heeft ondertekend. De
572
573

Vgl. Nijnens 1996, p. 48.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 60: “”Bringing-down” opinions raise a host of questions,
including whether, notwithstanding express disclaimers, a bring-down opinion exposes the opinion
giver to a possible claim if the opinion preparers do not reconfirm as of the time it is given all of the
factual representations on which they based the original opinion. To reduce the risk of misunderstand
ing and their possible exposure to liability, many opinion givers prefer to deliver long-form opinion
letters that are in the same form as their original opinion letter and that are based on the legal and
factual inquiry they originally conducted updated to the date of the new opinion letter.” Omdat in
de Nederlandse opinionpraktijk afgaan op “factual representations” – doorgaans in de vorm van een
verklaring van de opinionvennootschap of een persoon daarbinnen – ongebruikelijk is (zie nr. 258 e.v.),
speelt de door Glazer, FitzGibbon & Weise genoemde zorg voor een Nederlandse opiniongever nauwelijks een rol.
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opiniongever kan dat ondervangen door een passende assumption op te nemen, maar als
de opinionontvanger niet kan vaststellen of die assumption juist is, is hij met de opinion
maar beperkt geholpen. Voorstelbaar is dat het recht sinds het aangaan van de rechtsverhouding is gewijzigd, zodat de opiniongever zich in achterhaald recht, en in toepasselijk
overgangsrecht, moet verdiepen; vgl. nr. 236. Als een remedies opinion wordt verlangd,
zal de opiniongever onder ogen moeten zien dat gebeurtenissen na het aangaan van de
betrokken rechtsverhouding haar afdwingbaarheid kunnen hebben aangetast. Zo is, in
het hiervoor gegeven voorbeeld, denkbaar dat de gezekerde verplichtingen na de vestiging
van het pandrecht volledig zijn betaald, zodat het pandrecht is vervallen (art. 3:7 BW). Het
ligt voor de hand dat de opiniongever de afwezigheid van dergelijke gebeurtenissen in een
assumption veronderstelt. Ook bij het ontbreken van een assumption moet echter worden
aangenomen dat de opiniongever van die afwezigheid is uitgegaan. De opiniongever mag
ervan uitgaan dat de opinionvennootschap en de opinionontvanger hem geen feiten hebben onthouden, waarvan zij behoorden te begrijpen dat zij de opinion zouden kunnen
raken; zie nr. 246.

3.5

Afgifte en escrow

341. Escrow. Een opinion wordt afgegeven doordat de opiniongever de opinionontvanger de ondertekende opinion verstrekt. Soms wordt de getekende opinion al eerder “in
escrow” verstrekt. De opinion geldt dan als niet afgegeven zolang de opiniongever niet
heeft bevestigd dat zij uit de escrow wordt vrijgegeven.
342. Redenen voor escrow. Een opinion wordt meestal afgegeven bij “signing” of “closing”
van de rechtsverhoudingen waarop zij ziet; zie nr. 337 e.v. Bij eerdere afgifte kan de opinion niet volledig aan haar doel beantwoorden: tussen afgifte en signing of closing kunnen veranderingen optreden die raken aan de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet; vgl. nr. 339. Eerdere afgifte is soms ook niet mogelijk: zo wordt
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, pas bij signing ondertekend, zodat voordien
niet kan worden bevestigd dat die rechtsverhouding afdwingbaar is. Signing en closing
zijn echter vaak complexe processen. Om te voorkomen dat gedurende het proces iets
misloopt, met als gevolg dat het niet kan worden voltooid, wordt de opiniongever wel
gevraagd zijn ondertekende opinion al voor signing of closing te verschaffen. De opinion
geldt dan nog niet als afgegeven, maar wordt “in escrow” gehouden totdat de opiniongever
op de dag van afgifte bevestigt dat zij mag worden vrijgegeven – “released”; zie nr. 343.
De opiniongever zal die bevestiging geven als hij, na ontvangst, de stukken heeft kunnen
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bestuderen waarop de opinion ziet, en de vereiste navraag bij het handelsregister en de
insolventieregisters heeft gedaan; zie nr. 427 e.v. en 440 e.v.574, 575
343. Juridische duiding van escrow. Ook overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen worden wel ondertekend en vervolgens in escrow gegeven. Een in rechtspraak en
literatuur onbeantwoorde vraag is, hoe een dergelijke “escrow” juridisch moet worden
geduid. De bedoeling van de partijen is dat de in escrow gegeven rechtsverhouding niet
bestaat totdat zij uit de escrow is vrijgegeven.576 Als de rechtsverhouding is onderworpen aan buitenlands recht, wordt het bestaan van de rechtsverhouding beheerst door dat
recht (zie voor verbintenisrechtelijke overeenkomsten art. 10 lid 1 Rome I Verordening).
Dat recht bepaalt ook de gevolgen van de escrow voor het bestaan van de rechtsverhouding. Als de rechtsverhouding is onderworpen aan Nederlands recht, moet de escrow
Nederlandsrechtelijk worden geduid. Verschillende benaderingen dienen zich aan. Een
benadering is dat de rechtsverhouding door haar ondertekening tot stand is gekomen
onder opschortende voorwaarde van haar vrijgave uit de escrow. In die benadering bestaat
de rechtsverhouding in escrow al wel, maar blijft zij vooralsnog zonder gevolgen. Een
andere benadering is dat de rechtsverhouding ondanks haar ondertekening nog niet tot
stand is gekomen. Totstandkoming van een rechtsverhouding vergt een op rechtsgevolg
gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard (art. 3:33 BW). Ondertekening
van een rechtsverhouding doet aldus de rechtsverhouding alleen ontstaan, als die ondertekening de wil van de ondertekenaar weergeeft. Met de mededeling dat de ondertekening
“in escrow” geschiedt, geeft de ondertekenaar aan dat zijn wil vooralsnog ontbreekt.577 In
deze benadering bestaat de rechtsverhouding in escrow dus nog niet. Zij ontstaat pas als
de ondertekenaar haar vrijgeeft uit de escrow. Deze tweede benadering doet het meest
recht aan de bedoeling van partijen en verdient daarom de voorkeur. Zij kan analoog worden toegepast op de opinion: de in escrow gegeven opinion bevat nog niet het oordeel van
de opiniongever. Dat oordeel, en daarmee de opinion, is er pas als de opiniongever heeft
bevestigd dat de opinion uit de escrow mag worden vrijgegeven.
344. Risico’s van escrow. Een opiniongever die een opinion in escrow geeft, loopt een
zeker risico. Het is denkbaar dat bij signing of closing iets misloopt dat verhindert dat
de opiniongever de opinion uit escrow vrijgeeft. Dat de opinion in escrow is, blijkt echter
574
575

576
577

Vgl. Nijnens 1996, p. 46-47.
Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 176. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 61, wijzen op de mogelijkheid dat
de opiniongever die een third party opinion geeft een getekende maar ongedateerde opinion aan zijn
cliënt geeft, die de cliënt mag dateren en afgeven na ontvangst van telefonische toestemming van de
opiniongever. Die aanpak is in Nederland ongebruikelijk.
Een gevolg is dat escrow niet kan worden gebruikt voor notariële akten. Naar de aard van een notariële
akte bestaat de daarin vastgelegde rechtsverhouding zodra de akte is getekend.
De mededeling kan zonder gevolg blijven, zodat de rechtsverhouding alsnog tot stand komt, als de
wederpartij niet begreep en ook niet hoefde te begrijpen dat “in escrow” betekende dat bij de onder
tekenaar de vereiste wil ontbrak (art. 3:35 BW).
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niet uit de opinion zelf. Er zijn omstandigheden denkbaar waarin de opinionontvanger
zich op de niet vrijgegeven opinion beroept. Denk aan een opinionontvanger die van de
escrow niet wist, bijvoorbeeld omdat hij de rechtsopvolger van de eerste opinionontvanger
is; vgl. nr. 389. Denk ook aan een opinionontvanger die van de escrow wist maar ervan
uitging dat de opinion was vrijgegeven, bijvoorbeeld omdat hem was bevestigd dat closing
had plaatsgevonden. Om dit soort risico’s te beperken doet een opiniongever er verstandig
aan de persoon aan wie hij de opinion in escrow geeft, met zorg te selecteren. In de praktijk wordt een opinion doorgaans slechts in escrow gegeven aan een advocaat, en dan bij
voorkeur aan een advocaat die optreedt voor de cliënt van de opiniongever – doorgaans
de advocaat die door de cliënt is ingeschakeld als eerstverantwoordelijk juridisch adviseur
– “lead counsel” – voor de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. De opiniongever
doet er voorts wijs aan een opinion alleen in escrow te geven onder de instructie dat zij pas
als afgegeven geldt als de opiniongever schriftelijk heeft bevestigd dat zij uit escrow wordt
vrijgegeven, en voorts dat tot die tijd de persoon die de opinion in escrow houdt, hem niet
aan anderen mag verstrekken.
345. Opiniondossier. Het spreekt vanzelf dat een opinion pas kan worden afgegeven
(of, als de opinion in escrow is gegeven, pas kan worden vrijgegeven) nadat de opiniongever alle documenten heeft ontvangen waarop zijn oordeel betrekking heeft of waarop
hij dat oordeel grondt. Denk aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, akte van
oprichting en statuten van de opinionvennootschap, besluiten en mogelijk een volmacht.
Nadat de opinion is afgegeven, behoort de opiniongever al die documenten overzichtelijk
geordend te bewaren in een opiniondossier.578, 579 Dat kan ook elektronisch.

578
579

Nijnens 1996, p. 34.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 40, noot 26, geciteerd in noot 654.
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4.1

Het raamwerk van een opinion
Inleiding

346. Briefvorm. De opinion heeft de vorm van een brief van de opiniongever aan
de opinionontvanger-geadresseerde. De brief volgt de gebruikelijke opzet: er zijn
een geadresseerde, een datum, een aanhef, een lichaam, een afsluitende groet en een
ondertekenaar.580, 581
347. Afwijkende vorm. Dat de opinion de vorm van een brief heeft, is geen vereiste. Een
opinion kan ook worden gegoten in de vorm van een memorandum of in een andere passende vorm. In de praktijk is de briefvorm echter gebruikelijk.
348. Aanhef en afsluiting. Zoals elke brief heeft een opinion ook een aanhef: “Dear Sir/
Madam” of “Dear Sirs” of iets dergelijks. Vooral in de Verenigde Staten is men nogal
gevoelig voor niet-sekseneutrale aanduidingen.582, 583 Omdat de opinion is gericht tot
de opinionontvanger als lichaam (zie nr. 350), is een gepersonaliseerde aanhef – “Dear
Mr X” – minder op zijn plaats. De opinion eindigt met een afsluitende groet. Bij een niet
gepersonaliseerde aanhef hoort in het Engels “Yours faithfully”.584 Aanhef en afsluiting
hebben geen inhoudelijke betekenis.

4.2

De geadresseerde van de opinion

349. Geadresseerde. Een opinion is bijna altijd geadresseerd aan de opinionontvanger-geadresseerde. De opiniongever zal ervoor willen zorgen dat de omschrijving van
de opinionontvanger zodanig is, dat buiten twijfel is wie door die omschrijving wordt
of worden gevangen. In meer zeldzame gevallen wordt de opinion geadresseerd aan de
opinionvennootschap zelf.
350. Geadresseerde. Een opinion is altijd gericht tot – geadresseerd aan – een of
meer bepaalde personen.585 Als een geadresseerde op de opinion mag afgaan, is hij de
580
581
582
583
584
585

Vgl. Nijnens 1996, p. 21.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 8 en 56.
Vgl. Nijnens 1996, p. 51.
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 56, noot 1, zie “Ladies and Gentlemen” als een “typical salutation”.
“Yours sincerely” hoort bij een gepersonaliseerde aanhef (“Dear Mr X”).
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 63, noot 1, wijzen op de mogelijkheid dat, als het aantal geadresseerden groot is, de opinion wordt geadresseerd aan “each of the [underwriters or lenders] listed in
Schedule A to the Agreement” of aan één genoemde geadresseerde “as representative of the Several
Underwriters” (dat vergt dat “Several Underwriters” een gedefinieerd begrip is).
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opinionontvanger-geadresseerde; zie nr. 5. De opinionontvanger-geadresseerde is in de
praktijk altijd een rechtspersoon of ander lichaam. De opinion behoort aan dat lichaam
geadresseerd te zijn, en niet aan een bij het lichaam werkzame persoon.586, 587
351. Opinionontvanger optredend in hoedanigheid. De opinionontvanger-geadresseerde
kan zijn aangeduid met een hoedanigheid, bijvoorbeeld: “X as agent for the Lenders
named in the Facility Agreement” of “Y as trustee for the holders of the Notes from time
to time”. Soms wordt de opinionontvanger-geadresseerde aangeduid met een gedefinieerd
begrip, met verwijzing naar de plaats waar de betrokken definitie te vinden is, bijvoorbeeld: “The Lenders as defined in the Credit Agreement”. De opiniongever dient zich de
vraag te stellen wat een dergelijke aanduiding betekent. Een voor de hand liggende uitleg
van een aanduiding in hoedanigheid is dat ook de personen voor wie de opinionontvanger
optreedt, opinionontvangers-geadresseerden zijn. Een aanduiding met een gedefinieerd
begrip zal vaak meebrengen dat ook de rechtsopvolgers van de opinionontvanger met wie
de opiniongever rechtstreeks te maken heeft, opinionontvangers-geadresseerden zijn. Als
de opiniongever niet wil dat de kring van personen die op zijn opinion mogen afgaan, zo
ruim wordt getrokken, moet de adressering worden beperkt, bijvoorbeeld – in het hiervoor gegeven voorbeeld – door de opinion te adresseren aan “The Lenders named in the
Credit Agreement”.588
352. Onbepaalde groep opinionontvangers. Het komt voor dat een onbepaalde groep van
opinionontvangers op de opinion moet kunnen afgaan. Te denken is aan de houders,
bij uitgifte en nadien, van effecten waarop een opinion ziet. In dergelijke gevallen wordt
de opinion wel geadresseerd aan de opinionvennootschap zelf. Dat is gebruikelijk voor
opinions die worden gegeven om te worden gedeponeerd bij de Amerikaanse Securities
and Exchange Commission (SEC) bij registratie aldaar van in de Verenigde Staten aangeboden effecten; zie nr. 1100. De opinion zegt in dergelijke gevallen dat de leden van
de groep van opinionontvangers waarvoor de opinion is bedoeld, op de opinion mogen
afgaan. De opinionvennootschap behoort doorgaans niet tot die groep. Zij is dan niet
mede een opinionontvanger, maar slechts geadresseerde; vgl. nr. 384.

4.3

De datum van de opinion

353. Datum. De opinion moet de datum van afgifte vermelden. Die datum bepaalt
wanneer de in de opinion gegeven oordelen juist moeten zijn. De opiniongever die een
586
587
588

Aldus ook Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 15.
Nijnens 1996, p. 50, stelt dat de opinion naast de naam ook het adres van elke geadresseerde moet noemen. Blijft het adres achterwege, dan doet dat echter aan de opinion niet af.
Nijnens 1996, p. 50, acht het juister dat de geadresseerden van de opinion daarin – eventueel in een
bijlage – bij naam worden genoemd.
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third party opinion geeft, hoeft de opinionontvanger niet te wijzen op wijzigingen in het
recht die optreden na de datum van afgifte en waardoor de opinion wordt geraakt. Of
de opiniongever die een client opinion geeft, zijn cliënt op dergelijke wijzigingen moet
wijzen, hangt af van de overeenkomst met de cliënt.
354. Vermelding datum. Een opinion bevat oordelen die naar hun aard tijdgebonden zijn.
Zij zijn juist op de dag dat de opinion wordt gegeven. Op een eerdere dag zijn zij dat mogelijk nog niet; op een latere dag kunnen zij onjuist geworden zijn.589 Zo spreekt vanzelf dat
een validly signed opinion pas juist is als de opinionvennootschap de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, heeft ondertekend. Evenzeer vanzelf spreekt dat een in een opinion gegeven oordeel na afgifte van de opinion onjuist kan worden door veranderingen
in het recht; vgl. nr. 237. Ook veranderingen in feiten die de opiniongever zelf behoort
vast te stellen, kunnen een in de opinion gegeven oordeel onjuist maken. Zo wordt een
incorporation opinion onjuist als de opinionvennootschap wordt ontbonden; vlg. nr. 495.
Om te voorkomen dat de opinion wordt misverstaan, moet buiten twijfel zijn op welke dag
de opinion geldt. Dat is de dag waarop zij is gedateerd. De datering laat onverlet dat de
opinion kan zien op handelingen die in het verleden zijn verricht; vgl. nr. 236 en 340.
355. Verwijzing naar datum in opinion zelf. Sommige opiniongevers vermelden in hun
opinion dat de daarin opgenomen oordelen (uitsluitend) gelden op de dag waarop de opinion is gedateerd: “I am, on the date hereof, of the following opinion”. Die vermelding is
niet noodzakelijk. Ook als zij ontbreekt, geldt de opinion uitsluitend op de dag waarop zij
is afgegeven.
356. Antedatering. Een opinion wordt meestal afgegeven bij signing of closing van de
rechtsverhouding waarop zij ziet; zie nr. 337 e.v. Signing en closing zijn vaak complexe
aangelegenheden. Niet zelden moeten handelingen worden verricht op verschillende
plaatsen, soms in verschillende tijdzones. Het komt voor dat, als gevolg daarvan, de opiniongever door de opinionvennootschap getekende documenten te laat ontvangt. Zo kan
het zijn dat een in de Verenigde Staten ondertekend document de opiniongever pas na
middernacht bereikt. Opinionontvangers – banken in het bijzonder – zullen er vaak op
aandringen dat de opinion ook in dat geval wordt gedateerd op de dag van signing of
closing. Een op een latere datum gedateerde opinion past niet in het opiniongebruik en
zou maar tot vragen kunnen leiden – van andere betrokkenen, rechtsopvolgers of toezichthouders. De oplossing is dat de opinion wordt gedateerd “as of” de dag van signing of
closing, of dat zij wordt gegeven als “deemed issued” op die dag.590

589
590

Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 58.
Vgl. Nijnens 1996, p. 47-48.
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357. Postdatering. Een opinion postdateren kan een opiniongever niet.591 De in een opinion gegeven oordelen moeten juist zijn op de dag dat de opinion wordt afgegeven, en een
opiniongever kan niet in de toekomst kijken. Het kan zijn dat de opiniongever zijn opinion
al voor de datum van afgifte ondertekent en hem vervolgens in escrow geeft. Dat is echter
geen postdateren; vgl. nr. 341 e.v. De vraag of postdateren mogelijk is, kan aan de orde
komen als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, wordt aangegaan in een andere
tijdzone dan die waar de opiniongever is. Denk aan het geval dat die rechtsverhouding op
20 januari wordt ondertekend in Japan, op een moment dat het in Nederland, waar de opiniongever zich bevindt, nog 19 januari is. Als in een dergelijk geval de opinionontvanger
de opinion bij het aangaan van de rechtsverhouding wil ontvangen, is een oplossing de
opinion te dateren op de dag op de plaats van dat aangaan, maar in de opinion duidelijk
te maken dat voor de datering die plaats bepalend is geweest. In het hiervoor bedoelde
geval zou de opinion bijvoorbeeld kunnen zeggen dat zij is gedateerd: 20 January 2015
(Tokyo time).
358. Rechtswijziging na datum opinion. Een opiniongever die een third party opinion
geeft, heeft jegens de opinionontvanger-niet cliënt slechts één verplichting. Die verplichting is om, als hij een opinion geeft, dat te doen met inachtneming van de zorg van een
goed opiniongever. Andere verplichtingen heeft hij niet; vgl. nr. 118. De opiniongever
heeft daarom ook niet de plicht de opinionontvanger-niet cliënt in te lichten als nadat de
opinion is afgegeven het recht wijzigt op zodanige wijze dat de opinion daardoor wordt
geraakt. Sommige opiniongevers vermelden in hun opinion dat die plicht er niet is.592 Een
dergelijke vermelding is overbodig (maar kan geen kwaad). Of een opiniongever die een
client opinion geeft, verplicht is zijn cliënt in te lichten over dergelijke wijzigingen, wordt
bepaald door de overeenkomst van opdracht tussen de opiniongever en de cliënt; vgl.
nr. 219. Als de overeenkomst een dergelijke verplichting inhoudt, is het misplaatst als de
opiniongever in de opinion vermeldt dat de verplichting niet bestaat. In andere gevallen is
de vermelding net als in third party opinions overbodig.

4.4

De inleiding van de opinion

359.

Tekst:

I act as Dutch legal adviser to the Company in connection with the Agreement.

591
592

In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 48.
In de Verenigde Staten en Engeland geldt hetzelfde; TriBar 1998, § 1.2(b), en Legal Opinion Principles
1998, nr. IV, (voor de Verenigde Staten) en London Report 2011, § 39 (voor Engeland).
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360. Betekenis. De tekst in nr. 359 is die van een beknopte inleiding van een opinion.
Uit de inleiding blijkt (a) in welke hoedanigheid de opiniongever optreedt, (b) voor wie
– de opinionontvanger of een ander – de opiniongever optreedt, (c) op welke rechtspersoon of vennootschap – de opinionvennootschap – de opinion ziet, en (d) op welke
rechtsverhouding de opinion betrekking heeft.
361. Ik- of wij-vorm. Sommige opiniongevers schrijven hun opinions in de ik-vorm,
andere in de wij-vorm. Strikt genomen verdient de ik-vorm de voorkeur (zie echter hieronder). Het oordeel dat in de opinion is neergelegd, is naar zijn aard het oordeel van de
advocaat die de opinion ondertekent. De wij-vorm suggereert dat dat oordeel door de
verzamelde advocaten van het betrokken kantoor wordt gedeeld. Dat is onjuist, alleen
al omdat die advocaten bij het vormen van het oordeel niet allen betrokken zullen zijn
geweest.593, 594 De wij-vorm verduidelijkt echter dat de opinion wordt gegeven door het kantoor van de ondertekenende advocaat; vgl. nr. 17. Voor zover die advocatenkantoren een
Nederlandse rechtsvorm hebben, is die verduidelijking doorgaans onnodig; zie nr. 299. In
sommige gevallen eist het kantoorbeleid van de opiniongever dat de opinion door twee
opinioncompagnons wordt ondertekend; vgl. nr. 299. In dat geval ligt “we” voor de hand.
362. Opiniongever-advocaat: legal adviser – counsel – special counsel. De tekst in nr. 359
is geschreven voor een opiniongever die advocaat is. Gebruikelijker dan het in nr. 359
gebruikte “legal adviser” is “counsel” of “legal counsel”, of ook wel “special counsel”.
“counsel” is de Amerikaanse aanduiding van juridisch adviseur. In Engeland betekent
“counsel” echter in de eerste plaats: barrister.595 Dat pleit voor “legal adviser”. “special”
voor counsel beoogt te verduidelijken dat de opiniongever door zijn cliënt is ingeschakeld
om een opinion te geven over de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, maar dat hij
niet de vaste juridisch adviseur van zijn cliënt is.596 In de Amerikaanse praktijk, waar wel
“no breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions worden gegeven (zie
nr. 1078 e.v.), kan de verduidelijking zin hebben. Zij scherpt de opinionontvanger dan in
593
594
595
596

Aldus ook Nijnens 1996, p. 48-49.
Zie echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 36, die stellen dat ondertekening van een opinion in
naam van een kantoor “purports to express the opinion of the firm as a whole and not of any particular
lawyer or lawyers”. In dezelfde zin TriBar 1998, § 1.8.
Zie Black’s Law Dictionary. Een “barrister” is, in Engeland en andere landen die de titel kennen,
“a lawyer who is admitted to plead at the bar and who may argue cases in superior courts”; zie opnieuw
Black’s Law Dictionary. Vgl. ook Nijnens 1996, p. 52.
Aldus ook Nijnens 1996, p. 52. Van Wassenaer, Adv 1988, p. 392, ontraadt het gebruik van begrippen als
“specific counsel” en “special counsel”. In Hof Den Haag 17 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7322,
LJN: BZ7322, H 2013/140, oordeelt het hof dat “een ‘special counsel’ geen aanduiding is van een raadsman van een der partijen betrokken bij een aan een ‘legal opinion’ onderliggende transactie”, zodat een
aanduiding “as special counsel on certain matters of Dutch Law to [N.V. B]” door een opiniongever die
onbetwist niet optrad voor [N.V. B] niet onjuist is. Dat oordeel miskent dat de woorden “to [N.V. B]” nu
juist wel betekenen dat de opiniongever voor [N.V. B] optrad. Het arrest is in cassatie vernietigd door
HR 17 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:345, RvdW 2015/363. Ten tijde dat de kopij van dit boek werd
afgesloten, was in de procedure na verwijzing door de Hoge Raad nog geen arrest gewezen.
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dat de opiniongever niet op basis van langdurige ervaring met zijn cliënt zicht heeft op
overeenkomsten en rechterlijke en arbitrale beslissingen die met het oog op die opinions
van belang kunnen zijn. In de Nederlandse praktijk, waar zulke opinions niet worden
gegeven, is de toevoeging zonder gevolgen, zodat zij net zo goed achterwege kan blijven.597
363. Vermelding hoedanigheid advocaat. Een advocaat die een third party opinion geeft,
moet vermelden dat en voor wie hij optreedt als advocaat. De Gedragsregels Advocatuur
(regel 29) eisen dat een advocaat in zijn contacten met derden – lees: de opinionontvanger-niet cliënt – geen misverstand laat bestaan over de hoedanigheid waarin hij optreedt.
Waar in de opinion de hoedanigheid wordt vermeld, is zonder belang, zolang zij maar duidelijk blijkt. Het kan bijvoorbeeld door na “Dutch legal adviser” toe te voegen: (advocaat).
Als de opiniongever een client opinion geeft, is de vermelding niet vereist.598
364. Opiniongever-notaris. De Gedragsregels Notariaat (art. 18 lid 1) brengen mee dat
een notaris die een third party opinion geeft, duidelijk moet maken dat hij optreedt als
partijadviseur van de opinionvennootschap. De tekst in nr. 359 – “I act as Dutch legal
adviser to the Company” – laat er geen misverstand over bestaan voor wie de notaris
optreedt. Met deze tekst voldoet een notaris daarom aan de genoemde eis. De tekst in
nr. 359 is daarom ook geschikt voor gebruik door een opiniongever die partijnotaris is.
Treedt een opiniongever-notaris op als onafhankelijk notaris – lees: als “transaction counsel”; zie nr. 64 – dan zal hij over die hoedanigheid geen misverstand willen laten bestaan.
Een passende aanduiding is dan “civil-law notary”.599
365. Opiniongever-bedrijfsjurist. Een opiniongever-bedrijfsjurist die advocaat is, moet
zich als zodanig presenteren; vgl. nr. 119. Hij kan zich in de opinion aanduiden op de in
nr. 363 geschetste wijze. Een opiniongever-bedrijfsjurist die geen advocaat is, zal daarover
geen misverstand willen laten bestaan. Hij kan zich in de opinion aanduiden als “in house
legal adviser”.600

597

In de Amerikaanse praktijk lijkt de toevoeging van “special” voor “counsel” in onbruik te raken. Het
vroeger wel gebruikte “general counsel” – waarmee de opiniongever aangaf dat hij regelmatig als juridisch adviseur voor de opinionvennootschap optrad – wordt heden ten dage alleen nog gebruikt door
bedrijfsjuristen die een opinion geven. Voor de mate van zorg die een opiniongever moet betrachten,
zijn de toevoegingen zonder belang; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 74-76; voorzichtiger Sterba
& McDermott, in: Sterba, p. 2-5: “The terms “general” or “special” counsel have often been used in
describing the opining laywer’s role. There is some question as to whether the use of such terms might
lead to greater or lesser potential liability on the part of the opiner. The better view is probably that the
actual facts regarding counsel’s role, rather than the label used, will govern questions of liability in the
case of a faulty opinion.”
598 Nijnens 1996, p. 69-70 wijst op de mogelijkheid dat de opiniongever vermeldt dat hij is “a member of the
[Dutch] bar […] and admitted to practice law before the [Dutch] courts”. Een dergelijke vermelding is,
zoals Nijnens zelf al opmerkt, ongebruikelijk.
599 Aldus ook Nijnens 1996, p. 53.
600 Vgl., ook voor alternatieve aanduidingen, Nijnens 1996, p. 53-54.
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366. Noodzaak “Dutch”. Het is gebruikelijk dat “legal adviser” wordt voorafgegaan door
een verwijzing naar het land van het recht waarop de opinion ziet, in dit geval “Dutch”.
Die verwijzing is niet onmisbaar. Dat de opinion alleen op dat recht betrekking heeft,
blijkt uit de reikwijdtebeperking die, vergissingen daargelaten, in de opinion wordt opgenomen; zie nr. 372.601
367. Vermelding cliënt en rechtsverhouding. Een vermelding dat de opiniongever optreedt
als juridisch adviseur heeft weinig inhoud als niet tevens wordt vermeld voor wie de opiniongever als zodanig optreedt.602 De tekst in nr. 359 gaat ervan uit dat de opiniongever
adviseur van de opinionvennootschap is. In nagenoeg alle gevallen betekent dat dat de
opinion een third party opinion is.603, 604 Als de opinion een client opinion is, zal de tekst
zeggen dat de opiniongever optreedt als adviseur “to the Opinion Addressee”.605 Het is
gebruikelijk dat, zoals ook in de tekst in nr. 359 gebeurt, in de inleiding van de opinion
wordt verduidelijkt met het oog op welke rechtsverhouding de opiniongever optreedt. Dat
is echter geen vereiste.606, 607

4.5

Definities

368. Gedefinieerde begrippen. Een opinion bevat nagenoeg altijd in de opinion gedefinieerde begrippen. Een aanpak waarbij de opinion verwijst naar de definities die zijn
opgenomen in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is te ontraden.
601
602
603

In gelijke zin Nijnens 1996, p. 52.
Vgl. Nijnens 1996, p. 54.
Als de opinion een third party opinion is, stelt de vermelding van de opinionvennootschap als cliënt
buiten twijfel dat de opinionontvanger niet de cliënt van de opiniongever is, zodat hij jegens de opiniongever buiten de opinion om niet de aanspraak op zorg heeft die diens cliënt zou hebben (vgl. nr. 118);
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 73.
604 In de Verenigde Staten is de vraag gerezen of een third party opinion moet vermelden dat zij wordt
gegeven op verzoek van de opinionvennootschap, omdat bij gebreke van een dergelijk verzoek de
opinionontvanger jegens de opiniongever mogelijk geen aanspraak op zorg heeft. Een dergelijke vermelding is niet nodig; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 78-81. Ook een vermelding van mogelijke
betrokkenheid van de opiniongever bij de opinionvennootschap anders dan als advocaat (zoals een
plaats in de raad van commissarissen of een aandelenbelang) is niet nodig; Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 80-86.
605 Nijnens 1996, p. 60-61 wijst op de mogelijkheid dat de opiniongever vermeldt dat hij wel of juist niet
betrokken is geweest bij het opstellen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Dat komt in de
huidige praktijk zelden voor. In de Verenigde Staten is wel zorg geweest dat een dergelijke vermelding
(en een vermelding dat de opiniongever aanwezig was geweest bij de “closing” van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet; vgl. nr. 338) de zorgplicht van de opiniongever zou verzwaren. Die zorg is
inmiddels verdwenen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 76-78.
606 Anders Nijnens 1996, p. 56.
607 De opinion kan ook de reden vermelden waarom zij wordt gegeven; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 56. Als dat gebeurt, gebeurt het meestal door verwijzing naar de bepaling in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, die het geven van de opinion vereist; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014,
p. 72-73.
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369. Nut gedefinieerde begrippen. Het gebruik in de opinion van gedefinieerde begrippen
moet worden toegejuicht. Het beperkt de kans op onduidelijkheden (“welke van de twee
in de opinion genoemde “companies” wordt hier met “the company” bedoeld?”) en voorkomt dat in de opinion brede beschrijvingen telkens moeten worden herhaald (“the power
of attorney granted by the company for the purpose of entering into the agreement”). Om
de opinion leesbaar te houden, is het wel zaak dat gedefinieerde begrippen worden gekozen die onderscheidend vermogen hebben en de lading dekken.608, 609
370. Verwijzing naar definities in rechtsverhouding. Sommige opiniongevers nemen in de
opinion geen eigen definities op, maar verwijzen naar definities in de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet. Bijvoorbeeld: “Capitalised terms used in this opinion have the
meaning given to those terms in the Agreement.” De betekenis van die definities is echter
niet altijd eenvoudig vast te stellen. Voor zover de rechtsverhouding wordt beheerst door
Nederlands recht, wordt de betekenis van de betrokken definities bepaald door de zin die
de partijen daaraan redelijkerwijs mochten en behoorden te geven. De taalkundige betekenis van de definitie is niet beslissend.610 Die taalkundige betekenis is echter het enige
waarop de opiniongever kan afgaan; wat een redelijke uitleg is, kan hij niet vaststellen; vgl.
nr. 251. Voor zover de rechtsverhouding wordt beheerst door buitenlands recht, wordt de
betekenis van de betrokken definities bepaald door dat buitenlandse recht. Daarvan heeft
de opiniongever geen verstand. Ook hier kan hij slechts afgaan op de taalkundige betekenis van de definities, met als additionele beperking dat die taalkundige betekenis wordt
bepaald door een taal – meestal: Engels – die de zijne niet is. Tegen deze achtergrond verdient de aanpak waarbij naar definities in de betrokken rechtsverhouding wordt verwezen, geen navolging.611, 612 Als de aanpak toch wordt gevolgd, vergt een redelijke uitleg van
608 Vgl. Aanwijzing 121 lid 1 Aanwijzingen voor de regelgeving (zie noot 1566): “In een begripsbepaling
wordt aan een term geen sterk van het normale spraakgebruik afwijkende betekenis gegeven.”
609 Het spreekt vanzelf dat definities zo moeten worden gekozen dat over hun betekenis geen misverstand
kan bestaan. Nijnens 1996, p. 54 e.v., betoogt dat in de opinion de statutaire zetel van de opinionvennootschap moet worden vermeld (als dat een rechtspersoon is; zie voor het geval de opinionvennootschap een VOF of CV is nr. 516). Vermelding van de zetel is gebruikelijk maar niet vereist. Elke definitie
die, uitgelegd overeenkomstig de uiteenzetting in nr. 288 e.v., buiten twijfel stelt wat het betrokken
gedefinieerde begrip betekent, volstaat. Dat geldt ook voor een definitie van, of andere verwijzing naar,
de opinionvennootschap. Als de opiniongever de naam van de opinionvennootschap onvoldoende acht
om over haar identiteit geen misverstand te laten bestaan, kan hij naast of in plaats van de zetel ook het
inschrijvingsnummer in het handelsregister vermelden.
610 Vgl. noot 421.
611 Anders Van Wassenaer, Adv 1988, p. 392.
612 Anders voor de praktijk in de Verenigde Staten Field & Smith 1 2014, p. 185: “ Using any defined terms
in an opinion letter in a sense that differs from how those terms are defined in the Agreement creates a
danger of confusing or even misleading the recipient. Therefore, variant definitions should be avoided.”
Zie echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 87, die wijzen op het risico dat een opinion door een
verwijzing naar definities in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een bredere strekking krijgt
dan de opiniongever bedoelt, zoals dat (p. 87, noot 5): “the coverage of an enforceability opinion might
be expanded inadvertently if it covers “Transaction Documents” and the opinion letter incorporates
by reference to the agreement a definition of “Transaction Documents” that includes not only “the
Agreement” but also “all other documents delivered in connection with the Agreement.”
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de verwijzing dat zij ziet op de definities uitgelegd naar hun taalkundige betekenis bezien
tegen de achtergrond van de betrokken rechtsverhouding als geheel; vgl. nr. 251.613

4.6

Recht en rechts- en forumkeuze

371.

Tekst:

This opinion is limited to Dutch law in effect on the date of this opinion. It (including
all terms used in it) is to be construed in accordance with Dutch law.
By accepting this opinion, the Opinion Addressee agrees that the agreement in this
paragraph and all liability and other matters relating to this opinion will be governed
exclusively by Dutch law and the Dutch courts will have exclusive jurisdiction to settle
any dispute relating to this opinion.
372. Beperking tot Nederlands recht. De eerste alinea van de tekst in nr. 371 (“This
opinion is limited to […]”) is een voorbeeld van een tekst die de reikwijdte van de opinion beperkt tot Nederlands recht en bepaalt dat zij dienovereenkomstig moet worden
uitgelegd.
373. Noodzaak beperking. De eerste zin van de eerste alinea in nr. 371 behoort in geen
enkele opinion te ontbreken.614 Hij beperkt de reikwijdte van de opinion tot Nederlands
recht als het recht waarvan de opiniongever verstand heeft. Ontbreekt de zin, dan moet
de reikwijdte uit de omstandigheden worden afgeleid. De omstandigheden – bijvoorbeeld
een vermelding dat de opiniongever optreedt als “Dutch legal adviser” (zie nr. 366) of de
omstandigheid dat, naar de opinionontvanger weet, de opiniongever zich in het algemeen
alleen afficheert als Nederlands advocaat – zullen vaak meebrengen dat de reikwijdte
beperking toch geldt. Uitzonderingen zijn echter denkbaar, bijvoorbeeld als de opinion
gever een internationaal kantoor is, dat niet alleen thuis is in het recht van het land waar
de opinionvennootschap gevestigd is maar ook in het recht dat de rechtsverhouding
beheerst waarop de opinion ziet. De tweede zin van de eerste alinea in nr. 371 is een uitlegvoorschrift dat bepaalt hoe – in overeenstemming met Nederlands recht – de opinion
moet worden uitgelegd; zie nr. 94 e.v.615

613
614
615

Vgl. ook Nijnens 1996, p. 57.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 90.
Vgl. over de beperking Nijnens 1996, p. 57-58.
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374. Omvang Nederlands recht. Een Nederlandsrechtelijke opinion is naar haar aard
beperkt tot Nederlands recht. Zie over de vraag welk recht “Nederlands recht” is, nr. 227
e.v.616
375. Uitzondering voor recht BES-eilanden. Sinds de BES-eilanden – Bonaire, Sint
Eustatius en Saba – onderdeel zijn van Nederland kent Nederland niet meer één recht.617
Het recht op de verschillende BES-eilanden verschilt op onderdelen van het recht dat in het
Europese deel van Nederland geldt. Ook het recht van de BES-eilanden kan een opinion
gever in beginsel terzijde laten. In de meeste gevallen ziet de opinion op een opinionvennootschap die in het Europese deel van Nederland is gevestigd. De capacity opinions
worden in dat geval door het recht van de BES-eilanden niet geraakt. De enforceability
opinions vraagt de opinionontvanger om ervan verzekerd te zijn dat hij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, kan afdwingen in het land waar de opinionvennootschap gevestigd is; zie nr. 205 en 313. De diligence opinions vraagt hij om ervan verzekerd
te zijn dat het recht van dat land niet tot onverhoopte problemen leidt; vgl. nr. 206. Zo
beschouwd heeft de opinionontvanger, als de opinionvennootschap in het Europese deel
van Nederland is gevestigd, geen belang bij een opinion die zich uitstrekt over het recht
van de BES-eilanden. Na wat haperingen in de opstartfase is thans in de meeste opinions
een ondubbelzinnige vermelding opgenomen, dat “Nederland” slechts is: het Europese
deel van Nederland, en dat “Nederlands recht” is: het recht dat in dat Europese deel geldt.
Bijvoorbeeld:
In this opinion, “the Netherlands” means the European part of the Kingdom of the
Netherlands and “Dutch law” means the law directly applicable in the Netherlands.618
Als de vermelding ontbreekt, moet zij doorgaans echter desondanks in de opinion worden
gelezen.619 Een bredere reikwijdte van de opinion ligt alleen voor de hand als de opinionontvanger er een redelijk belang bij heeft dat de opinion zich mede uitstrekt over het recht
van een van de BES-eilanden, bijvoorbeeld omdat de opinionvennootschap op dat eiland
gevestigd is. Alleen in dat geval mag de opinionontvanger, als de opinion niet ondubbelzinnig het tegendeel zegt, ervan uitgaan dat de opinion mede op dat recht ziet.

616
617
618
619

Dat een Nederlandsrechtelijke opinion ziet op Nederlands recht, brengt mee dat het minder gelukkig
is “Dutch law” te vervangen door “the laws of the Netherlands”. “laws” suggereert dat de opinion is
beperkt tot de Nederlandse wet. Aldus ook Nijnens 1996, p. 80.
De BES-eilanden zijn Nederlandse openbare lichamen geworden op 10 oktober 2010 om 6 uur
(Amsterdamse tijd) (art. 2-4 Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zie voor het tijdstip van inwerkingtreding Stb. 2010, 389).
“directly” sluit de toepasselijkheid van niet rechtstreeks werkend Europees recht uit en van verdragen
zonder rechtstreekse werking; vgl. nr. 231.
Aldus ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 941.
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376. Uitzondering voor belastingrecht. Het Nederlandse recht waarop een opinion ziet,
omvat in beginsel niet Nederlands belastingrecht. Dat is niet omdat belastingregels niet
van toepassing zullen zijn; vgl. 229. De beperking vloeit voort uit het opiniongebruik.
Belastingrecht is een apart vak. Advocaten hebben daarvan doorgaans geen verstand,
en de kennis die notarissen van belastingrecht hebben, is meestal beperkt tot bepaalde
onderdelen daarvan. Een opinionontvanger mag er daarom niet van uitgaan dat een
opiniongever een oordeel kan geven over vragen van belastingrecht.620, 621 Wil de opinion
ontvanger daarover desondanks een opinion, dan moet hij daarom met zoveel woorden
vragen. Doet hij dat niet, dan mag de opiniongever het belastingrecht terzijde laten. Dat
geldt ook als de opiniongever in de opinion op de beperking niet heeft gewezen, bijvoorbeeld door een qualification op te nemen dat:
I do not express an opinion on tax matters.
De vraag in hoeverre belastingrecht voorwerp van onderzoek moet zijn, wordt lastiger
als de opinion wel belastingopinions bevat. Het is niet ongebruikelijk dat een opinionontvanger verlangt dat de opinion stamp duty en withholding tax opinions bevat. In een
dergelijk geval doet de opiniongever er wijs aan buiten twijfel te stellen dat bij zich buiten
de belastingopinions over belastingrecht niet uitlaat. Bijvoorbeeld:
Except for the opinions in paragraph [*], I do not express an opinion on tax matters.
377. Beperking tot gepubliceerde rechtspraak. Sommige opiniongevers voegen aan de verwijzing naar Nederlands recht in de eerste alinea van de tekst in nr. 371 toe “as interpreted in published case law of the Dutch courts” of woorden van gelijke strekking. Een
dergelijke toevoeging is minder gelukkig. Aan de ene kant is de toevoeging te ruim.
Rechtspraak wordt tegenwoordig zo overvloedig gepubliceerd, ook op www.rechtspraak.
nl, dat het voor een opiniongever ondoenlijk is van alle gepubliceerde rechtspraak kennis
te nemen; vgl. nr. 234. Aan de andere kant is de toevoeging te beperkt. Een opinion vergt
meer dan eens dat de opiniongever zich een oordeel vormt over kwesties waarover geen
gepubliceerde rechtspraak voorhanden is.622 Als “Dutch courts” beperkt wordt uitgelegd,

620
621

622

Anders ten aanzien van opiniongevers die zich mede afficheren als fiscalisten Nijnens 1996, p. 82.
Ook in de Verenigde Staten strekt een opinion zich niet uit over “tax [laws]”; Glazer, FitzGibbon &
Weise 2014, p. 317-318, 544-545 (ten aanzien van de no violation of law opinion) en 570 (ten aanzien van
de no licences opinion en de no registration opinion), TriBar 1998, § 3.5.2(c) en 6.6 (ten aanzien van de
no violation of law opinion), en Legal Opinion Principles 1998, nr. II.D.
Denkbaar is dat nadat de opinion is afgegeven gepubliceerde rechtspraak wel voorhanden komt. Het
spreekt echter vanzelf dat de opiniongever met die rechtspraak geen rekening heeft kunnen houden.
Denkbaar is dat de rechtspraak afwijkt van het in de opinion neergelegde oordeel van de opiniongever.
De opinion is dan onjuist. Heeft de opiniongever zijn oordeel met de vereiste mate van zorg gevormd,
dan is de opinion echter niet gebrekkig, zodat de opiniongever voor de gevolgen van de onjuistheid niet
aansprakelijk is; vgl. nr. 172 en 303 e.v.
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houdt de beperking naar de letter rechtspraak van supranationale rechters buiten de opinion. Denk aan het Europese Hof van Justitie. Supranationale rechtspraak kan echter
onderdeel van Nederlands recht zijn, en moet dan door de opiniongever in aanmerking
worden genomen; vgl. nr. 231. Voor zover het doel van de tekst zou zijn duidelijk te maken
dat de opiniongever zich niet uitspreekt over de toepassing van Nederlands recht door
een buitenlandse rechter (anders dan een ter zake bevoegde supranationale rechter), is hij
overbodig. Uitspraken van buitenlandse rechters zijn geen bron van Nederlands recht.623

378. Rechts- en forumkeuze. De tweede alinea van de tekst in nr. 371 (“In relying on
this opinion […]”) is een voorbeeld van een rechts- en forumkeuze ten aanzien van
geschillen die omtrent de opinion rijzen.
379. Rechts- en forumkeuze. Zie over de rechts- en forumkeuze nr. 85 e.v. (rechtskeuze)
en 100 e.v. (forumkeuze). De alinea bepaalt mede dat op de rechtskeuze en de forumkeuze
zelf Nederlands recht van toepassing is – anders gezegd dat de geldigheid van de rechts- en
de forumkeuze naar Nederlands recht moet worden beoordeeld. Voor zover de rechtskeuze betrekking heeft op verbintenissen uit overeenkomst, en vermoedelijk ook voor
zover hij ziet op onrechtmatige daad, is dat onnodig; zie nr. 91. Voor zover de rechtskeuze
ziet op de forumkeuze, is niet geheel zeker of de bepaling in de alinea werkt; zie nr. 107 en
872 e.v.

4.7

De relianceparagraaf

380.

Tekst:

This opinion may be relied upon by the Opinion Addressee for the purpose of the
Agreement and not by any other person or for any other purpose.
By accepting this opinion, the Opinion Addressee agrees that (except as set out below)
it shall not supply this opinion, or disclose its contents or existence, to any person for
any purpose.
The Opinion Addressee may supply a copy of this opinion to [name] but solely for their
information in their capacity as the Opinion Addressee’s legal advisers for its entry
into the Agreement and subject to the restrictions set out above.

623

Enigszins anders Nijnens 1996, p. 124, die meent dat het belangrijk kan zijn dat de opiniongever er in
de opinion op wijst dat hij zich over de toepassing van Nederlands recht door buitenlandse rechters niet
uitspreekt.
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381. Betekenis. De tekst in nr. 380 is een voorbeeld van een relianceparagraaf. De relianceparagraaf zegt (a) dat alleen de opinionontvanger-geadresseerde op de opinion mag
afgaan, (b) dat de opinionontvanger-geadresseerde (het bestaan van) de opinion niet aan
anderen bekend mag maken, en (c) dat een uitzondering op de bekendmakingsregeling
geldt voor de juridisch adviseur van de opinionontvanger-geadresseerde.
382. Geen afgaan op de opinion door derden. Uitgangspunt is dat een opinion alleen is
bestemd voor de opinionontvanger-geadresseerde. Alleen hij mag op de opinion afgaan.
Dat brengt mee dat ook alleen hij de opinion hoeft te ontvangen. Als de opinion een third
party opinion is – dus is gericht aan een ander dan de cliënt van de opiniongever – is een
uitzondering te maken voor de juridisch adviseur van de opinionontvanger. Deze moet de
opinionontvanger kunnen adviseren of de opinion genoegzaam is; zie nr. 216 e.v. Dat vergt
dat ook hij van de opinion kennis kan nemen. De relianceparagraaf in zijn meest eenvoudige vorm – zie de tekst in nr. 380 – is op dit uitgangspunt gebouwd: hij zegt dat alleen de
opinionontvanger-geadresseerde op de opinion mag afgaan en dat de opinionontvangergeadresseerde (het bestaan van) de opinion alleen aan zijn juridisch adviseur bekend mag
maken.624 Zie voor uitzonderingen op het uitgangspunt nr. 384 en 388 e.v.
383. Afgaan op opinion alleen met oog op rechtsverhouding waarop opinion ziet. De tekst
in nr. 380 geeft de opinionontvanger geen onbeperkt recht op de opinion af te gaan. Hij
mag dat alleen “for the purpose of the Agreement”. Die beperking is gebruikelijk.625
Omdat de opinionparagrafen meestal zijn toegesneden op de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet, is het belang van de beperking in het algemeen beperkt. Als de opinion
meer algemeen geformuleerde opinionparagrafen bevat, krijgt de beperking echter betekenis. Zo heeft zij tot gevolg dat, als de opinion een opinionparagraaf bevat met de strekking dat de opinionvennootschap in Nederland in rechte kan worden betrokken,626 de
opinionontvanger de opiniongever kan aanspreken als de Nederlandse rechter zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van een geschil over de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet (de “Agreement”), maar niet als de onbevoegdverklaring betrekking heeft op
een andere rechtsverhouding die de opinionontvanger met de opinionvennootschap heeft
gesloten.

624
625
626

Ook Amerikaansrechtelijke opinions beperken de kring van personen die op de opinion mogen afgaan
vaak tot de geadresseerde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 70-71.
Amerikaansrechtelijke opinions bevatten vaak een gelijksoortige beperking; Glazer, FitzGibbon &
Weise 2014, p. 71.
Een voorbeeld van een dergelijke opinionparagraaf is: “The Dutch courts have jurisdiction over any
civil claims against the Company.” De opiniongever moet onder ogen zien dat de bevoegdheid van
de Nederlandse rechter kan worden beperkt door de EEX-Verordening en mogelijk toepasselijke verdragen, zoals het EVEX; vgl. nr. 884. De bevoegdheid kan ook worden beperkt door een forumkeuze
voor een buitenlandse rechter of een keuze voor arbitrage, waaraan de opinionvennootschap zich heeft
onderworpen. Aan dergelijke beperkingen moet in de opinion zo nodig aandacht worden besteed.
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384. Geadresseerde is geen opinionontvanger. Het komt voor dat de opinion wordt
geadresseerd aan de opinionvennootschap zonder dat deze op de opinion mag afgaan.
Dat is gebruikelijk voor opinions die worden gegeven om te worden gedeponeerd bij de
Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) bij registratie aldaar van in
de Verenigde Staten aangeboden effecten; zie nr. 1100. Het komt ook wel voor als de opinionontvanger een overheidsorgaan of een beurshouder is. In een dergelijk geval kan de
relianceparagraaf beperkt blijven tot de niet-geadresseerde opinionontvanger. Omdat
de relianceparagraaf bepaalt dat anderen dan de opinionontvanger niet op de opinion
mogen afgaan, ligt in die beperking besloten dat de geadresseerde niet op de opinion mag
afgaan.627
385. Geen openbaarmaking aan derden. De beperking die de tekst in nr. 380 stelt aan
openbaarmaking van de opinion is streng. Niet alleen mag de opinionontvanger de
opinion niet aan derden verstrekken, hij mag ook het bestaan van de opinion, of de inhoud
daarvan, niet aan derden bekend maken. De beperking geldt ook voor de juridisch adviseur van de opinionontvanger, die van de opinion kennis neemt. De juridisch adviseur is
aan die beperking gebonden; vgl. nr. 387.
386. Openbaarmaking bij aansprakelijkstelling. Hoewel streng, is de beperking die de
tekst in nr. 380 aan openbaarmaking van de opinion stelt, niet absoluut. Als de opinion
gebrekkig is, moet de opinionontvanger de opiniongever kunnen aanspreken; vgl. nr. 303
e.v. Dat vergt dat hij de opinion zo nodig in rechte kan overleggen. Daaraan voorafgaand
vergt het dat hij de opinion kan delen met een juridisch adviseur, opdat die kan beoordelen of de opinion gebrekkig is. Hoewel de tekst in nr. 380 op dat punt geen uitzondering bevat – de uitzondering in de laatste alinea van de tekst in nr. 380 (“The Opinion
Addressee may supply […]”) helpt de opinionontvanger niet omdat die slechts ziet op zijn
juridisch adviseur “for its entry into the Agreement” – moet op deze punten een uitzondering op het openbaarmakingsverbod in de tekst worden aanvaard.628

627

628

Het komt voor dat een opinion bij aanbieding van effecten niet wordt gericht tot de beleggers in die
effecten als opinionontvanger, maar dat naar die opinion wel wordt verwezen in het prospectus (of
vergelijkbaar document) dat ter zake van die aanbieding voor potentiële beleggers beschikbaar wordt
gemaakt; vgl. Nijnens 1996, p. 22. De verwijzing zegt doorgaans alleen dat over de geldigheid van de
effecten zal worden geopinieerd door de met name genoemde opiniongever. Of een dergelijke verwijzing meebrengt dat beleggers in de effecten kunnen afgaan op de opinion, hangt af van het recht dat de
aansprakelijkheid voor onjuistheden in het prospectus beheerst.
Nijnens 1996, p. 109-110, stelt dat de openbaarmakingsbeperking ook niet in de weg staat aan openbaarmaking die wordt vereist krachtens de wet. Die stelling is te kort door de bocht. Als de overeenkomst die in de relianceparagraaf besloten ligt wordt beheerst door Nederlands recht (vgl. nr. 378 e.v.),
is de beperking allicht nietig wegens strijd met de goede zeden voor zover zij verhindert dat de opinion
wordt geopenbaard in gevallen waarin de Nederlandse wet dat eist (art. 3:40 lid 1 BW). Voor zover de
beperking verhindert dat de opinion wordt geopenbaard in gevallen waarin een buitenlandse wet dat
eist, is de beperking echter geldig behalve waar zij in strijd komt met regels van bijzonder dwingend
recht van het betrokken buitenland; vgl. nr. 734.
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387. Relianceparagraaf is overeenkomst. De tekst in nr. 380 zegt dat de opinionontvanger
“agrees” dat hij de opinion niet aan anderen bekend zal maken. De wil van de opinionontvanger die “agreement” aan te gaan, ligt besloten in zijn aanvaarding van de opinion.
Hoewel een vermelding van de “agreement” de duidelijkheid dient, is zij in de praktijk
minder gebruikelijk. Aan het bestaan van de “agreement” doet dat ondertussen niet af.
Ook als de opinion – normatief – vermeldt dat de opinionontvanger “may not disclose”
de opinion, is de opinionontvanger aan die beperking gebonden. De relianceparagraaf
brengt in zoverre een overeenkomst tussen de opiniongever en de opinionontvanger tot
stand; vgl. nr. 89 e.v.629 Schendt de opinionontvanger de beperking, dan heeft de opiniongever de rechten die een schuldeiser heeft jegens zijn tekortschietende schuldenaar.

388. Verbreding kring opinionontvanger en kring personen waaraan de opinion mag worden bekendgemaakt. Op het uitgangspunt dat alleen de opinionontvanger-geadresseerde
op de opinion mag afgaan, worden nogal eens uitzonderingen gemaakt. Hetzelfde geldt
voor het uitgangspunt dat de opinion niet aan derden mag worden bekendgemaakt.
389. Kring opinionontvangers. Welke personen naast de opinionontvanger-geadresseerde
op de opinion mogen afgaan, verschilt. Hier regeert het opiniongebruik.630 Zo is bij gesyndiceerde kredietfaciliteiten op de Europese markt niet ongebruikelijk dat financiers die
bij “primary syndication” als geldgever tot de kredietovereenkomsten toetreden, op de
opinion mogen afgaan. “Primary syndication” is de overdracht door de financiers die
bij het aangaan van de kredietovereenkomst daarbij als geldgever partij worden, van dat
gedeelte van hun deelneming in de faciliteit dat zij niet gedurende langere tijd willen
behouden. Vaak beperkt de opinion de groep financiers die op de opinion mogen afgaan
tot financiers die binnen een bepaalde periode tot de kredietovereenkomsten toetreden.
De lengte van de periode zal afhangen van de tijd die de oorspronkelijke financiers verwachten nodig te hebben om tot primary syndication te komen. Zij kan in de praktijk uiteenlopen van drie tot twaalf maanden. Als geen primary syndication is voorzien, omdat
de financiers die bij het aangaan van de kredietovereenkomst daarbij partij worden, niet
het voornemen hebben hun deelneming geheel of gedeeltelijk te verkopen, is een regeling daaromtrent in de opinion onnodig.631 Bij “US private placements”, waarbij “notes”
629
630

631

Aldus ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 60.
Zie voor bezwaren tegen verbreding van de groep van opinionontvangers Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 71, noot 14, citerend uit het “Maryland 2007 Report”: “First, an opinion giver might be in a
conflict situation with the secondary recipient. Second, portions of the opinion could differ depending
on the status or identity of the secondary recipient and the addressee (e.g. whether or not exempt from
usury issues; whether or not accredited for security issues; whether or not qualified to do business in
a particular jurisdiction). Third, the secondary recipient may have knowledge of a matter referred to
(or not referred to) in an opinion letter that, if disclosed, would cause the opinion giver to change the
opinion.” Een opinion dat de opinionontvanger voldoende “qualified to do business” is, kan zijn opgenomen in de no adverse consequences opinion.
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 64, wijzen erop dat in de Amerikaanse praktijk “[c]oncerned that
the inability of assignees to rely would impede the syndication process, syndicated lenders refused to
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worden uitgegeven aan een beperkt aantal, doorgaans Amerikaanse, professionele beleggers, is het gebruikelijk dat niet alleen de oorspronkelijke beleggers-houders van notes
als opinionontvangers-geadresseerden op de opinion mogen afgaan, maar dat ook latere
verkrijgers van notes dat mogen.632, 633 Een beperking tot de oorspronkelijke beleggers
wordt door die beleggers niet aanvaard.634 Dat obligatiehouders bij een publieke emissie
van effecten op de opinion mogen afgaan, is ongebruikelijk. Opinionontvanger van een
dergelijke opinion zijn doorgaans alleen de banken die de emissie begeleiden, de agent die
als betaalkantoor optreedt – “paying agent”, “fiscal agent”, “issuing and paying agent”; de
terminologie is niet vast – en in geval van een obligatie-emissie onder trustverband de
trustee; vgl. daarover nr. 351. Een uitzondering geldt als de effecten worden geregistreerd
bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC); zie nr. 1100. Bij programma’s waaronder gedurende langere tijd obligaties kunnen worden uitgegeven – een
“EMTN programma” of ook wel “DIP”; hetzelfde geldt voor CP programma’s635 – geldt
hetzelfde, zij het dat daar doorgaans ook begeleidende banken die gedurende de looptijd
van het programma bij een of meer emissies betrokken worden, op de opinion mogen
vertrouwen.

632

633

634
635

accept opinion letters that did not permit reliance by assignee”.
“US” in “US private placement” is enigszins misleidend. Hoewel oorspronkelijk de bij een private placement uit te geven notes werden geplaatst bij Amerikaanse beleggers worden, anders dan “US” suggereert, de notes tegenwoordig veelal ook aangeboden aan beleggers elders in de wereld, waaronder in
Europa.
De gebruikelijke vertaling van “note” is: obligatie. Over de vraag of onder een US private placement
uitgegeven notes obligaties – en daarmee effecten in de zin van art. 1:1 Wft – zijn, is verschil van inzicht
mogelijk. De notes luiden op naam en het register van houders van notes bepaalt wie de houders van
de notes zijn. Ter zake van de notes worden schuldbewijzen uitgegeven. De notes zijn echter niet in die
schuldbewijzen belichaamd; de schuldbewijzen strekken tot bewijs. De notes en de schuldbewijzen
hebben, anders dan bij obligaties gebruikelijk is, geen vaste coupure, zij het dat er doorgaans wel een
minimale coupure is. Overdracht van een note geschiedt doordat de houder van de note het schuldbewijs, samen met een overdrachtsakte, overlegt aan de uitgevende instelling. De uitgevende instelling verstrekt vervolgens aan de verkrijger een nieuw schuldbewijs of, als de overdracht niet ziet op
de hele note, aan elk van de overdrager en de verkrijger een nieuw schuldbewijs. Per saldo is het enige
werkelijke verschil tussen notes en deelnemingen in een gesyndiceerde lening dat ter zake van notes
schuldbewijzen worden uitgegeven, en ter zake van deelnemingen in een gesyndiceerde lening niet.
Amerikaanse gesyndiceerde kredietfaciliteiten regelen echter vaak ook dat de leninggevers ter zake
van hun deelneming in de faciliteit een note kunnen verkrijgen. Zo beschouwd is verdedigbaar dat
notes niet als effecten moeten worden beschouwd. Gegeven de minimale coupure waarin notes kunnen
worden verhandeld, die doorgaans ruim boven EUR 100.000 ligt (vgl. art. 5:3 Wft en art. 3 lid 2 Besluit
definitiebepalingen Wft) heeft de kwestie echter niet of nauwelijks praktisch belang.
Nijnens 1996, p. 50 betoogt dat rechtsopvolgers niet op de opinion mogen afgaan. Het feit dat een opinion is beperkt tot de datum van afgifte (zie nr. 353), zou zich daartegen verzetten. Daarover kan ook
anders worden gedacht.
“EMTN” staat voor “European Medium Term Note”. Omdat onder de programma’s veelal ook kortlopende obligaties – met een looptijd van minder dan twee jaar – of juist heel langlopende obligaties
kunnen worden uitgegeven, is “Medium Term” misleidend. De benaming “DIP”, dat staat voor “Debt
Issuance Programme”, is wel accuraat. “CP” staat voor “Commercial Paper”, obligaties met een looptijd
van ten hoogste twee jaar bestemd voor de professionele markt en mede daarom met een grote coupure
(meestal EUR 1 miljoen of meer); vgl. het lemma in Financieel Woordenboek.
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390. Kring personen waaraan de opinion mag worden bekendgemaakt. Een opinion is geen
publiek stuk; zie echter nr. 1097. Een opinion is bestemd voor de opinionontvanger, die
erop mag vertrouwen. Omdat een opinion niet bestemd is voor anderen, is het uitgangspunt dat zij ook niet aan anderen mag worden geopenbaard. Aan dit uitgangspunt is de
afgelopen jaren echter krachtig gemorreld. Opiniongevers zijn hier gezwicht voor de druk
van de markt. De kring van anderen dan opinionontvangers aan wie de opinion bekend
mag worden gemaakt, is aldus nogal uitgedijd. Drijvende kracht zijn hier vooral banken
en, in mindere mate, andere gereguleerde instellingen. Zij verlangen, afhankelijk van het
geval, wel de mogelijkheid de opinion te verstrekken aan (a) rechtsopvolgers en mogelijke
rechtsopvolgers van de opinionontvanger, (b) groepsmaatschappijen, (c) de accountant,
(d) juridisch adviseurs en andere adviseurs in het algemeen, en (e) toezichthouders.636
Soms worden aan de verlanglijst (f) rating agencies toegevoegd. Opinionontvangers vragen daarnaast vaak om een mogelijkheid tot overlegging van de opinion (g) voor zover
vereist door de wet, en (h) in gerechtelijke procedures. Verstrekking van de opinion aan
mogelijke rechtsopvolgers biedt deze enig zicht op de juridische risico’s die verbonden
zijn aan de rechtsverhouding waarin zij opvolgen. Ook als zij niet op de opinion mogen
afgaan (zie hieronder), biedt inzage in de opinion hen ten minste de geruststelling dat een
opinion met een bepaalde inhoud is verkregen. De mogelijkheid de opinion aan mogelijke rechtsopvolgers te verstrekken heeft daarnaast een praktische achtergrond: de opinion wordt meestal opgenomen in de “closing bible” met de documentatie betreffende de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en die wordt in de praktijk in zijn geheel aan
rechtsopvolgers en mogelijke rechtsopvolgers overhandigd.637 Ook de verstrekking aan
groepsmaatschappijen heeft een praktische reden: juridische en organisatorische scheidslijnen in een groep lopen niet altijd parallel, en opinionontvangers op een lager niveau in
de groep moeten bovendien aan hoger gelegen niveaus kunnen rapporteren. De mogelijkheid van bekendmaking aan toezichthouders, ook in gevallen waarin de wet dat niet vereist (zie daarover hieronder), verlangen gereguleerde instellingen om onenigheid met de
toezichthouder te voorkomen. Als wordt verlangd dat de opinion aan een of meer rating
agencies mag worden verstrekt, is het zaak dat de opiniongever in de opinion vastlegt voor
welk doel dat gebeurt. Niet ongebruikelijk is dat de opinion mag worden overgelegd:
to the extent required by law (including by a binding order of a court or governmental
authority with jurisdiction)

636

637

Opinionontvangers verlangen ook wel dat in de opinion wordt vermeld dat de opinion mag worden
bekend gemaakt aan “directors, officers and employees” van de opinionontvanger. Omdat de opinionontvanger altijd een rechtspersoon is die naar zijn aard alleen van de opinion kennis kan nemen door
zijn “directors, officers and employees”, is een dergelijke toevoeging inhoudsloos.
Nijnens 1996, p. 110, stelt dat de openbaarmaking van opinions door opname in “closing bibles” algemeen geaccepteerd is.
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Daartegen is moeilijk bezwaar te maken. Opinionontvangers vragen soms om na “law”
toe te voegen “or regulation”. Wat een “regulation” is, is niet zonder meer duidelijk.638
Zo beschouwd is de toevoeging te ontraden; vgl. nr. 95. Een verwijzing naar “legally binding regulation” kan echter ook niet veel kwaad. Omdat voor de opiniongever op voorhand
niet duidelijk is hoe ver door de wet verplichte overlegging kan gaan, rijst de vraag of enige
bescherming voor de opiniongever moet worden ingebouwd, bijvoorbeeld door te bepalen
dat de opinionontvanger de opiniongever tevoren of, als dat niet mogelijk is, zo spoedig
mogelijk achteraf van de overlegging op de hoogte moet stellen, en desverlangd moet aantonen dat overlegging daadwerkelijk door de wet wordt geëist. Banken zullen de grens
stellen dat enige mededeling omtrent overlegging aan de opiniongever alleen is vereist
voor zover de wet een dergelijke mededeling niet verbiedt. Een mogelijkheid de opinion
over te leggen in gerechtelijke procedures roept de vraag op om welke procedures het dan
gaat. Dat de opinion moet worden overgelegd als de rechter dat gebiedt, ligt al besloten in
de mogelijkheid de opinion over te leggen voor zover de wet dat eist (zie hierboven). Niet
onredelijk is dat de opinionontvanger de opinion kan overleggen voor zover dat nodig
is om een door hem gevoerd verweer te onderbouwen. Denk aan een bank die obligaties
bij het publiek heeft geplaatst en ter afwering van een schadevordering van beleggers die
klagen over de onjuistheid van een onderdeel van het prospectus waarover de bank een
prospectus opinion heeft gekregen, wil aantonen dat hij voldoende zorg heeft betracht
om te bevorderen dat het onderdeel juist is. Zie over de overlegging van de opinion in een
procedure waarin de opiniongever voor een gebrek daarin aansprakelijk wordt gesteld
nr. 386. In alle onder (a)-(h) genoemde gevallen zal de opiniongever buiten twijfel willen
stellen dat de niet-opinionontvangers waaraan de opinion mag worden bekend gemaakt
daarop niet mogen afgaan, bijvoorbeeld door te bepalen dat bekendmaking geschiedt:
solely for information purposes (and not to be relied upon)
391. Geen aansprakelijkheid jegens anderen dan opinionontvangers. De verspreiding van
een opinion onder anderen dan de opinionontvanger, roept de vraag op of de opiniongever
jegens die anderen aansprakelijk is, als de opinion gebrekkig is. Voor zover Nederlands
recht van toepassing is, is dat in beginsel niet het geval. Tussen de opiniongever en een
ander aan wie de opinion mag worden geopenbaard, bestaat geen overeenkomst. De ander
kan de opiniongever daarom alleen aanspreken uit onrechtmatige daad. Dat een persoon
met wie de opiniongever geen overeenkomst heeft, de opiniongever voor gebreken in de
opinion uit onrechtmatige daad kan aanspreken, is op zichzelf niet uitgesloten. Als een
opiniongever een third party opinion geeft, dus aan een opinionontvanger die niet zijn

638

Een “regulation” is volgens Black’s Law Dictionary “[a] rule or order, having legal force, usu. issued by
an administrative agency”. An “administrative agency” is “[a] governmental body with the authority
to implement and administer particular legislation”. Dat is voor een Nederlands jurist niet erg
verhelderend.
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cliënt is, is de opiniongever jegens die opinionontvanger voor gebreken in de opinion uit
onrechtmatige daad aansprakelijk. De positie van die opinionontvanger verschilt echter
van de positie van een ander dan de opinionontvanger, aan wie de opinion mag worden
geopenbaard. De opinionontvanger heeft van de opiniongever toestemming om op de
opinion af te gaan; vgl. nr. 116 en 125. De ander heeft die toestemming niet. De opiniongever zal juist in zijn opinion vermelden dat anderen dan de opinionontvanger niet op de
opinion mogen afgaan; zie nr. 380 e.v. en 390. Zie voor het geval die vermelding ontbreekt
nr. 117. Met de vermelding sluit de opiniongever zijn aansprakelijkheid voor gebreken in
de opinion jegens die anderen uit. Een dergelijke aansprakelijkheidsuitsluiting heeft in
beginsel werking.639 Een uitzondering geldt als bijkomende omstandigheden meebrengen
dat de aansprakelijkheidsuitsluiting, of een beroep daarop, onaanvaardbaar is.640 Denk
aan een geval waarin een opiniongever opzettelijk een gebrekkige opinion geeft, in de
wetenschap dat een ander die niet de opinionontvanger is, aan het feit dat een opinion is
afgegeven het vertrouwen zal ontlenen dat verder onderzoek niet nodig is.

4.8

Ondertekening

392. Ondertekening opinion. De opinion wordt door de opiniongever ondertekend.
Sommige opiniongevers kiezen ervoor elke pagina van de opinion te paraferen.
393. Ondertekening door opinioncompagnon. Waar de opinion in de ik-vorm is geschreven (zie nr. 361), zal de opinion worden ondertekend door de betrokken advocaat. Treedt
de advocaat op voor een kantoor als opiniongever, dan zal hij ondertekenen in naam van
dat kantoor. Is de opinion in de wij-vorm geschreven, dan zal de opinion in naam van het
opiniongevende kantoor worden ondertekend door een opinioncompagnon; vgl. nr. 25.641
Sommige advocatenkantoren volgen voor opinions een vier-ogenbeleid. In dat geval zal
de opinion worden ondertekend door twee opinioncompagnons; vgl. nr. 299. Of de advocaat of advocaten die een opinion in naam van een kantoor tekenen, daartoe bevoegd
zijn, is voor de opinionontvanger ondertussen zonder belang: de opinion is gegeven als
HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6162, JOR 2012/136. Enigszins anders op dit punt Van den
Akker 2001, p. 184 en voorzichtig Brink & Raaijmakers 1996, p. 60-61, maar hun gedachten dateren van
voor het arrest van de Hoge Raad.
640 De terzijdestelling van de aansprakelijkheidsuitsluiting, of een beroep daarop, kan langs verschillende
wegen worden bereikt. De uitsluiting zelf zou op grond van art. 3:40 lid 1 BW geheel of gedeeltelijk
nietig kunnen zijn wegens strijd met de goede zeden. Een beroep op de uitsluiting zou kunnen afstuiten
op het verbod van misbruik van recht (art. 3:13 BW) of op de regel dat een tussen schuldeiser en schuldenaar geldende regel buiten toepassing blijft voor zover toepassing naar redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn (art. 6:2 BW).
641 Ook de meeste Amerikaanse kantoren kennen de regel dat opinions alleen mogen worden ondertekend
door een of meer compagnons. Een substantiële minderheid laat ondertekening door anderen dan
compagnons toe, mits zij specifieke toestemming hebben; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 101,
noot 8.
639

221

Over opinions.indd 221

17-5-2016 15:01:32

Over opinions
zij is ondertekend door een aan het betrokken kantoor verbonden advocaat. Omdat een
opinion geen rechtshandeling is (zie echter nr. 394), is de vraag of de opiniongever aansprakelijk is voor een gebrek in de opinion, geen vraag van vertegenwoordiging, maar van
toerekening; zie nr. 299.
394. Contractuele bepalingen. De opinion is wel een rechtshandeling voor zover daarin
contractuele bepalingen zijn opgenomen. Het gaat dan om een rechts- en forumkeuze, een
mogelijke toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden en de relianceparagraaf; zie
nr. 214. Die regelingen dienen echter het belang van de opiniongever. Als de opiniongever
zich erop beroept dat de ondertekenaar van de opinion niet bevoegd is de opiniongever te
binden, valt hij in zijn eigen zwaard: de onbevoegdheid doet niet af aan zijn aansprakelijkheid voor gebreken in de opinion, maar kan wel twijfel zaaien over de geldigheid van de
genoemde regelingen.
395. Ondertekening met kantoornaam. Sommige kantoren ondertekenen opinions slechts
met de kantoornaam.642 Doel is, duidelijk te maken dat de opinion uitgaat van het kantoor
en niet van de ondertekenende advocaat. Daarvoor is wat te zeggen, zeker in gevallen
waarin meer advocaten aan de opinion hebben gewerkt. Ondertekening met een kantoornaam zet de opinionontvanger echter op achterstand als het kantoor betwist de opinion te
hebben afgegeven. Van de handtekening van een persoon-ondertekenaar kan de echtheid
zo nodig worden bewezen, maar wie de kantoornaam onder de opinion heeft gezet zal de
opinionontvanger vaak niet weten, laat staan kunnen bewijzen.643, 644
396. Parafering. Sommige opiniongevers kiezen ervoor elke pagina van hun opinions te
paraferen. Parafering strekt ertoe te voorkomen dat pagina’s van de opinion na afgifte
door andersluidende pagina’s worden vervangen. Daarbij zijn opiniongever en opinionontvanger beide gebaat. Het ontbreken van parafering doet aan de aansprakelijkheid van
de opiniongever voor de opinion echter niet af.

642 In de Verenigde Staten is dat gebruikelijk, maar ondertekening door een persoon-ondertekenaar in
naam van de opiniongever komt ook voor; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 100.
643 Ondertekening met de kantoornaam is lange tijd gebruikelijk geweest in het accountantsvak.
Ondertekening van een accountantsverklaring met de kantoornaam is in Nederland echter niet langer
toegestaan; de wet eist dat de voor de verklaring verantwoordelijke accountant de verklaring op eigen
naam tekent (art. 29 Wet toezicht accountantsorganisaties).
644 Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/115 stelt dat bij ondertekening met de kantoornaam door een openbare
vennootschap de wederpartij redelijkerwijs kan verlangen dat op een of andere wijze duidelijk wordt
gemaakt wie in naam van de vennootschap heeft gehandeld.
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5
5.1

Het hart van een opinion
Opinionparagrafen

397. Opinion is eenheid. De opinionparagrafen in een opinion kunnen niet op zichzelf worden beschouwd. Zij vormen met de beschrijving van het feitelijk onderzoek, de
assumptions en de qualifications een geheel. Dat geheel is de kern van de opinion. De
oordelen die in de opinionparagrafen worden gegeven, zijn gebaseerd op het feitelijk
onderzoek en de veronderstellingen die zijn neergelegd in de assumptions. Die oordelen
gelden binnen de grenzen die worden gesteld door de beperkingen in de qualifications.
Het is gebruikelijk dat de opiniongever erop wijst dat feiten die hem niet zijn onthuld,
de in de opinion gegeven oordelen onjuist kunnen maken.
398. Opinionparagrafen. Welke opinionparagrafen een opinion bevat, verschilt; zie
nr. 202 e.v.
399. Vastleggen eenheid opinion. Het is gebruikelijk dat de opiniongever in zijn opinion
tot uitdrukking brengt dat de oordelen die hij in de opinionparagrafen geeft, zijn gebaseerd op de in de opinion opgesomde stukken en bevestigingen en de in de assumptions
opgenomen veronderstellingen, en dat die oordelen worden beperkt door de in de qualifications opgenomen uitzonderingen. Dat kan bijvoorbeeld als volgt:
Based on the documents and confirmations referred to and assumptions made and
subject to the qualifications set out in this opinion and subject to any matters not disclosed to me, I am of the following opinion:
Een vermelding langs deze lijnen is niet noodzakelijk. Wat de vermelding zegt, spreekt
vanzelf. Als zij ontbreekt, geldt haar inhoud daarom onverkort.
400. “matters not disclosed to me”. De opiniongever mag ervan uitgaan dat de opinionvennootschap en de opinionontvanger hem geen feiten onthouden waarvan zij behoren te
begrijpen dat zij de opinion zouden kunnen raken; zie nr. 246. Dat uitgangspunt is in de
tekst in nr. 399 terug te vinden in de vermelding dat de opinion is “subject to […] any matters not disclosed to me”. Omdat het uitgangspunt hoe dan ook geldt, kan de vermelding
ook worden weggelaten.
401. Opinions in assumptions en qualifications. Tussen opinions enerzijds en assumptions
en qualifications anderzijds kan geen scherpe grens getrokken worden. Een mededeling
in een qualification dat een in een opinionparagraaf gegeven oordeel uitzondering lijdt, is
naar haar aard eveneens een oordeel. In zoverre is elke qualification tevens een opinion.
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Niet elke uitzondering waarop een qualification wijst, is zonder meer van toepassing.
Denkbaar is dat onzeker is, hoe het recht op een bepaald punt luidt. Denkbaar is ook dat
het recht wel duidelijk is, maar de toepassing ervan afhangt van de omstandigheden van
het geval. Het komt voor dat de opinionontvanger in een dergelijk geval geen genoegen
neemt met de enkele mededeling dat er een kans is dat een uitzondering van toepassing is,
maar verlangt dat de opiniongever verduidelijkt hoe groot de kans is. Als de opiniongever
bereid is aan dat verlangen tegemoet te komen, is zijn schatting van die kans opnieuw een
oordeel. Omdat de schatting van een kans naar haar aard onzeker is, kan de opiniongever
ervoor kiezen in de qualification meer of minder uitvoerig uiteen te zetten hoe hij tot
zijn schatting is gekomen. De qualification krijgt aldus het karakter van een “reasoned
qualification”; vlg. nr. 53 e.v. Hoewel dat minder gebruikelijk is, kan ook een assumption
een oordeel van de opiniongever bevatten. Dat kan in het bijzonder voorkomen als in
de assumption een juridische kwalificatie wordt verondersteld; vgl. nr. 454. De opinion
gever kan in een dergelijk geval, al dan niet op aandringen van de opinionontvanger, in
de assumption verduidelijken in welke gevallen de kwalificatie kan worden bereikt. Die
verduidelijking houdt een oordeel in. Voor een in een assumption of qualification opgenomen oordeel is de opiniongever op dezelfde voet aansprakelijk als voor een in een opinionparagraaf opgenomen oordeel.
402. Geen “implied opinions”. Het oordeel dat een opiniongever geeft, is beperkt tot het
oordeel dat uit de opinion blijkt. Dat spreekt vanzelf. Een opiniongever kan niet geacht
worden een oordeel te hebben gegeven, dat hij niet gegeven heeft. Een opinion bevat geen
“implied opinions”.645, 646 Het oordeel van de opiniongever is daarom in beginsel beperkt
tot het oordeel dat in de opinionparagrafen is neergelegd. Het beginsel lijdt uitzondering
waar een ander onderdeel van de opinion, in het bijzonder een qualification, een oordeel
houdt; vgl. nr. 401. Zie over de vraag in hoeverre in een opinionparagraaf een oordeel
besloten kan liggen dat gebruikelijk onderwerp van een andere opinionparagraaf is nr. 38
e.v. Een enkele opiniongever vermeldt in zijn opinion dat het daarin neergelegde oordeel
beperkt is tot wat uit de opinion blijkt. Een dergelijke vermelding is overbodig (maar kan
geen kwaad).
645 Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 12: “Indeed, in no event
should a recipient regard an opinion letter as covering any matters that are not specifically addressed
in a numbered opinion paragraph […]”. Aldus ook TriBar 1998, § 1.6: “The third-party opinion recip
ient is entitled to rely only on what is stated in the opinion letter, regardless of what it requested be
stated.” Zie ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 61, die stellen dat er “vanuit moet worden gegaan dat de
opinion-gever niet méér heeft willen verklaren dan door hem met zoveel woorden in de opinion letter
tot uitdrukking is gebracht”.
646 Als de opiniongever een oordeel niet in zijn opinion heeft opgenomen, zullen in de opinion ook de bij
dat oordeel behorende assumptions en qualifications ontbreken. In een opinion een oordeel te lezen
dat daarin niet is opgenomen, roept daarmee de vraag op of bijbehorende assumptions en qualifications die evenmin zijn opgenomen, desondanks in de opinion moeten worden gelezen. Voor zover de
assumptions en qualifications implied assumptions en qualifications zijn, ligt dat voor de hand. Hoe
moet worden omgegaan met andere assumptions en qualifications is echter onduidelijk.
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5.2

Feitelijk onderzoek

403. Feitelijk onderzoek. Welk feitelijk onderzoek de opiniongever moet doen om zijn
opinion te kunnen geven, verschilt. Ten minste moet hij de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet, en mogelijk andere documenten, bestuderen. Als hij capacity opinions
geeft, moet hij het handelsregister en de insolventieregisters raadplegen, en voorts de
Europese terroristenlijsten. In een enkel geval moet hij het Wft-register raadplegen. Als
een opinion wordt gegeven over aandelen op naam, zal de opiniongever het aandeel
houdersregister van de betrokken vennootschap raadplegen. Ander feitelijk onderzoek
komt in de praktijk zelden voor.
404. Soorten onderzoek. Zie over het bestuderen van documenten nr. 406 e.v. Zie over het
raadplegen van het handelsregister nr. 416 e.v. Zie over het raadplegen van Europese terrorismelijsten nr. 432 e.v. Zie over het raadplegen van de insolventieregisters nr. 436 e.v.
Zie over het raadplegen van het Wft-register nr. 446 e.v. Zie over aandeelhoudersregisters
nr. 449 e.v.
405. Ander feitelijk onderzoek. Dat een opiniongever ander dan het in nr. 404 genoemde
onderzoek doet of moet doen, komt in de praktijk niet of nauwelijks voor. Omdat de opiniongever altijd bewijs zal willen kunnen overleggen van zijn feitelijke bevindingen, vertaalt “ander feitelijk onderzoek” zich in de praktijk altijd in onderzoek van documenten;
vgl. nr. 243.

406.

Documenten. Tekst:

I have examined the following documents:
(a) A copy of the Agreement.
(b) […]
My examination has been limited to the text of the documents and I have not investigated the meaning and effect of any document (or part of it) governed by a law other
than Dutch law under that other law.
407. Opsomming documenten. Het is gebruikelijk dat de opiniongever in zijn opinion
alle documenten opsomt die hij met het oog op zijn opinion heeft bestudeerd. De opsomming laat onverlet dat, als behoorlijk onderzoek vergt dat de opiniongever ook andere
documenten bestudeert, de opiniongever dat moet doen. Een uitputtende opsomming
kan ook achterwege blijven.
408. Te bestuderen documenten. Zie over de vraag welke documenten bestudering vergen
de bespreking van de verschillende opinionparagrafen in de hoofdstukken 5-12.
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409. Bestudering kopieën. Als de opiniongever een document bestudeert, bestudeert hij
vaak niet het document zelf, maar een kopie daarvan. De opiniongever mag ervan uitgaan
dat die kopie overeenstemt met het origineel; zie nr. 246 en 465 e.v.
410. Precisie van verwijzingen. De mate van precisie waarmee de documenten worden
aangeduid die de opiniongever heeft bestudeerd, verschilt. Van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, pleegt ten minste te worden vermeld of een concept – “draft” –
of ondertekende versie – “copy” – is bekeken.647 Als een ondertekende versie is bekeken,
pleegt de datum van de rechtsverhouding te worden vermeld. Ook handelsregisteruittreksel, besluiten en ondernemingsraadsadvies plegen met hun datum nader te worden
aangeduid. Of meer detail wordt gegeven – bijvoorbeeld de wijze waarop een document
ontvangen is: in origineel, in kopie, per e-mail, per fax – is aan de opiniongever. De vraag
wat het precieze document is dat de opiniongever heeft bestudeerd, kan in de praktijk
alleen van belang zijn als het betrokken document een concept is waarvan verschillende
versies bestaan. De opiniongever zal uitgaan van de laatste versie die hij ontvangen heeft.
Welke versie dat is, kan zo nodig aan de hand van het dossier van de opiniongever worden
vastgesteld. Een precieze aanduiding in de opinion is daarvoor onnodig.648, 649
411. Volledigheid opsomming. Als een opinion een volledige lijst bevat van de documenten die de opiniongever met het oog op zijn opinion heeft bestudeerd, is het niet bezwaarlijk dat de opiniongever in zijn opinion vastlegt dat de lijst uitputtend is.650 De vastlegging
is vooral van belang als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, verwijst naar andere
documenten. Zo komt het wel voor dat een garantie waarop een opinion ziet, voor de
inhoud van de gegarandeerde verplichtingen verwijst naar een andere overeenkomst.
Ook is, bijvoorbeeld, denkbaar dat een overeenkomst waarop een opinion ziet, begrippen gebruikt die in een andere overeenkomst zijn gedefinieerd. Het is niet uitgesloten dat
de opinionontvanger in een dergelijk geval het niet nodig acht dat de opiniongever ook
die andere overeenkomst bestudeert. Met die bestudering kunnen kosten gemoeid zijn
die degene die de kosten van de opinion draagt, niet wil maken; vgl. nr. 157 e.v. en in het
bijzonder nr. 162. De vastlegging wijst de opinionontvanger er in een dergelijk geval op
dat de opinion zich niet uitstrekt over de niet bestudeerde documenten, zodat problemen
647

Een “copy” hoeft niet door alle partijen te zijn ondertekend. De opiniongever mag ervan uitgaan dat de
rechtsverhouding is aangegaan in de vorm die hem door de partijen is voorgelegd; vgl. nr. 246.
648 Anders Nijnens 1996, p. 59, die stelt dat de opiniongever duidelijk moet aangeven wat de aard is van de
documenten die de opiniongever heeft bestudeerd (origineel, fotokopie, faxkopie enz.). In dezelfde zin
Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 55. Het opiniongebruik heeft zich sinds 1996 echter in een andere
richting ontwikkeld.
649 Nijnens 1996, p. 58, beveelt voor de opsomming van documenten een bepaalde volgorde aan. Het is
waar dat een opinion erbij gebaat is als zij logisch is. Ook een andere dan de door Nijnens voorgestane
volgorde kan echter logisch zijn.
650 Vgl. echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 126, wijzen op de mogelijkheid dat een uitputtende
bedoelde lijst niet uitputtend is, omdat wel bestudeerde documenten daarin niet zijn opgenomen. Een
vermelding dat de lijst uitputtend is, wordt daarmee betekenisloos.
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die daarin verscholen mochten liggen niet voor risico van de opiniongever komen. De
vastlegging ontslaat de opiniongever echter niet van zijn verplichting behoorlijk onderzoek te doen. Het is de taak van de opiniongever na te gaan welke documenten hij moet
bestuderen om zijn opinion te kunnen geven; vgl. nr. 240. Als documenten die moeten
worden bestudeerd ontbreken, kan de opiniongever zich niet achter de vastlegging verschuilen.651, 652 In een voorbeeld: als de statuten van de opinionvennootschap bepalen dat
het bestuur bij reglement zijn vergaderorde kan regelen, behoort de opiniongever (voor
zover dat voor de opinion van belang is) na te gaan of een dergelijk reglement is opgesteld.
Laat hij dat na en is een in de opinion gegeven oordeel dientengevolge onjuist (bijvoorbeeld omdat het reglement voorziet in een quorumeis die niet in acht genomen is bij de
besluitvorming waarop de corporate action opinion ziet), dan is de opiniongever jegens de
opinionontvanger aansprakelijk.
412. Achterwege laten opsomming. Omdat een opsomming van documenten in de opinion de opiniongever niet ontslaat van de verplichting behoorlijk onderzoek te doen (vgl.
nr. 411), is het nut van de opsomming beperkt. Een verwijzing naar de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, mag in de opinion niet ontbreken. Zonder die verwijzing is niet
duidelijk waarover de opinion gaat. De rechtsverhouding waarop de opinion ziet, verplicht
de opinionvennootschap er vaak toe aan de opinionontvanger allerlei vennootschappelijke
documenten – statuten, handelsregisteruittreksel, besluiten – over te leggen. Een opsomming in de opinion maakt het de opinionontvanger mogelijk na te gaan of de documenten
die hij heeft ontvangen, dezelfde zijn als de documenten waarvan de opiniongever is uitgegaan. Daarbuiten heeft een opsomming van documenten in de opinion echter weinig
toegevoegde waarde. Zo beschouwd kan zij ook wel achterwege blijven. De opinion kan
dan vermelden dat de opiniongever heeft bestudeerd “such documents as I have deemed
relevant” of, beter (vgl. nr. 175 e.v.), “such documents as are customary”.653, 654, 655, 656

651
652
653

654
655

656

Aldus ook Nijnens 1996, p. 58.
In de Verenigde Staten geldt hetzelfde: Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p.123-126.
Aldus ook Van Wassenaer, Adv 1988, p. 392. Anders Nijnens 1996, p. 58 en 60, die stelt dat als een
opsomming van documenten wordt opgenomen, die juist en volledig moet zijn, zij het dat niet afzonderlijk in de opsomming genoemde documenten kunnen worden gevat in een vangnet-omschrijving
(“such other documents as I have deemed relevant”).
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 127, menen dat het achterwege laten van een opsomming “– on
balance – probably has the edge”.
Een opsomming kan voor de opiniongever een checklist zijn, aan de hand waarvan hij eenvoudig zeker
kan stellen dat hij alle benodigde documenten heeft ontvangen; aldus ook Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 126. Die checklist kan echter ook naast de opinion worden opgemaakt. Vgl. Glazer, FitzGibbon
& Weise 2014, p. 40, noot 26: “Some firms have adopted a policy of requiring that each time an opinion
is delivered the opinion preparers include in a separate folder the documents they relied on and a brief
memo summarizing the work they did to support the opinions they gave.”
De opiniongever zou kunnen toevoegen dat hij heeft gedaan “such investigations as are customary”. In
de Amerikaanse praktijk is een dergelijke toevoeging gebruikelijk; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014,
p. 123. Vgl. ook Tribar § 1.4(c). In een Nederlandse opinion waarin de “investigations” – raadpleging
van het handelsregister, de insolventieregisters en mogelijk andere registers en raadpleging van de
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413. Beperking tot tekst documenten. De opiniongever kan zijn onderzoek van documenten beperken tot de tekst daarvan. Onderzoek van buitenlands recht wordt van de
opiniongever niet gevergd.
414. Beperking tot tekst documenten. De opiniongever mag (en moet) de documenten die
hij met het oog op de opinion bestudeert, in beginsel uitleggen overeenkomstig hun taalkundige betekenis, bezien tegen de achtergrond van het betrokken document als geheel;
zie nr. 250 e.v. In de vraag of documenten die worden beheerst door buitenlands recht
naar dat recht mogelijk een bijzondere betekenis hebben, hoeft de opiniongever zich niet te
verdiepen; zie nr. 252. Dit alles is vastgelegd in de laatste zin van de laatste alinea van de in
nr. 406 opgenomen tekst (“My examination has been limited to the text of the documents
[…]”). Als de zin ontbreekt, geldt wat hij zegt echter onverminderd. Zo beschouwd kan de
zin ook achterwege worden gelaten.
415. Alternatieve formulering. In plaats van “the text of the documents” wordt ook wel
“the face of the documents” gebruikt. De twee formuleringen hebben dezelfde betekenis.

416.

Handelsregister. Tekst:

I have examined the following documents:
(a) A copy of a Trade Register extract relating to the Company.
(b) […]
In addition, I have obtained the following confirmations on the date of this opinion:
(a) Confirmation by telephone from the Chamber of Commerce that the Trade Register extract referred to in this opinion is up to date.
(b) […]
417. Handelsregister als verplichte bron. Een opiniongever behoort waar mogelijk de
informatie waarop een opinion is gebouwd, te verkrijgen uit het handelsregister.657 Een
opiniongever mag er zonder nader onderzoek van uitgaan dat de aldus verkregen informatie juist is. Als de opiniongever weet of behoort te weten dat de informatie onjuist is,
moet hij daarvan in beginsel in de opinion melding maken.

657

terrorismelijsten; vgl. nr. 416 e.v., 436 e.v. 446 e.v. en 432 e.v. – worden uitgespeld, is de toevoeging
overbodig (en niet zonder risico: zij kan suggereren dat de opiniongever ook nog andere investigations
heeft gedaan; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 123-125, noot 15). Alleen als een of meer investigations niet worden genoemd – raadpleging van de terrorismelijsten wordt niet altijd vermeld – heeft
de toevoeging betekenis.
Vgl. Hofstede, TvOb 2007, p. 111.
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418. Onderscheid handelsregister – Kamer van Koophandel. Strikt genomen behoort in de
hierna volgende nummers, en elders in dit boek, onderscheid te worden gemaakt tussen
het handelsregister – de geordende verzameling van gegevens omtrent ondernemingen en
rechtspersonen – en de Kamer van Koophandel – de instelling waardoor het handelsregister als gegevensverzameling wordt gehouden (vlg. art. 3 lid 1 Hrw). Gemakshalve gebruikt
dit boek “handelsregister” als verzamelbegrip. Al naar gelang de context wordt daarmee
het handelsregister of de Kamer van Koophandel bedoeld.
419. Derdenbescherming handelsregister. Nederlandse opinionvennootschappen zijn over
het algemeen ingeschreven in het handelsregister. Zie voor een uitzondering nr. 518. Van
de juistheid en volledigheid van de in het handelsregister ingeschreven informatie mag
een opiniongever uitgaan. Zie voor uitzonderingen nr. 420 e.v. “Informatie” heeft hier een
ruime betekenis. Het begrip omvat zowel feiten die in het handelsregister moeten worden ingeschreven, als stukken, zoals statuten, die bij het handelsregister moeten worden
gedeponeerd. Dat een opiniongever ten aanzien van dergelijke informatie op het handelsregister mag varen, vloeit voor uit de bepaling in de Hrw (art. 25 leden 1 en 3) dat tegenover derden die daarvan onkundig waren niet de onjuistheid of onvolledigheid van de
handelsregisterinschrijving kan worden tegengeworpen, en uit de vergelijkbare bepaling
in het BW (art. 2:6 leden 1-3).658, 659 De opinionvennootschap kan zich jegens de opinionontvanger dus niet op onjuistheden en onvolledigheden in de handelsregisterinschrijving
beroepen. Daarmee heeft de opinionontvanger bij een onderzoek naar eventuele onjuistheden in die inschrijving geen belang. De opiniongever kan zulk onderzoek daarom mede
met het oog op de kosten achterwege laten; vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162.660

658

Art. 25 lid 1 Hrw biedt bescherming als een in te schrijven of te deponeren feit niet is ingeschreven of
gedeponeerd, art. 25 lid 3 Hrw tegen onjuiste of onvolledige inschrijvingen en depots. Art. 25 lid 1 ziet
mede op gevallen waarin een aanvankelijk juiste en volledige inschrijving onjuist of onvolledig omdat
een door de wet vereiste inschrijving achterwege blijft; Asser/Kroeze 2-I* 2015/277.
659 De wet brengt mee dat het handelsregister een opgave ter inschrijving in het handelsregister die ziet op een
NV of een BV moet publiceren in de Staatscourant (art. 24 lid 1 Hrw jo. art. 3a Handelsregisterregeling)
of een ander doeltreffend instrument (art. 24 lid 1 Hrw). Ook zolang de publicatie niet is geschied kan
een onjuistheid of onvolledigheid niet worden tegengeworpen aan derden te goeder trouw (art. 25 lid 1
Hrw; zie voor een aanvulling op de regeling noot 674). Voor wijzigingen in de inschrijving en deponering van stukken geldt een soortgelijke regeling (art. 24 lid 2 en 25 lid 3 Hrw). Omdat de opiniongever
het handelsregister moet raadplegen, zal hij van ingeschreven opgaves, wijzigingen en deponeringen
langs die weg op de hoogte raken. De regeling omtrent publicatie mist daarom in de opinionpraktijk
belang.
660 Omdat derden op het handelsregister mogen afgaan, is het zaak dat het register juist en volledig is. Het
handelsregister heeft dienaangaande een actieve rol. Het moet maatregelen treffen die ertoe strekken
dat het register ‘ “juist, actueel en volledig” is (art. 40 Hrw; zie ook art. 41 e.v. Hrw). Als het handelsregister gerede twijfel heeft of een ter inschrijving aangeboden gegeven juist is, beslist het, zo nodig na
onderzoek, of het gegeven moet worden gewijzigd (art. 34 – voor authentieke gegevens in de zin van
art. 1 Hrw – en art. 38 jo. 34 Hrw jo. 48 Hrb – voor andere gegevens, met een beperking tot gegevens
genoemd in hoofdstuk 4 Hrb).
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420. Geen derdenbescherming bij kwade trouw. De bescherming die de Hrw en het BW
de opinionontvanger bieden, is niet absoluut. Zij geldt slechts als de opinionontvanger de
onjuistheid of onvolledigheid van de handelsregisterinschrijving niet kende.661 Het komt
voor dat de opiniongever weet dat de inschrijving is achterhaald; zie nader nr. 423. Het
is denkbaar dat de opiniongever niet weet dat de inschrijving is achterhaald, maar dat de
opinionontvanger wel van een onjuistheid of onvolledigheid op de hoogte is. Een enkele
opiniongever wijst erop dat in dat geval de Hrw geen bescherming biedt. Dat gebeurt in
een qualification die zegt dat de handelsregisterinschrijving niet bewijst dat de ingeschreven informatie juist is, maar dat onjuistheden en onvolledigheden niet kunnen worden
tegengeworpen aan derden die daarvan onkundig waren. Hoewel een dergelijke qualification de opinionontvanger met de neus op de werkelijkheid drukt, brengt het ontbreken
van de qualification niet mee dat een opinionontvanger die weet van een onjuistheid of
onvolledigheid de opiniongever mag tegenwerpen dat hij van de onjuiste of onvolledige
informatie is uitgegaan. De opiniongever mag ervan uitgaan dat de opinionontvanger
hem geen feiten onthoudt waarvan hij behoort te begrijpen dat die de opinion zouden
kunnen raken; zie nr. 246.
421. Andere uitzonderingen op derdenbescherming. De Hrw bevat, en biedt de ruimte
voor, uitzonderingen op de regel dat op de juistheid en volledigheid van de handelsregisterinschrijving mag worden vertrouwd. Uitzonderingen bestaan voor (a) artikel 7:811 BW,
(b) “opgaven betreffende aangelegenheden die ingevolge enig wettelijk voorschrift – niet
zijnde Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, verordening 2137/85 of verordening 2157/2001
– ook op andere wijze worden openbaar gemaakt” (art. 25 lid 4 aanhef en onder b Hrw),
en (c) “alle gegevens […] over een […] rechtspersoon die voor het eerst is opgenomen
in het handelsregister zonder een opgave door een daartoe bevoegd persoon, zolang de
handtekening van degene die tot het doen van opgave verplicht is, niet in het handelsregister is opgenomen” (art. 25 lid 4 Hrw jo. art. 50 Hrb).662 De uitzondering onder (a) is naar
de letter betekenisloos. Art. 7:811 BW maakte deel uit van het voorstel van wet tot vaststelling van titel 7.13 BW over de personenvennootschap.663 Dat wetsvoorstel is ingetrokken.664 Een redelijke wetsuitleg vergt dat de verwijzing naar art. 7:811 BW wordt gelezen
als een verwijzing naar art. 29 K. Dat artikel ziet op het geval dat een personenvennootschap nog niet in het handelsregister is ingeschreven en heeft daarmee voor de opinionpraktijk nauwelijks praktisch belang.665 De uitzondering onder (b) ziet, voor zover voor
661

Of de opinionontvanger de onjuistheid of onvolledigheid (niet kende maar) had kunnen kennen, is
zonder belang; vgl. Kamerstukken II 2006/07, 30 656, nr. 3, p. 38; zie ook Meijers 2005, p. 221.
662 Verordening 2137/85 is de EESV-verordening (Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden; verordening 2157/2001 is de SE-verordening (Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad
van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE).
663 Kamerstukken 28 746.
664 Kamerstukken II 2011/12, 28 746, nr. 7.
665 Het ontwerp-art. 7:811 lid 2 BW is ontleend aan art. 29 K (zij het dat er verschillen zijn); vgl.
Kamerstukken II 2011/12, 28 746, nr. 3, p. 18. De voorgangers van de Hrw verwezen ook naar art. 29 K.
Zie laatstelijk art. 18 lid 4 Handelsregisterwet 1996.
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de opinionpraktijk van belang, op faillissement en surseance van betaling; zie daarover
nr. 436 e.v. en in het bijzonder nr. 444.666 De uitzondering onder (c) speelt in de praktijk
weer geen rol van betekenis.
422. Handelsregister verplichte bron. Dat een opiniongever mag uitgaan van de juistheid
en volledigheid van het handelsregister, brengt mee dat hij de informatie die hij nodig
heeft om zijn opinion te kunnen geven, ook zo veel mogelijk bij het handelsregister moet
opvragen. In de praktijk betekent dat dat een opiniongever die capacity opinions geeft
bij het handelsregister alle informatie moet opvragen die hij daarvoor nodig heeft – een
handelsregisteruittreksel en de akte van oprichting en de statuten van de opinionvennootschap. Een opiniongever die ervoor kiest genoegen te nemen met informatie die uit andere
bron is verkregen, bijvoorbeeld van de opinionvennootschap zelf, handelt niet met de zorg
van een goed opiniongever en doet dat daarmee op eigen risico: mocht de informatie
afwijken van de informatie in het handelsregister, dan heeft de opiniongever niet de zorg
van een goed opiniongever betracht en is hij uit dien hoofde in beginsel aansprakelijk voor
door de opinionontvanger geleden schade; vgl. nr. 303 e.v. maar zie ook nr. 423. (Stemt de
informatie overeen met de informatie in het handelsregister, dan heeft de opiniongever
nog steeds niet gehandeld met de zorg van een goed opiniongever, maar lijdt de opinionontvanger door de tekortkoming geen schade.)
423. Geweten onjuistheden in het handelsregister. Het komt voor dat informatie in het
handelsregister achterhaald is en dat de opiniongever dat weet. Te denken is aan gevallen
waarin de statuten van de opinionvennootschap nog worden gewijzigd op de dag dat de
opinion wordt afgegeven of waarin op die dag nog bestuurders of commissarissen van de
opinionvennootschap worden ontslagen of benoemd. In dergelijke gevallen zal de opiniongever in de opinion moeten vermelden op welke punten de handelsregisterinschrijving naar zijn weten onjuist is, en hoe de juiste informatie luidt.667 Dat vergt aanvullend
onderzoek. Zo zal, als de statuten van de opinionvennootschap zijn gewijzigd, de opiniongever de akte van statutenwijziging moeten bestuderen. Of de akte aan de wet voldoet,
hoeft de opiniongever niet na te gaan; zie nr. 501. De opiniongever kan, om misverstanden te voorkomen, een assumption opnemen dat er geen andere statutenwijzigingen zijn
geweest (ten opzichte van de statuten die bij het handelsregister zijn gedeponeerd) dan
de statutenwijziging waarvan de opiniongever kennis heeft genomen. Als bestuurders
of commissarissen zijn ontslagen of benoemd, zal de opiniongever de ontslagbrieven
en benoemingsbesluiten moeten bestuderen en daarvan in de opinion melding moeten
maken. Ook in dat geval kan de opiniongever een assumption opnemen dat er geen andere
wijzigingen in de samenstelling van bestuur en raad van commissarissen zijn geweest. Zie
voor het geval dat de handelsregisterinformatie achterhaald is op een punt dat voor de
opinion zonder enig belang is, nr. 429.

666 Andere voorbeelden zijn curatele en de totstandkoming van huwelijkse voorwaarden.
667 Aldus ook Nijnens 1996, p. 66.
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424. Geen assumption over juistheid handelsregisteruittreksel. Dat de opinionvennootschap zich jegens de opinionontvanger niet op onjuistheden en onvolledigheden in de
handelsregisterinschrijving kan beroepen, brengt mee dat het niet nodig is in een opinion
assumptions op te nemen over de juistheid van het handelsregisteruittreksel of anderszins
over de juistheid van de informatie die in het handelsregister is ingeschreven. Een dergelijke assumption kan daarom beter achterwege blijven; vgl. nr. 279.

425. Opvragen gegevens en bescheiden. Informatie uit het handelsregister valt uiteen in
gegevens en bescheiden. Gegevens moeten uit het handelsregister worden verkregen in
de vorm van een handelsregisteruittreksel. Een opiniongever hoort een origineel uittreksel op te vragen; een (onofficieel) online-uittreksel volstaat niet. Het uittreksel hoeft niet
te zijn afgegeven op de dag dat de opinion wordt gegeven. Op die dag kan telefonisch bij
het handelsregister worden nagevraagd of het verkregen handelsregisteruittreksel nog
juist is. Het is gebruikelijk dat de opiniongever in zijn opinion van die navraag melding
maakt. Die vermelding is niet vereist.
426. Handelsregisteruittreksels. Het handelsregister verstrekt desgevraagd een uittreksel
uit of afschrift van de in het handelsregister opgenomen informatie (art. 22 Hrw).668 Een
afschrift bewijst, door een daarop door het handelsregister aangebracht waarmerk, dat
het origineel in het handelsregister is opgenomen.669 Grotere advocatenkantoren hebben
veelal een online-verbinding met het handelsregister die hun ook buiten werktijden rechtstreeks toegang verschaft tot de in het register opgenomen gegevens. Omdat op een met de
online-verbinding verkregen uittreksel enig waarmerk ontbreekt, is de bewijskracht daarvan beperkt.670, 671 Een opiniongever die afgaat op een dergelijk uittreksel, handelt niet met
de zorg van een goed opiniongever, en doet dat daarmee op eigen risico: mocht het uittreksel onjuist blijken te zijn, dan is de opiniongever uit dien hoofde in beginsel aansprakelijk
voor door de opinionontvanger geleden schade; vgl. nr. 298 maar zie ook nr. 155.

668 Gegevens kunnen schriftelijk of elektronisch worden verstrekt (art. 22 lid 1 Hrw). Van een uittreksel
kan een Engelse vertaling worden verstrekt. Alleen het Nederlandse origineel is een handelsregisteruittreksel; Snijder-Kuipers, in: T&C Ondernemingsrecht Effectenrecht, art. 22 Hrw, aant. 1. De vertaling
heeft geen bijzondere bewijskracht.
669 Een handelsregisteruittreksel lijkt geen akte in de zin van art. 156 e.v. Rv. De regeling in die artikelen ziet alleen op aktes die bestemd zijn om tot burgerlijkrechtelijk bewijs te dienen (Rutgers, in:
GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 156 Rv, aant. 3 en 4) en het is op zijn minst twijfelachtig of een
uittreksel dat is. Dat brengt mee dat een handelsregisteruittreksel vrije bewijskracht heeft (art. 152 lid
2 Rv). De kans dat de rechter niet aanvaardt dat een uittreksel de in het handelsregister ingeschreven
gegevens juist weergeeft, lijkt echter verwaarloosbaar.
670 Het handelsregister zelf beschouwt een online-uittreksel niet als een volwaardig uittreksel. Lopen een
online-uittreksel en een werkelijk uittreksel uiteen, dan gaat daarom het laatste voor.
671 Een handelsregisteruittreksel kan ook elektronisch worden verstrekt (art. 22 lid 1 Hrw). Een dergelijk
uittreksel kan echter alleen elektronisch worden gebruikt. Een geprinte versie is volgens het handels
register geen werkelijk uittreksel. Dat maakt een elektronisch uittreksel voor de opinionpraktijk minder bruikbaar.
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427. Tijdstip opvragen handelsregisteruittreksel – navraag. De opiniongever kan een handelsregisteruittreksel opvragen op de dag dat hij zijn opinion geeft. In de praktijk is dat
echter vaak onhandig. Het is niet met zekerheid te voorspellen hoeveel tijd het handels
register behoeft om het uittreksel te verstrekken. Zolang dat niet is gebeurd, kan de opinion niet worden afgegeven. Dat kan de “signing” of “closing” van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, ophouden of verstoren; vgl. nr. 337 e.v. De opiniongever kan
bovendien zonder een handelsregisteruittreksel geen concept-opinion opstellen. Hij zal
dus al ruim voordat hij zijn opinion afgeeft, een handelsregisteruittreksel opvragen. Een
nieuw uittreksel opvragen op de dag dat de opinion wordt afgegeven, leidt tot dubbele
kosten.672 De praktijk is dan ook dat een opiniongever afgaat op een uittreksel dat een
aantal dagen of weken oud is. Op de dag dat de opinion moet worden afgegeven, vraagt de
opiniongever bij het handelsregister telefonisch bevestiging dat de inschrijving sinds de
afgifte van het uittreksel niet is gewijzigd.673 Het is gebruikelijk dat de opiniongever van
de navraag in zijn opinion melding maakt. Zie voor een voorbeeld de tweede alinea van
de in nr. 416 opgenomen tekst (“In addition, I have […]”). Hoewel de telefonische bevestiging niet de bewijswaarde heeft van een handelsregisteruittreksel (vgl. nr. 426), is deze
gevestigde praktijk aanvaardbaar. De ervaring leert dat de van het handelsregister telefonisch verkregen bevestigingen betrouwbaar zijn. Desondanks is er wat voor te zeggen
dat een opiniongever, ongeacht een telefonische bevestiging, beter niet kan afgaan op een
uittreksel dat te lang geleden is afgegeven. Hoe lang “te lang” is, is enigszins willekeurig.
Opiniongevers hanteren in de praktijk wel een termijn van om en nabij twee weken.674
428. Tijdstip navraag. De navraag bij het handelsregister kan op de dag van afgifte van de
opinion op elk gewenst tijdstip worden gedaan. De kans dat tussen het moment waarop de
navraag wordt gedaan en het moment waarop de opinion wordt afgegeven de inschrijving
wijzigt, is gering. Het belang van een praktische aanpak – navraag onmiddellijk voordat
de opinion wordt afgegeven is niet altijd eenvoudig – rechtvaardigt dat de navraag niet
onmiddellijk voordat de opinion wordt afgegeven hoeft te worden gedaan.675 Sommige

672
673
674

675

Op het geheel van de kosten van de opinion, en al helemaal op het geheel van de kosten van de betrokken transactie, zijn de kosten van een nieuw uittreksel verwaarloosbaar. Maar het blijft zonde.
Telefonische navraag (bij de “Secretary of State”) komt ook in Amerika voor: Glazer, FitzGibbon &
Weise 2014, p. 61.
Art. 25 lid 2 Hrw bepaalt dat een derde die onkundig is van een ingeschreven feit en onmogelijk kennis heeft kunnen nemen van de mededeling daarvan in de Staatscourant (vgl. noot 659), zich op zijn
onkunde kan beroepen, mits binnen vijftien dagen na de mededeling. Waar het gaat om de vraag hoe
oud een handelsregisteruittreksel mag zijn, wil de opiniongever mogen afgaan op telefonische bevestiging dat het uittreksel nog bij de tijd is, biedt de termijn van vijftien dagen echter geen houvast. Als,
in weerwil van de bevestiging, de inschrijving in het handelsregister is gewijzigd, en daarvan voorts
mededeling is gedaan, is nog maar de vraag of de opinionontvanger van die mededeling “onmogelijk”
kennis heeft kunnen nemen.
Ziet de opinion op een NV of BV, dan geldt bovendien de regel dat een wijziging in de handelsregisterinschrijving pas aan derden kan worden tegengeworpen als daarvan mededeling is gedaan in de
Staatscourant; vgl. noot 659.
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opiniongevers vermelden in hun opinion het tijdstip waarop de navraag is gedaan. Tegen
de achtergrond van het voorgaande is dat niet nodig.
429. Complicaties bij navraag. Het komt voor dat bij de navraag bij het handelsregister
blijkt dat de handelsregisterinformatie achterhaald is op een punt dat voor de opinion
zonder enig belang is (bijvoorbeeld een wijziging in het aantal werknemers van de opinionvennootschap). Het is in een dergelijk geval niet noodzakelijk dat een nieuw handelsregisteruittreksel wordt gevraagd. Het volstaat daar waar in de opinion wordt vermeld dat
bevestiging is verkregen dat het handelsregisteruittreksel nog juist is, te vermelden dat
daarop een uitzondering bestaat die voor de opinion zonder belang.
430. Navraag bij gesloten handelsregister. Het komt voor dat een opinion moet worden
afgegeven op een dag of een tijdstip waarop het handelsregister gesloten is, zodat navraag
op die dag niet mogelijk is. In dat geval behoort de navraag op de laatst mogelijke dag worden gedaan, en behoort dat in de opinion te worden vermeld. De opiniongever kan ervoor
kiezen een assumption op te nemen dat het handelsregisteruittreksel ook nadien nog juist
is.676, 677 Noodzakelijk is dat niet. De reden die rechtvaardigt dat de navraag, zo hij op de
dag van afgifte van de opinion geschiedt, niet onmiddellijk voor die afgifte hoeft te worden
gedaan, geldt hier ook; zie nr. 428.
431. Achterwege laten vermelding navraag. Bij het handelsregister navragen of het door
hem bestudeerde handelsregisteruittreksel nog juist is, behoort tot de zorg van een goed
opiniongever. Als de opiniongever die navraag nalaat, loopt hij het risico dat een of meer
in zijn opinion gegeven oordelen onjuist zijn. Zo beschouwd is het niet nodig dat de opiniongever in de opinion vermeldt dat de navraag is gedaan. Dat navraag heeft plaatsgevonden ligt in de opinion besloten.678

432.

Europese terrorismelijsten. Tekst:

In addition, I have obtained the following confirmations on the date of this opinion:
(a) Confirmation through eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm that the
Company is not included on any of the lists referred to in:
(i) Article 2(3) of Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on
specific restrictive measures directed against certain persons and entities with
a view to combating terrorism;

676
677
678

Zie ook Nijnens 1996, p. 69.
Aldus ook (ten aanzien van telefonische navraag bij de “Secretary of State”; zie noot 673) Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 62-63.
Vermelding van de uitkomst van de navraag kan voor de opiniongever onderdeel van zijn checklist
zijn, aan de hand waarvan hij zeker stelt dat hij alle benodigde navraag heeft gedaan; vgl. noot 654. Die
checklist kan echter ook naast de opinion worden opgemaakt; vgl. noot 654.
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(ii) Article 2 of Council Regulation (EC) No 881/2002 of 27 May 2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and
entities associated with Osama bin Laden, the Al-Qaida network and the
Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001 prohibiting the
export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight
ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect
of the Taliban of Afghanistan; or
(iii) Article (1)(1) of the Council Common Position of 27 December 2001 on the
application of specific measures to combat terrorism.
(b) […]
433. Terrorismelijsten. Als een opiniongever moet nagaan of de opinionvennootschap
voorkomt op een van de Europese terrorismelijsten, volstaat het dat hij te rade gaat bij de
geconsolideerde lijst die wordt bijgehouden op de website van de Europese Dienst voor
extern optreden.
434. Onderzoek terrorismelijsten. Zie over gevallen waarin een opiniongever moet
nagaan of de opinionvennootschap voorkomt op een van de Europese terrorismelijsten
nr. 504, 525, 551 e.v. en 643. Er zijn drie Europese terrorismelijsten (art. 2:20 lid 3 BW):
(a) de lijst op grond van art. 2 lid 3 van Verordening (EG) nr. 2580/2001679, (b) Bijlage I
bij Verordening (EG) nr. 881/2002680, en (c) de Bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt
nr. 2001/931.681 De lijst op grond van Verordening (EG) nr. 2580/2001 – de lijst onder (a)
– en de bijlage bij Verordening (EG) nr. 881/2002 – de lijst onder (b) – worden regelmatig
bij uitvoeringsverordening aangepast.682 De bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt
nr. 2001/931 – de lijst onder (c) – wordt regelmatig bij besluit van de Raad vervangen.
Erg overzichtelijk is dit alles niet. Om de lijsten beter toegankelijk te maken, hebben de
Europese Commissie en vier Europese bankenorganisaties een database opgezet waarin
eenvoudig is op te zoeken of een persoon, groep of organisatie op een van de lijsten voorkomt. De database is te vinden op de website van de Europese Dienst voor extern optreden
(http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm). Omdat onderzoek naar de laatste stand van de lijst en bijlagen bij de genoemde verordeningen en het gemeenschappelijk
standpunt tijdrovend en daarmee kostbaar is, kan de opiniongever met het raadplegen van
die database volstaan.
679

Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende
maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme.
680 Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke
beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin
Laden, het Al-Qa’ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001
van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar
Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden
en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan.
681 Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2001/931 van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme.
682 Tot 31 maart 2011 werd de bijlage bij Verordening (EG) nr. 881/2002 bijgewerkt bij gewone verordening.
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435. Achterwege laten vermelding navraag. Nagaan of de opinionvennootschap voorkomt op een Europese terrorismelijst behoort tot de zorg van een goed opiniongever. Zo
beschouwd is het niet nodig dat de opiniongever in de opinion vermeldt dat hij het nodige
onderzoek heeft verricht. Dat het onderzoek is verricht, ligt in de opinion besloten.

436.

Insolventieregisters. Tekst:

In addition, I have obtained the following confirmations on the date of this opinion:
(a) Confirmation:
(i) by telephone from the court registry of the District Court of the place where
the Company has its seat, derived from that Court’s Insolvency Register; and
(ii) through www.rechtspraak.nl, derived from the segment for EU registrations of
the Central Insolvency Register;
in each case that the Company is not registered as being subject to insolvency
proceedings as defined in Article 2(a) of Council Regulation (EC) No 1346/2000 of
29 May 2000 on insolvency proceedings.
(b) […]
437. Insolventieregisters als verplichte bron. Een opiniongever die capacity opinions
geeft, behoort op de dag dat hij zijn opinion afgeeft na te gaan of een opinionvennootschap is ingeschreven in enig insolventieregister. Het is gebruikelijk dat de opiniongever
in zijn opinion melding maakt van de uitkomst van dat nagaan. De vermelding biedt
de opinionontvanger geruststelling dat aan dit punt aandacht is besteed. Dat de opinionvennootschap niet is ingeschreven, betekent niet dat zij niet het voorwerp van een
insolventieprocedure kan zijn.
438. Noodzaak raadplegen insolventieregisters. Een opinionontvanger wil geen zaken
doen met een opinionvennootschap die failliet is, of anderszins voorwerp van een insolventieprocedure is geworden. Hij wil daarom geruststelling ontvangen dat dergelijke procedures er niet zijn. De opiniongever die capacity opinions geeft, biedt die geruststelling
door op de dag dat de opinion moet worden afgegeven de goede insolventieregisters te
raadplegen; zie verder nr. 437 e.v.683 Van die raadpleging zal hij in zijn opinion melding
maken. Zie voor een voorbeeld de in nr. 436 opgenomen tekst.684 De opiniongever die
Vgl. Nijnens 1996, p. 73 en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 944. Nijnens suggereert dat de opiniongever tevens – door navraag bij een deurwaarder – moet nagaan of geen verzoek tot faillietverklaring
van de opinionvennootschap aanhangig is. Dergelijke navraag stuit echter op praktische bezwaren en
is ongebruikelijk.
684 De tekst gaat ervan uit dat de opinionvennootschap voorwerp kan worden van een insolventieprocedure waarop de Insolventieverordening van toepassing is. Dat is niet zo als de opinionvennootschap
is (a) een verzekeringsonderneming, (b) een kredietinstelling, (c) een beleggingsonderneming die
d iensten verricht die het houden van geld of effecten van derden behelzen, of (d) een instelling voor
collectieve belegging (art. 1 lid 2 Insolventieverordening); zie noot 723. Is de opinionvennootschap dat
wel, dan moet de tekst worden aangepast.

683
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alleen enforceability opinions geeft, kan de raadpleging achterwege laten. Hij mag ervan
uitgaan dat aan de zijde van de opinionvennootschap alles in orde is; vgl. nr. 454.
439. Verschillende insolventieregisters. Er zijn drie groepen insolventieregisters die voor
de opinionpraktijk van belang zijn. In eerste plaats houdt elke rechtbank registers van de
door hem uitgesproken faillissementen en verleende surseances van betaling (art. 19 en
222a Fw). In de tweede plaats houdt de Raad voor de rechtspraak centrale registers van
alle faillissementen en surseances van betaling (art. 19a en 222b Fw jo. art. 19 lid 4 en 222a
lid 4 Fw jo. art 1 en 2 Besluit van 24 november 2005, Stb. 2005, 599685). De centrale registers
worden gevuld uit de registers die de rechtbanken aanhouden (art. 19 lid 4 en 222a lid 4
Fw). De centrale registers kunnen daarmee op de registers bij de rechtbanken enigszins
achterlopen. In de derde plaats houdt de Minister van Justitie een centraal register van
Europese insolventieprocedures. Daarin worden ingeschreven elders in de Europese Unie
(met uitzondering van Denemarken; overweging (33) Insolventieverordening) geopende
insolventieprocedures waarop de Insolventieverordening van toepassing is en waarvan de
betrokken curator om openbaarmaking in Nederland heeft verzocht (art. 19b jo. 14 lid 4
Fw). Ook Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen kunnen voorwerp van een
dergelijke insolventieprocedure zijn.686, 687
440. Wijze van raadpleging; bevoegde griffie. Omdat de geruststelling die raadpleging van
de insolventieregisters biedt, hoe dan ook beperkt is (zie nr. 443), is het verantwoord dat de
opiniongever alleen de centrale insolventieregisters raadpleegt. Wil hij verder gaan, dan is
hij aangewezen op telefonische navraag bij de aangewezen griffie. Als de opinionvennootschap een rechtspersoon is (en geen bank of verzekeraar; zie nr. 441), is de aangewezen
griffie de faillissementsgriffie van de rechtbank die bevoegd is op de plaats waar de opinionvennootschap haar zetel heeft. Die rechtbank is bij uitsluiting bevoegd de opinionvennootschap failliet te verklaren of aan haar surseance van betaling te verlenen (art. 2
lid 1 Fw, voor surseance van betaling jo. art. 214 lid 2 Fw, in alle gevallen jo. art. 1:10 lid 2
BW688). Als de opinionvennootschap een VOF of CV is, zijn er meer aangewezen griffies.
De opiniongever moet in de eerste plaats navraag doen bij de faillissementsgriffie van de
rechtbank van de plaats waar de vennootschap kantoor houdt (vgl. art. 2 lid 3 Fw, voor
685

Besluit van 24 november 2005, houdende de aanwijzing van de Raad voor de rechtspraak als het orgaan
waaraan de gegevens ten behoeve van het register als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, en het register
als bedoeld in artikel 222b, eerste lid, van de Fw dienen te worden doorgegeven.
686 Zie noot 722.
687 Ook de rechtbank Den Haag houdt een register van Europese insolventieprocedures. Dat register
is echter niet telefonisch te raadplegen; vgl. nr. 440. Het is daarmee voor de opinionpraktijk zonder
belang.
688 Krachtens art. 2 Fw is bevoegd de rechtbank van de woonplaats van de rechtspersoon. Krachtens
art. 1:10 BW heeft een rechtspersoon zijn woonplaats ter plaatse van zijn zetel. De regel van art. 1:14
BW dat een persoon die een kantoor of filiaal houdt, mede daar woonplaats heeft ten aanzien van aangelegenheden die dat kantoor of filiaal betreffen, mist toepassing. Faillissement en surseance zijn geen
aangelegenheden die (uitsluitend) een kantoor of filiaal betreffen; Wessels I 2012/1371.
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surseance van betaling jo. art. 214 lid 2 Fw). Omdat een VOF of CV failliet kan worden
verklaard, of daaraan surseance van betaling kan worden verleend, door de rechtbank
van elke plaats waar een beherend vennoot zijn woonplaats heeft689, moet de opiniongever
echter voorts navraag doen bij de faillissementsgriffie van de plaats waar elke Nederlandse
beherend vennoot zijn zetel heeft (art. 2 lid 1 Fw, voor surseance van betaling jo. art. 214
lid 2 Fw, in alle gevallen jo. art. 1:10 lid 2 BW).690, 691 De opiniongever moet in de tweede
plaats het centrale register van Europese insolventies raadplegen. Dat doet hij door het
register in te zien via www.rechtspraak.nl. Raadpleging door telefonische navraag bij de
faillissementsgriffie in Den Haag is in dit geval niet mogelijk; de Haagse griffie weigert
telefonische inlichtingen te verstrekken.692
441. Insolventie van banken en verzekeraars. Is de opinionvennootschap een bank of
verzekeraar693, dan zijn er twee complicaties. De eerste complicatie is dat, als de opinionvennootschap een bank, levensverzekeraar of schadeverzekeraar is, de rechtbank
te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd is de opinionvennootschap failliet te verklaren
(art. 212h lid 1 en 213a lid 1 Fw). Een tweede complicatie is dat aan banken, schadeverzekeraars en levensverzekeraars geen surseance van betaling kan worden verleend (art. 214
lid 4 jo. 212g lid 1 aanhef en onder a en 213 aanhef en onder a Fw). Op banken en ver
zekeraars kan de noodregeling onder de Wft worden toegepast (art. 3:160 jo. 3:162c lid 1
Wft).694 Een verplicht register voor noodregelingen ontbreekt. Noodregelingen worden in

689
690
691
692

693
694

Wessels I 2012/1379 en Asser/Kroeze 2-I* 2015/243.
In de opinionpraktijk is de, of elke, beherend vennoot van een opinionvennootschap bijna altijd een BV.
Navraag naar faillissement of surseance ten aanzien van een BV moet in beginsel worden gedaan bij de
faillissementsgriffie ter plaatse van de zetel; zie nr. 440 en voor uitzonderingen op het beginsel nr. 441.
Als een VOF of CV een bank of verzekeraar is, moet de navraag worden gedaan bij de faillissementsgriffie van de rechtbank te Amsterdam; zie nr. 441. Opinions over VOF’s of CV’s die bank of verzekeraar zijn, komen in de praktijk echter niet voor.
Het is mogelijk om uit de insolventieregisters een uittreksel te verkrijgen (art. 19 lid 3, 19a lid 3, 222a
lid 3 en 222b lid 3 Fw). Er is echter geen zekerheid dat een uittreksel beschikbaar komt op de dag waarop
het wordt gevraagd. Omdat een uittreksel dat ziet op een dag die ligt voor de dag waarop de opinion
wordt afgegeven de opinionontvanger minder geruststelling biedt dan telefonische navraag op de dag
van afgifte, heeft het vragen van een uittreksel geen zin.
Of een entiteit voor risico-acceptatie; zie noot 723.
Bank is “een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het bij het publiek aantrekken van
deposito’s of van andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening”
(art. 212g lid 1 aanhef en onder a Fw jo. art. 1:1 Wft jo. art. 4 lid 1 onder (1) Verordening kapitaalvereisten). Levensverzekeraar is (a) “degene die zijn bedrijf maakt van het sluiten van levensverzekeringen
voor eigen rekening en het afwikkelen van die levensverzekeringen”; schadeverzekeraar is “degene die
zijn bedrijf maakt van het sluiten van schadeverzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen van
die schadeverzekeringen” (art. 213 aanhef en onder a Fw jo. art. 1:1 Wft). De noodregeling kan op
banken, levensverzekeraars en schadeverzekeraars worden toegepast, maar ook op herverzekeraars
en natura-uitvaartverzekeraars; zie de definitie van “verzekeraar” in art. 1:1 Wft. Herverzekeraar
is “degene die zijn bedrijf maakt van het sluiten van herverzekeringen voor eigen rekening en het
a fwikkelen van die herverzekeringen”, natura-uitvaartverzekeraar is “degene die, geen levensverzekeraar zijnde, zijn bedrijf maakt van het sluiten van natura-uitvaartverzekeringen voor eigen rekening en
het afwikkelen van die natura-uitvaartverzekeringen (art. 1:1 Wft). Of een redelijke wetsuitleg vergt dat
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de praktijk echter wel ingeschreven in het Wft-register; zie daarover nr. 446 e.v.695 Om deze
complicaties het hoofd te bieden, moet de opiniongever stappen zetten. In de eerste plaats
moet de opiniongever, als er aanwijzingen zijn dat de opinionvennootschap een bank
of verzekeraar is, nagaan of dat daadwerkelijk zo is. Daartoe moet hij het Wft-register
raadplegen; zie nr. 446 e.v. Blijkt de opinionvennootschap een bank, levensverzekeraar
of schadeverzekeraar te zijn, dan moet de opiniongever in de tweede plaats de in nr. 440
bedoelde telefonische navraag bij de aangewezen griffie doen bij de faillissementsgriffe van
de rechtbank Amsterdam. In dat geval, en ook als blijkt dat de opinionvennootschap een
natura-uitvaartverzekeraar is,696 moet de opiniongever voorts het Wft-register raadplegen
om vast te stellen of een noodregeling is ingeschreven. Een complicatie is dat, voor zover
het Nederlandse banken en verzekeraars betreft, in het Wft-register in het algemeen alleen
banken en verzekeraars met een Nederlandse bank- of verzekeringsvergunning worden
ingeschreven (art. 1:107 lid 2 Wft). De aanwijzing van de rechtbank Amsterdam als tot faillietverklaring bevoegde rechter geldt echter ook voor niet-vergunninghoudende banken
en de genoemde verzekeraars, en de noodregeling kan ook op niet-vergunninghoudende
banken en verzekeraars worden toegepast. Of een niet-vergunninghoudende opinionvennootschap een bank of verzekeraar is, zal de opiniongever echter meestal niet kunnen
vaststellen. Een dergelijke vaststelling vergt feitelijk onderzoek dat de mogelijkheden van
de opiniongever te buiten gaat. Omdat de waarde van het raadplegen van de insolventieregisters hoe dan ook beperkt is (zie nr. 443), vergt de praktijk dat de opiniongever op dit
punt geen nader onderzoek hoeft te doen. Hij mag er in beginsel van uitgaan dat een nietvergunninghoudende opinionvennootschap, die niet in het Wft-register is ingeschreven,
geen bank of verzekeraar is.697

695
696
697

ook aan deze ondernemingen geen surseance van betaling kan worden verleend, is onduidelijk.
Noodregeling wordt ook “onverwijld” gepubliceerd in de Staatscourant en in ten minste twee door de
rechtbank aan te wijzen dagbladen (art. 3:162d lid 2 Wft).
Of een entiteit voor risico-acceptatie; zie noot 723.
Dat geldt ook als de opiniongever weet (of reden heeft aan te nemen) dat de opinionvennootschap een
groepsfinancieringsmaatschappij van een niet-bancaire groep is, die gebruik maakt van de regeling in
art. 3:2 Wft die dergelijke maatschappijen buiten het bankentoezicht, en daarmee ook buiten de noodregeling, houdt. Art. 3:2 Wft bepaalt, in nogal ontoegankelijke bewoordingen, dat het bankentoezicht
van deel 3 Wft niet van toepassing is op een bank die opvorderbare gelden (zie de definitie in art. 1:1
Wft) van het publiek uitsluitend aantrekt door uitgifte van effecten, zolang (a) die effecten worden uitgegeven met inachtneming van hoofdstuk 5.1 Wft, (b) (i) de moedermaatschappij van de bank (A) de
verplichtingen uit de effecten garandeert, of (B) zich verplicht de bank de gelden te verschaffen die deze
nodig heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, en (C) een positief geconsolideerd eigen vermogen
heeft, of (ii) een vergunninghoudende bank uit de Europese Economische Ruimte of een andere door
de Minister van Financiën aangewezen staat de verplichtingen uit de effecten garandeert, (c) de moedermaatschappij ervoor zorgt dat de bank zijn verplichtingen uit de effecten kan nakomen, en (d) de
bank de door hem verkregen gelden voor ten minste 95 procent uitzet binnen het concern waartoe hij
behoort, en (d) dat concern geen bancair concern is met een bankvergunning in de EER of een andere
aangewezen staat. Als de groepsfinancieringsmaatschappij niet, of niet langer, aan de voorwaarden van
art. 3:2 Wft voldoet, is zij alsnog onderworpen aan het bankentoezicht met ingang van de dag na die
waarop DNB dat heeft vastgesteld (of, als de maatschappij om een ontheffing op grond van art. 3:2 lid 7
Wft heeft aangevraagd, met ingang van de dag na die waarop die aanvraag onherroepelijk is afgewe-
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442. Tijdstip raadpleging. Een praktische aanpak vergt dat de raadpleging van de insolventieregisters op de dag van afgifte van de opinion op elk gewenst tijdstip kan worden
gedaan. Raadpleging onmiddellijk voordat de opinion wordt afgegeven – die vaak op
praktische bezwaren stuit – is niet nodig. De betekenis van de raadpleging is hoe dan
ook beperkt; zie nr. 443. Bovendien is de kans gering dat tussen het moment waarop de
raadpleging geschiedt en het moment waarop de opinion wordt afgegeven een insolventie wordt ingeschreven. Sommige opiniongevers vermelden in hun opinion het tijdstip
waarop de raadpleging is geschied. Tegen de achtergrond van het voorgaande is dat
niet nodig.
443. Geen derdenbescherming insolventieregisters. De insolventieregisters bieden hun die
de registers raadplegen geen bescherming. Een regel dat derden te goeder trouw op de
registers mogen afgaan, ontbreekt. Omdat tussen het moment waarop een insolventieprocedure wordt geopend en het moment waarop hij in de registers wordt ingeschreven
onvermijdelijk enige tijd verstrijkt, is er geen zekerheid dat een niet in de registers ingeschreven persoon niet toch voorwerp van een insolventieprocedure is. Als de registers
bij de tijd zijn, kan de regel dat faillissement en surseance werken met ingang van de
dag waarop zij zijn uitgesproken (art. 23 en 217 Fw; voor noodregeling geldt hetzelfde;
art. 3:174 lid 1 jo. 3:162c lid 1 Wft) meebrengen dat een terecht niet ingeschreven persoon
achteraf alsnog failliet of in surseance blijkt te zijn geweest. Op de beperkte geruststelling die raadpleging van de insolventieregisters biedt, wordt door een enkele opiniongever
gewezen. Dat gebeurt in een qualification die zegt dat het ontbreken van een inschrijving
in een insolventieregister niet bewijst dat er geen insolventieprocedure is. Een dergelijke
qualification is verstandig: zij drukt de opinionontvanger met de neus op de werkelijkheid
drukt. Het ontbreken van de qualification brengt echter niet mee dat een opinionontvanger de opiniongever mag tegenwerpen dat, in weerwil van zijn bevestiging omtrent het
raadplegen van de insolventieregisters, de opinionvennootschap toch voorwerp van een
insolventieprocedure is.
444. Inschrijving insolventie in handelsregister. Faillissement, surseance van betaling en
noodregeling worden ook ingeschreven in het handelsregister (art. 39 Hrb). Inschrijving
geschiedt door de griffier van het betrokken rechterlijk college (art. 6 lid 2 onder e Hrb). De
regel dat derden te goeder trouw mogen afgaan op de in het handelsregister ingeschreven
gegevens (zie nr. 419), werkt hier echter niet; zie nr. 421. In de praktijk zal een faillissement
of surseance eerder zijn ingeschreven in de insolventieregisters dan in het handelsregister.
Voor de opinionpraktijk heeft de inschrijving van faillissement, surseance en noodregeling in het handelsregister daarom weinig praktisch belang.698

698

zen). Dat de maatschappij aan de voorwaarden van art. 3:2 voldoet, zal de opiniongever echter in een
assumption veronderstellen.
Omdat noodregeling niet in de insolventieregisters wordt ingeschreven, zou de inschrijving daarvan
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445. Achterwege laten vermelding navraag. De in nr. 438 e.v. bedoelde bevestigingen zoeken, behoort tot de zorg van een goed opiniongever. Zo beschouwd is het niet nodig dat de
opiniongever in de opinion vermeldt dat de bevestigingen er zijn. Zij liggen in de opinion
besloten. De bevestiging omtrent het onderzoek van de insolventieregisters is echter in het
algemeen de enige – beperkte – geruststelling die de opinionontvanger verkrijgt, dat de
opinionvennootschap niet failliet is of anderszins het voorwerp van een insolventieprocedure is. Het is begrijpelijk dat de opinionontvanger die geruststelling ondubbelzinnig in
de opinion wil terugzien; zie ook nr. 531 e.v.

446. Wft-register. In een enkel geval moet de opiniongever het Wft-register raadplegen,
dat wordt gehouden door DNB en de AFM. Of de opiniongever verantwoord op dat
register kan afgaan, is niet zonder meer te zeggen.
447. Banken en verzekeraars. Het komt voor dat een opiniongever moet vaststellen of de
opinionvennootschap een bank- of verzekeringsvergunning heeft, of anderszins een door
de Wft gereguleerde activiteit mag verrichten; zie voor voorbeelden nr. 441, 475 en 1038
e.v. DNB en de AFM houden krachtens de Wft (art. 1:107) een register waarin Nederlandse
banken en verzekeraars met een Nederlandse bank- of verzekeringsvergunning zijn
ingeschreven, en voorts allerlei andere financiële ondernemingen die aan regels van de
Wft voldoen. Het Wft-register is te raadplegen op de websites van DNB en de AFM.699
De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het register is verdeeld: ten aanzien van
banken, verzekeraars en bepaalde andere financiële ondernemingen berust de verantwoordelijkheid bij DNB, ten aanzien van de overige financiële ondernemingen bij de AFM
(art. 1:107 Wft jo. de definitie van “registerhouder” in art. 1:1 Wft).700 De opiniongever
hoort, als hij het register raadpleegt, dat te doen op de website van de verantwoordelijke
toezichthouder. Zo hoort een opiniongever die wil nagaan of de opinionvennootschap een
bankvergunning heeft, te rade te gaan bij (het gedeelte van) het Wft-register op de website
van DNB.
448. Beperkte inhoud Wft-register. De inhoud van het Wft-register is beperkt. DNB en de
AFM kunnen aan een door hen verleende vergunning vaak voorschriften en beperkingen
verbinden (art. 1:102 lid 2 Wft). Dergelijke voorschriften en beperkingen worden niet in

699
700

in het handelsregister wel praktische betekenis kunnen hebben. In de tijd die verstrijkt tussen de vantoepassingverklaring van de noodregeling en de inschrijving daarvan in het handelsregister zullen
de opinionontvanger en de opiniongever doorgaans echter al anderszins van de noodregeling op de
hoogte zijn gekomen.
www.dnb.nl en www.afm.nl.
De wet regelt ook de verantwoordelijkheid voor de inschrijving van andere gegevens; vgl. de definitie van “registerhouder” in art. 1:1 Wft. Onder die gegevens zijn ook goedgekeurde prospectussen
(art. 1:107 lid 3 aanhef en onder d Wft). Als een opiniongever met het oog op zijn opinion moet vaststellen of een prospectus is goedgekeurd, heeft hij in de praktijk echter doorgaans de beschikking gekregen
over het goedkeuringsbesluit van de AFM. Het raadplegen van het register is daarmee onnodig.
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het register ingeschreven. Het register biedt hun die het raadplegen, geen bescherming.
Een regel dat derden te goeder trouw op het register mogen afgaan, ontbreekt. Een vraag is
of een opiniongever er desondanks zonder nader onderzoek van mag uitgaan dat het register juist is, en dat er geen voorschriften of beperkingen zijn waarmee hij rekening moet
houden. Op die vraag bestaat geen klip en klaar antwoord. De opiniongever zal van geval
tot geval moeten bepalen wat de zorgvuldigheid eist. Zo zal als de opinionvennootschap
een gevestigde bank is die een doorsnee bancaire transactie aangaat, er in het algemeen
geen reden te zijn verder te kijken dat het Wft-register. Als de opinionvennootschap echter
een onbekende instelling is die een minder gebruikelijke transactie aangaat, kan er reden
zijn dieper te graven. De opiniongever kan bijvoorbeeld bij de instelling haar bankvergunning opvragen, zodat hij kan vaststellen of die de betrokken transactie toelaat, en ook
of de vergunning relevante voorschriften of beperkingen bevat. Als de opiniongever de
beschikking heeft gekregen over een aan de opinionvennootschap verleende vergunning,
behoort hij desondanks het register te raadplegen. Als de opinionvennootschap niet in het
register is ingeschreven, rijst de vraag of de vergunning mogelijk is ingetrokken. De opiniongever kan op dat punt dan bij de opinionvennootschap navraag doen en ter zake een
assumption opnemen. Hetzelfde geldt als de opiniongever anderszins bewijs is verstrekt
dat de opinionvennootschap een door de Wft gereguleerde activiteit mag verrichten.

449. Aandeelhoudersregisters. Als een opinion wordt gegeven over aandelen op naam
in een NV of een BV, moet de opiniongever het aandeelhoudersregister raadplegen. Als
de opiniongever mede afgaat op een aandeelhoudersregister, doet hij er wijs aan een
assumption omtrent de juistheid en volledigheid daarvan op te nemen.
450. Raadpleging aandeelhoudersregister. De wet (art. 2:194 en 2:85 BW) eist dat elke BV,
en voorts elke NV die aandelen op naam heeft uitgegeven, een aandeelhoudersregister
houdt. Als een opinion wordt gegeven over aandelen op naam – een validly issued opinion
of een valid security opinion die betrekking heeft op aandelen – vergt de zorgvuldigheid
dat de opiniongever kennis neemt van dat register.
451. Beperkte betrouwbaarheid aandeelhoudersregisters. Het kan voorkomen dat de zorg
die een opiniongever moet betrachten, vergt dat hij het aandeelhoudersregister van de
opinionvennootschap raadpleegt. Een aandeelhoudersregister heeft echter geen bijzondere bewijskracht.701 Aandeelhoudersregisters worden ook nogal eens slecht bijgehouden,

701

Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/285. Het aandeelhoudersregister is niet geheel zonder
status. Wordt de levering van een aandeel of een beperkt recht niet ingeschreven in het aandeelhoudersregister, dan kan die levering niet worden tegengeworpen aan personen die te goeder trouw op
het aandeelhoudersregister zijn afgegaan (art. 2:86 a lid 3 en 2:196a lid 3 BW; zie ook noot 1281). Een
aandeelbewijs is jegens de betrokken NV dwingend bewijs dat de aandeelhouder het in het bewijs
genoemde aantal aandelen houdt; Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/285. Tegenbewijs is
mogelijk (art. 151 lid 2 Rv). Aandeelbewijzen op naam zijn in de praktijk zeldzaam.
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en hebben deswege een slechte naam.702 Een opiniongever moet daarom met voorzichtigheid afgaan op een aandeelhoudersregister. Doet hij dat toch – bijvoorbeeld omdat hij
voldoende vertrouwen heeft dat het register juist is – dan is het geraden dat hij in een
assumption veronderstelt dat het aandeelhoudersregister juist en volledig is, of in een
qualification erop wijst het aandeelhoudersregister niet bewijst dat de ingeschreven aandeelhouder (of pandhouder of vruchtgebruiker) dat daadwerkelijk is.

5.3

Assumptions en qualifications

452. Doel assumptions en qualifications. In de assumptions veronderstelt de opiniongever dat de feiten die hij niet zelf heeft kunnen vaststellen, zijn zoals zij met het oog op
de opinionparagrafen moeten zijn. In de qualifications wijst de opiniongever op uitzonderingen op de in de opinionparagrafen gegeven oordelen.
453. Assumptions zien op feiten, qualifications op recht. Assumptions hebben doorgaans
betrekking op de feiten; zie echter nr. 454.703 In een assumption veronderstelt de opiniongever dat de feiten die hij niet zelf heeft kunnen vaststellen, zijn zoals zij met het oog op de
opinion zouden moeten zijn; vgl. nr. 242. Qualifications hebben doorgaans betrekking op
het recht. In een qualification wijst de opiniongever op de rechtsregels die een uitzondering maken op de bevestigingen die in de opinionparagrafen zijn gegeven.
454. Brede betekenis feiten. Hoewel een assumption in de eerste plaats ziet op feiten, kunnen ook kwesties die een rechtsoordeel vergen in een assumption worden verondersteld.704
Te denken is in de eerste plaats aan op een rechtsoordeel steunende feiten aan de zijde van
de wederpartij van de opinionvennootschap bij de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet.705 Zo zal de opiniongever in een assumption veronderstellen dat die wederpartij de
rechtsverhouding geldig is aangegaan; vgl. nr. 696 e.v. en 742 e.v. Of dat zo is, kan de
wederpartij zelf vaststellen. De opinion hoeft zich daarover niet uit te strekken. Te denken is in de tweede plaats aan de juridische kwalificatie van niet eenvoudig vast te stellen
feiten. Soms ontkomt een opiniongever er niet aan over een dergelijke kwalificatie een
assumption op te nemen. Een voorbeeld is de vraag of een besluit tot uitgifte van aandelen al dan niet in strijd is met redelijkheid en billijkheid; vgl. nr. 607. Een antwoord
op die vraag vergt afweging van de relevante omstandigheden. Welke omstandigheden
relevant zijn (en hoe deze moeten worden gewogen; vgl. nr. 268) kan de opiniongever niet
vaststellen. Als hij het nodig acht erop te wijzen dat het besluit in overeenstemming met

702
703
704
705

Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/285.
Aldus ook Nijnens 1996, p. 61.
Aldus ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 54.
Vgl. Nijnens 1996, p. 61, Hoevers 2011, p. 290 en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.
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redelijkheid en billijkheid moet zijn, ontkomt hij er dus niet aan eenvoudigweg te veronderstellen dat dat zo is. In andere gevallen is het praktisch omtrent de kwalificatie een
assumption op te nemen. Een voorbeeld is de vraag of de opinionvennootschap een bank
is. De opinionvennootschap is dat als haar werkzaamheden bestaan uit (a) het aantrekken van terugbetaalbare gelden bij het publiek, en (b) het verlenen van krediet voor eigen
rekening (art. 1:1 Wft jo. art. 4 lid 1 onder (1) Verordening kapitaalvereisten). Als voor de
opinion van belang is of de opinionvennootschap een bank is (vgl. nr. 1041), kan de opiniongever een assumption opnemen waarin de twee voorwaarden worden uitgespeld. Hij
kan echter ook kiezen voor een beknopte assumption, waarin kortweg wordt verondersteld dat de opinionvennootschap niet, of juist wel, een bank is. Assumptions horen echter
niet te zien op zuivere rechtsvragen. Een opiniongever wordt om een opinion gevraagd
omwille van zijn kennis van het recht. Rechtsvragen hoort de opiniongever daarom zelf
te beantwoorden. Als het antwoord op een rechtsvraag duidelijk is, is een assumption
daarover onnodig. Als het antwoord op een rechtsvraag onduidelijk is, hoort de opiniongever daarop te wijzen. Verdedigbaar is dat een uitzondering moet worden aanvaard als de
rechtsvraag waarop de assumption ziet buiten de deskundigheid van de opiniongever valt.
Dat is echter zeldzaam. De opiniongever doet er in dat geval bovendien beter aan in een no
opinion qualification duidelijk te maken dat hij zich over de betrokken rechtsvraag, en de
gevolgen van het antwoord op de vraag voor de opinion, niet uitspreekt.
455. Scheidslijn tussen assumptions en qualifications niet scherp. De scheidslijn tussen
assumptions en qualifications is niet scherp. Als de feiten anders zijn dan met het oog op
de opinionparagrafen (of een enkele daarvan) nodig is, behoeft het oordeel in die paragrafen beperking of nuancering. Of de beperking of nuancering in een qualification van
toepassing is, hangt af van de feiten. Zo beschouwd zijn assumptions en qualifications
communicerende vaten. De opiniongever kan ervoor kiezen een assumption te vervangen
door een qualification die erop wijst dat, als de feiten anders liggen dan verwacht, een in
de opinion gegeven oordeel mogelijk onjuist is.706 Omgekeerd kan de opiniongever ervoor
kiezen een qualification te gieten in de vorm van een assumption dat de feiten die aanleiding kunnen geven tot toepasselijkheid van de qualification zich niet voordoen.707 Welke
weg de voorkeur verdient, is niet in het algemeen te zeggen. Een vuistregel is dat naarmate
de kans dat een assumption onjuist is toeneemt, er meer reden is te kiezen voor een qualification. Hetzelfde geldt als de gevolgen van een mogelijke onjuistheid van een assumption
ingrijpend zijn. Op die gevolgen kan in een qualification eenvoudiger worden gewezen.
De opiniongever kan ook een tussenweg kiezen en naast een assumption een qualification
opnemen, waarin wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn als de assumption onjuist is.

706
707

Vgl. Nijnens 1996, p. 61-62, en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 107, noot 1.
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456. Verwijzing in assumptions en qualifications naar opinionparagrafen. Een assumption
of qualification is doorgaans slechts van belang voor een of meer opinionparagrafen. Zo
is een assumption dat de besluiten van de opinionvennootschap waarnaar in de opinion
wordt verwezen, geldig genomen zijn (vgl. nr. 604) in het algemeen slechts van belang
voor de corporate action opinion.708 Het is echter ongebruikelijk dat in een assumption of
qualification wordt aangegeven op welke opinionparagraaf of -paragrafen zij betrekking
heeft. Soms blijkt het wel uit de tekst van de assumption of qualification.709 Waar dat niet
zo is, moet dat door analyse van de opinion worden bepaald. Een assumption of qualification heeft nimmer een wijdere strekking dan tegen de achtergrond van de zorgplicht
van de opiniongever passend is. Als, bijvoorbeeld, anders dan in de hierboven genoemde
assumption is verondersteld, een besluit van de opinionvennootschap niet geldig is genomen, biedt dat de opiniongever bescherming tegen een klacht dat de corporate action
onjuist is, maar niet tegen een klacht dat de corporate power opinion onjuist is omdat
het ongeldige besluit ziet op een doeloverschrijdende handeling. Op die opinionparagraaf
heeft de assumption geen betrekking.

457. Risico’s. Het risico dat een veronderstelling in een assumption onjuist is, of dat
een uitzondering in een qualification van toepassing is, ligt bij de opinionontvanger. Aan
een assumption of qualification zijn eisen te stellen.
458. Assumption legt risico bij opinionontvanger. Het opiniongebruik wil dat een assumption het risico dat de daarin opgenomen veronderstelling onjuist is, bij de opinion
ontvanger legt.710, 711 Een assumption zet de onderzoekplicht van de opiniongever opzij.
De opiniongever mag er in beginsel zonder nader onderzoek van uitgaan dat wat in de
opinion wordt verondersteld, juist is. Een uitzondering geldt waar het opiniongebruik de
opiniongever tot het betrokken onderzoek verplicht. Laat de opiniongever gebruikelijk
onderzoek achterwege, dan zal hij dat in zijn opinion duidelijk tot uitdrukking moeten
brengen; vgl. nr. 285. Dat onzeker is of de veronderstelling in een assumption juist is,
hoeft de opiniongever in beginsel niet van de assumption te weerhouden. Een uitzondering geldt, waar de aanwijzingen zo sterk zijn dat de opinion misleidend wordt, als de

708
709

710
711

De assumption kan mede van belang zijn voor in de opinion opgenomen enforceability opinions, in het
bijzonder een validly issued opinion; zie nr. 627, 628 en 629.
Een qualification kan ook worden verwerkt in de opinionparagraaf waarop zij ziet. Dan wordt zij deel
van het in de opinion gegeven oordeel. Vgl. Sterba & McDermott, in: Sterba, p. 1-17: “[This] may be
preferable when the qualification may be expressed in a few words and applies only to the enumerated
opinion paragraph. The qualification may be introduced by the words “except” or “subject to”.”
In dezelfde zin Nijnens 1996, p. 62, Brink & Raaijmakers 1996, p. 54, Batteram & Verbeek, O&F 2013,
afl. 4, p. 12, en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.
Dat geldt ook in de Verenigde Staten: Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 157: “Stated assumptions put
the opinion recipient on notice that the opinion preparers are not taking responsibility to the recipient
for the facts being assumed. Thus, stated assumptions shift to the recipient the burden of investigating
the assumed facts for itself.” Aldus ook TriBar 1998, § 2.3(c). Zie echter noot 482.
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opinionontvanger daarop niet wordt gewezen; vgl. nr. 286. In dat geval moet de opiniongever de mogelijkheid dat de assumption onjuist is, in de opinion aan de orde stellen.712
459. Eisen aan assumptions en qualifications. Zie over de vraag hoe moet worden bepaald
of een bepaalde assumption of qualification moet worden opgenomen nr. 224 e.v. en
279Zie over andere eisen die aan assumptions en qualifications kunnen worden gesteld,
nr. 275 e.v. en 283 e.v.

460. Gebruikelijke en ongebruikelijke assumptions en qualifications. Assumptions en
qualifications zijn te onderscheiden in gebruikelijke en ongebruikelijke assumptions en
qualifications. Sommige gebruikelijke assumptions en qualifications zijn zo vanzelfsprekend, dat zij ook kunnen worden weggelaten. Die assumptions en qualifications liggen in
dat geval als implied assumptions en implied qualifications in de opinion besloten.
461. Gebruikelijke assumptions en qualifications. Gebruikelijke assumptions en qualifications zijn assumptions en qualifications die in elke opinion wel zijn terug te vinden,
omdat ongeacht de rechtsverhouding waarop de opinion ziet de opinionparagraaf waarbij
zij horen nu eenmaal om de assumption of qualification vraagt. Andere assumptions en
qualifications zijn ongebruikelijk. De grens tussen de twee categorieën is niet scherp. Zo
is debat mogelijk over de vraag of een qualification waartoe een bepaald type rechtsverhouding noopt, maar andere rechtsverhoudingen niet, een gebruikelijke of een ongebruikelijke qualification is. Denk aan een qualification die zegt dat de Nederlandse rechter een
vergoeding van proceskosten en buitengerechtelijke kosten altijd kan matigen; vgl. nr. 716
en 755. Omdat een bancaire financieringsovereenkomst in de praktijk altijd bepaalt dat de
bank aanspraak heeft op volledige vergoeding van dergelijke kosten, is een qualification
die daarop wijst in een opinion over een dergelijke overeenkomst altijd van belang. In
obligatievoorwaarden is een bepaling omtrent vergoeding van dergelijke kosten echter
zeldzaam. In een opinion daarover kan een qualification op dit punt daarom achterwege
blijven. De vraag of een assumption of qualification gebruikelijk is, bepaalt of de opinion
een qualified opinion of een unqualified opinion is; vlg. nr. 45. Dat kan van belang zijn, als
de opinionontvanger slechts genoegen wil nemen met een unqualified opinion.
462. Implied assumptions en qualifications. Het is niet nodig de opinionontvanger te
wijzen op kwesties die hij wel weet (of ten minste behoort te weten); vgl. nr. 224 e.v. en
279. Dat brengt mee dat sommige gebruikelijke assumptions en qualifications ook kunnen worden weggelaten. Bij de bespreking van de afzonderlijke opinionparagrafen in de
hoofdstukken 5-12, wordt aangegeven welke assumptions en qualifications, in gevallen
waarin zij niet zijn opgenomen, geacht moeten worden in een opinion te zijn opgenomen.
712

Strenger mogelijk Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942, die stelt dat het “goed gebruik [is] om een aanname niet op te nemen als de opiniegever reden heeft om te twijfelen aan de juistheid ervan.”
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In dit boek heten dergelijke assumptions en qualifications “implied assumptions” en
“implied qualifications”.713

5.4

De authenticity assumption, bankruptcy qualification en no opinion
qualification

463. Inhoud. Er zijn één assumption en twee qualifications die van belang zijn voor alle
of bijna alle opinionparagrafen: (a) de authenticity assumption, (b) de bankruptcy qualification, en (c) de no opinion qualification. Deze assumption en qualifications worden in
bijna elke opinion opgenomen.
464. Verschillende assumptions en qualifications. Zie over de authenticity assumption
nr. 465 e.v. Zie over de bankruptcy qualification nr. 471 e.v. Zie over de no opinion qualification nr. 480 e.v.

465.

Authenticity assumption. Tekst:

Each copy document conforms to the original and each original is genuine and complete.
Each signature is the genuine signature of the individual concerned.
Each confirmation referred to in this opinion is true.
The Agreement has been signed by all parties in the form referred to in this opinion.
466. Betekenis. De tekst in nr. 465 is die van een gebruikelijke authenticity assumption. Zij zegt dat de opiniongever ervan is uitgaan dat de documenten die hem worden voorgeschoteld, en de handtekeningen daarop, echt zijn, en dat de bevestigingen
die de opiniongever heeft verkregen, juist zijn. De assumption kan voorts zeggen dat de
713

Ook de Amerikaanse praktijk kent “implied assumptions”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 151:
“Many factual assumptions are understood to be implicit in closing opinions even when not stated
expressly. […] factual assumptions need not be stated if they are “of general application … [and] apply
regardless of the type of transaction or the nature of the parties.” In dezelfde zin TriBar 1998, § 2.3(a),
waar de assumptions worden aangeduid als “assumptions of general application”. De Amerikaanse
praktijk kent ook “implied qualifications”; TriBar 1998, § 1.2(a): “Some exceptions are understood to be
applicable whether or not stated. […] The execptions are referred to as “standard exceptions”.” Anders
voor de praktijk in Engeland London Report 2011, § 63: “The terms of an opinion should also be complete and self-reliant, since we are not aware of any reported English case law on the question whether
it is possible to rely on “customary practice” being implied into an English opinion letter.”
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rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is aangegaan in de vorm die de opiniongever
heeft bestudeerd.714
467. Implied assumption. De opiniongever mag ervan uitgaan dat hij niet wordt bezwendeld; zie nr. 246. Zo beschouwd spreekt de assumption vanzelf en kan zij ook wel worden
weggelaten.715, 716
468. Geen onderzoek echtheid handtekening. Van een opiniongever wordt niet verwacht
dat hij een onderzoek instelt naar op een document geplaatste handtekeningen. Als de
opiniongever bij de ondertekening van een document niet aanwezig is, kan hij niet eenvoudig vaststellen of een op het document geplaatste handtekening echt is. Is hij wel aanwezig, dan zou hij, bijvoorbeeld aan de hand van een paspoort, wel kunnen nagaan of de
ondertekening juist geschiedt. Het opiniongebruik wil echter dat de opiniongever dat niet
hoeft te doen. Als hij op een document iets aantreft wat op een handtekening lijkt, mag hij
er zonder nader onderzoek van uitgaan dat het gaat om de handtekening van de persoon
die het document als ondertekenaar aanduidt.717, 718
469. Alternatieve formulering. De in de assumption opgenomen veronderstelling omtrent
de echtheid van handtekeningen komt ook wel voor in een meer beknopte vorm: “Each
signature is genuine”. Die formulering roept de vraag op of in een geval waarin persoon A
zijn handtekening zet boven de naam van persoon B, die handtekening echt – “genuine” –
is. In een strikte benadering is dat het geval. De handtekening van A is zijn echte handtekening. In een ruime benadering is het niet het geval. De handtekening van A is niet
de handtekening van B, en in die zin niet echt. De ruime benadering is juist; zie nr. 468.
Ook als de assumption meer beknopt wordt opgezet, moet zij dienovereenkomstig ruim
worden uitgelegd.
470. Bestudeerde rechtsverhouding. Het komt voor dat de opiniongever zijn opinion
geeft op basis van een concept van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of op
een slechts door de opinionvennootschap getekende versie daarvan. In dat geval moet hij
veronderstellen dat de door alle partijen getekende versie overeenstemt met de versie die
hij heeft bestudeerd. Daartoe strekt de laatste alinea van de in nr. 465 opgenomen tekst.

714
715
716
717
718

Zie over de authenticity assumption Nijnens 1996, p. 63.
Zij is dan een implied assumption.
In de Verenigde Staten geldt hetzelfde: Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 151-154 en 287, TriBar 1998,
§ 2,3(a), en Legal Opinion Principles 1998, nr. III.D. Aldus ook Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 54.
Vgl. Nijnens 1996, p. 63 en 89, Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 227, en Van Schilfgaarde, WPNR
2014, p. 945.
Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten. Een assumption op dit punt is onnodig; Glazer, FitzGibbon &
Weise 2014, p. 287. Genuanceerd echter Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 55: “an opinion on the
genuiness of a client’s signature can frequently be given”.
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Als de opiniongever een door alle partijen ondertekende versie van de rechtsverhouding
heeft gezien, is de alinea overbodig.719

471.

Bankruptcy qualification. Tekst:

This opinion is subject to any limitations arising from (a) rules relating to bank
ruptcy, suspension of payments or emergency measures, (b) rules relating to foreign
insolvency proceedings (including insolvency proceedings as defined in Article 2(a) of
Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings), or
(c) other rules regulating conflicts between rights of c reditors.
472. Betekenis. De tekst in nr. 471 is een voorbeeld van een bankruptcy qualification.
Zij zegt dat de opinion waarin zij is opgenomen, wordt beperkt door regels van insolventierecht en andere regels die van toepassing zijn als rechten van schuldeisers botsen. Als
de qualification ontbreekt, moet zij worden geacht desalniettemin te zijn opgenomen.
473. Reikwijdte bankruptcy qualification. Anders dan haar naam suggereert, ziet de
bankruptcy qualification niet alleen op de gevolgen van faillissement. Zij strekt zich uit
over ten minste drie groepen regelingen. De eerste groep omvat de Nederlandse insolventieprocedures: faillissement, surseance van betaling en noodregeling.720 De qualification strekt zich uit over alle gevolgen die een insolventieprocedure kan hebben; zie
nr. 476 e.v. De tweede groep omvat buitenlandse insolventieprocedures waarvan de gevolgen in Nederland worden erkend.721 De belangrijkste bron voor dergelijke erkenning is
de Insolventieverordering (art. 16 lid 1), die binnen haar toepassingsgebied noopt tot
erkenning van elders in de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken; overweging (33) Insolventieverordening) van toepassing verklaarde insolventieprocedures.722, 723 De Nederlandse wet regelt de erkenning van liquidatieprocedures die elders in
719
720
721
722

723

Aldus ook Nijnens 1996, p. 63.
Noodregeling kan worden toegepast op banken en verzekeraars; vgl. nr. 441.
Buitenlandse insolventieprocedures waarvan de gevolgen niet in Nederland worden erkend blijven buiten de qualification; aldus ook Nijnens 1996, p. 96.
Een Nederlandse rechtspersoon kan elders in de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken)
voorwerp worden van een insolventieprocedure als hij (a) het centrum van zijn voornaamste belangen,
of (b) een vestiging in het betrokken EU-land heeft (art. 3 leden 1 en 2 Insolventieverordening). Een
insolventieprocedure die is geopend in een land waar een rechtspersoon (niet meer dan) een vestiging
heeft, werkt slechts ten aanzien van goederen van de rechtspersoon die zich in het betrokken land bevinden (art. 3 lid 2 Insolventieverordening). Het centrum van de voornaamste belangen van een rechtspersoon wordt vermoed te zijn op de plaats van zijn statutaire zetel (art. 3 lid 1 Insolventieverordening).
Dat vermoeden kan echter worden ontkracht; vgl. Wessels X 2012/10461 en 10562-10570. Een elders in
de EU geopende insolventieprocedure waarop de Insolventieverordening van toepassing is, wordt in
Nederland erkend (art. 16 lid 1 Insolventieverordening).
De Insolventieverordening is niet van toepassing op insolventie van (a) verzekeringsondernemingen, (b) kredietinstellingen, (c) beleggingsondernemingen die diensten verrichten die het houden
van geld of effecten van derden behelzen, en (d) instellingen voor collectieve belegging (art. 1 lid 2
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de Europese Economische Ruimte worden uitgesproken over een daar gevestigde bank
of verzekeraar (art. 212s e.v. en 213n e.v. Fw; zie voor de definitie van “bank”, “verzekeraar” en “liquidatieprocedure” art. 212g Fw). Voor het overige worden buitenlandse

Insolventieverordening). De Insolventieverordening definieert de onder (a)-(d) genoemde begrippen
niet. De genoemde uitzonderingen zijn gemaakt “omdat [de ondernemingen] aan specifieke regelingen onderworpen zijn waarbij de nationale toezichthoudende autoriteiten in bepaalde opzichten over
omvangrijke bevoegdheden beschikken om in te grijpen” (overweging (9) Insolventieverordening).
Voor verzekeringsondernemingen is die specifieke regeling te vinden in de Richtlijn liquidatie verzekeringsondernemingen (Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart
2001 betreffende de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen). Die richtlijn is van
toepassing op verzekeraars waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig (a) de Eerste richtlijn schadeverzekering 73/239/EEG (Eerste Richtlijn van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan (73/239/EEG), of (b) de Richtlijn
levensverzekering (Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002
betreffende levensverzekering; voor de verwijzing in de Richtlijn liquidatie verzekeringsondernemingen naar Richtlijn 79/267/EEG moet een verwijzing naar de Richtlijn levensverzekering worden gelezen
(art. 72 lid 2 Richtlijn levensverzekering)). Naast richtlijnen over schade- en levensverzekeraars zijn
er echter ook Europese regels over herverzekeraars en wat in de Wft wordt genoemd “entiteiten voor
risico-acceptatie” (Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/
EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG; “entiteit voor risico-acceptatie” is de
Nederlandse aanduiding van wat in de richtlijn een “special purpose vehicle” heet; zie Kamerstukken II
2006/07, 31 131, nr. 3, p. 7-8). Of dergelijke ondernemingen verzekeringsondernemingen in de zin van
de Insolventieverordening zijn, is onduidelijk. Europese regels over natura-uitvaartverzekeraars (zie
voor een definitie art. 1:1 Wft) ontbreken (vgl. art. 3 lid 5 Richtlijn levensverzekering), zodat daarvoor
hetzelfde geldt. De Nederlandse wetgever gaat ervan uit dat het begrip “verzekeringsondernemingen”
ook herverzekeraars omvat. De gedachtegang is dat van de toepassing van de Insolventieverordening
“alle verzekeraars” zijn uitgesloten; zie Kamerstukken II 2006/07, 31 131, nr. 3, p. 8. Dat doet vermoeden
dat de wetgever ervan uitgaat dat de verordening ook niet geldt voor natura-uitvaartverzekeraars. Voor
kredietinstellingen is een specifieke regeling te vinden in de Richtlijn liquidatie kredietinstellingen
(Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen). Die richtlijn is van toepassing op kredietinstellingen (en
hun bijkantoren) in de zin van de Bankenrichtlijn (Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden
van kredietinstellingen). Europese regels over insolventieprocedures voor beleggingsondernemingen
en instellingen voor collectieve belegging ontbreken. Een definitie van “beleggingsonderneming” is
te vinden in de richtlijn die gebruikelijk wordt aangeduid als “MiFID” (Richtlijn 2004/39/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten,
tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van
het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad).
De beperking “die diensten verrichten die het houden van geld of effecten van derden behelzen” komt
echter in de MiFID niet voor. De beperking dringt het belang van de uitzondering voor beleggingsondernemingen sterk terug. Beleggingsondernemingen die geld voor derden houden, zullen doorgaans
een kredietinstelling zijn en daarom hoe dan ook van de Insolventieverordening zijn uitgezonderd. Uit
de Icbe-richtlijn (Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging
in effecten (icbe’s)) is wel af te leiden wat naar Europees recht moet worden verstaan onder een “instelling voor collectieve belegging in effecten”. Een Europese definitie voor instellingen voor collectieve
belegging die niet in effecten beleggen, ontbreekt. Waar de grenzen van de uitzonderingen voor beleggingsondernemingen en instellingen voor collectieve belegging liggen, is daarmee niet erg duidelijk.
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insolventieprocedures in Nederland slechts beperkt erkend.724 De derde groep omvat
andere regels die van toepassing zijn als rechten die verschillende schuldeisers jegens een
persoon hebben, met elkaar botsen. Een voorbeeld zijn de pauliana-regels buiten faillissement (art. 3:45 e.v. BW) die van toepassing zijn als de verhaalsrechten van de ene
schuldeiser botsen met de gevolgen van een rechtshandeling die de schuldenaar jegens
een andere schuldeiser heeft verricht.725, 726 Een ander voorbeeld is de regel dat bij botsende
rechten op levering in de onderlinge verhouding tussen de betrokken schuldeisers in
beginsel het oudste recht voorgaat (art. 3:298 BW). Die regel kan in de opinionpraktijk in
het bijzonder van belang zijn als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, ertoe strekt
dat een pandrecht moet worden gevestigd.727 Hoewel een wettelijke regeling ontbreekt,
is onvermijdelijk dat de rechter bij andere botsende rechten dan rechten op levering zo
nodig ook een rangorde vaststelt. Denk aan het geval dat de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, de opinionvennootschap ertoe verplicht een pandrecht te vestigen, terwijl
de opinionvennootschap zich jegens een andere schuldeiser heeft verplicht dat juist niet

724
725
726

727

Vgl. Wessels X 2012/10159 e.v.
In de tekst in nr. 471 vallen de pauliana-regels buiten faillissement onder „other rules regulating conflicts between rights of creditors“. Nijnens 1996, p. 95, lijkt ook de pauliana-regels binnen faillissement
onder die regels te scharen.
Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 331, en TriBar 1998, § 3.3.2:
“Fraudulent conveyance (or transfer) laws are included in the laws covered by the exception. […] Thus,
the exception will have application, for example, to a fraudulent transfer, even if the company never
becomes subject to a bankruptcy proceeding.” “fraudulent conveyance” of “fraudulent transfer” is volgens Black’s Law Dictionary onder meer “[a] transfer of property for little or no consideration, made for
the purpose of hindering or delaying a creditor by putting the property beyond the creditor’s reach”.
Art. 3:298 BW is ook van toepassing op rechten tot vestiging van een beperkt recht; Parl. Gesch. Boek 3
(Inv. 3, 5 en 6), p. 1397.
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te doen.728 Ook dergelijke gevallen vallen in de derde groep van regelingen waarop de
qualification ziet.729, 730, 731
474. Begrenzing bankruptcy qualification. De bankruptcy qualification is naar haar aard
beperkt tot gevallen waarin rechten van schuldeisers samenlopen. Voor zover de qualification zich uitstrekt over overheidsingrijpen, ziet zij daarom alleen op insolventieprocedures. Andere maatregelen van overheidswege blijven buiten de qualification. Dat geldt
dus ook voor maatregelen die worden genomen krachtens allerhande toezichtwetgeving.
Denk aan de mogelijkheid dat een toegelaten instelling onder de Woningwet – lees:
een toegelaten woningcorporatie – op verzoek van de Minister voor Wonen, Wijken en
Integratie door de rechter onder bewind wordt gesteld (art. 70e Woningwet).732 Staat
728
729

730

731

732

Art. 3:298 BW kan zo nodig ook analoog worden toegepast; Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1397.
De qualification strekt zich ook uit over botsende rechten van schuldeisers bij verdeling van een executieopbrengst. Praktisch belang heeft dat niet. Een remedies opinion over een overeenkomst bevestigt
dat die overeenkomst afdwingbaar is. Een overeenkomst is afdwingbaar als bij de rechter een vordering
tot nakoming kan worden verkregen; vlg. nr. 679. Verder dan dat gaat de remedies opinion niet. Zij zegt
niet dat de vordering tot nakoming daadwerkelijk kan worden verhaald. Een valid security opinion over
een pandrecht of hypotheek bevestigt wel dat het betrokken zekerheidsrecht kan worden uitgewonnen;
zie nr. 781. Op de mogelijkheid dat de opbrengst van uitwinning met andere schuldeisers moet worden
gedeeld, wordt in het algemeen in een afzonderlijke qualification gewezen; zie nr. 799. Een enforcement
of judgments opinion en een enforcement of arbitral awards opinion bevestigen dat een buitenlandse
rechterlijke beslissing of een arbitraal vonnis in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd. Ook hier
wordt echter op de mogelijkheid dat de opbrengst van de tenuitvoerlegging met andere schuldeisers
moet worden gedeeld, in het algemeen in een afzonderlijke qualification gewezen; zie nr. 943, 971 en
996.
Nijnens 1996, p. 95-96, brengt ook opschortings- en verrekeningsrechten onder de bankruptcy qualification. Die benadering miskent dat de bankruptcy qualification ziet op regels die van toepassing zijn
als rechten van verschillende schuldeisers botsen. Voor zover de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, wordt beheerst door Nederlands recht, vallen opschortings- en verrekeningsrechten buiten insolventie onder de qualification die zegt dat de geldigheid en afdwingbaarheid van de rechtsverhouding
kan worden beperkt algemeen toepasselijke regels van Nederlands recht; zie nr. 703. Voor zover de
rechtsverhouding wordt beheerst door buitenlands recht, worden opschortings- en verrekeningsrechten buiten insolventie beheerst door dat buitenlandse recht, zodat op dat punt geen qualification nodig
is; vgl. nr. 733 e.v.
In de Verenigde Staten vallen onder de bankruptcy qualification “laws affecting the rights and remedies of creditors generally that might prevent the opinion recipient from enforcing its rights under the
agreement if the company were to encounter financial difficulties”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014,
p. 326. Aldus ook TriBar 1998, § 3.3.2: “The exception refers to all situations – whether involving insolvency provisions or not – to which insolvency principles apply.” Vgl. over andere botsende rechten van
schuldeisers Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 368-369: “The fact that the transaction results in a
breach of or default under another contract to which the company is a party ordinarily will not excuse
the company from performing its obligations under the agreement. […] If [...] the opinion recipient has
actual knowledge of a breach or default, if might not be able to enforce the agreement against the company. To address that possiblity the opinion preparers are entitled to rely on an unstated assumption
that the recipient has no such knowledge.”
De goederen van een rechtspersoon die onderwerp is van een ontbindingsverzoek bij de rechter, kunnen door de rechter onder bewind worden gesteld (art. 2:22 BW). Is bewind ingesteld, dan kan de
rechtspersoon uitsluitend met medewerking van de bewindvoerder rechtshandelingen verrichten
(art. 2:22 lid 3 BW). Ook dit bewind valt buiten de bankruptcy qualification. Zie over het bewind nr. 571
en 631.
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een toegelaten instelling onder bewind, dan oefenen de bewindvoerders in beginsel bij
uitsluiting alle bevoegdheden uit van de organen van de toegelaten instelling (art. 70g
lid 1 Woningwet).733 Denk ook aan de mogelijkheid dat DNB of de AFM bij een financiële
onderneming ten aanzien van een of meer organen een stille curator benoemt (art. 1:76
Wft). Als een stille curator is benoemd, mogen de betrokken organen hun bevoegdheden
slechts uitoefenen na goedkeuring door de curator (art. 1:76 lid 5 Wft).734 Staat de opinionvennootschap mogelijk bloot aan dergelijk overheidsingrijpen en kan dat voor de opinion
van belang zijn, dan moet de opiniongever daarop in een qualification afzonderlijk wijzen.
Zie over interventiemaatregelen rond financiële ondernemingen nr. 475.
475. Interventiemaatregelen rond financiële ondernemingen. De Interventiewet geeft DNB
en de Minister van Financiën bevoegdheden die vergaande gevolgen kunnen hebben voor
de rechten van wederpartijen bij rechtsverhoudingen waarbij in de wet aangeduide ondernemingen partij zijn.735 DNB kan, met goedkeuring van de rechter, rechten en verplichtingen van een bank of verzekeraar in financiële moeilijkheden doen overgaan op een andere
persoon (art. 3:159c jo. 3:159p lid 2 Wft).736 De Minister van Financiën kan, als de situatie waarin een financiële onderneming verkeert de stabiliteit van het financiële stelsel in
onmiddellijk en ernstig gevaar brengt, overgaan tot onteigening van rechten en verplichtingen van de onderneming en van effecten die de onderneming heeft uitgegeven (art. 6:2
lid 1 Wft).737 Onteigening van verplichtingen kan geschieden ten gunste van een rechtspersoon die voor die verplichtingen geen verhaal biedt.738 De Minister van Financiën kan
voorts ten aanzien van de financiële onderneming onmiddellijke voorzieningen treffen

733
734
735
736

737

738

In het voorstel van Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Kamerstukken 32 769)
wordt de regeling van het bewind verplaatst van art. 70 e.v. naar art. 61h e.v. Woningwet.
Zie ook noot 744.
De citeertitel van de wet is: Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen. In de praktijk wordt
de wet echter aangeduid als “Interventiewet”. De bevoegdheden die DNB en de Minister van Financiën
aan de wet ontlenen zijn door wijziging van de Wft in die wet neergelegd.
Een overdrachtsplan kan zien op (a) rechten en verplichtingen die voortvloeien uit door een bank gesloten deposito-overeenkomsten, (b) andere activa en passiva van een bank of verzekeraar, en (c) door
een bank of verzekeraar uitgegeven aandelen (art. 3:159c lid 2 Wft). Art. 3:159p lid 2 Wft geldt voor
activa en passiva anders dan rechten en verplichtingen die voortvloeien uit door een bank gesloten
deposito-overeenkomsten. Voor rechten en verplichtingen uit deposito-overeenkomsten en voor aandelen gelden regelingen met dezelfde strekking (art. 3:159l lid 2 en 3:159s lid 1 Wft). De regelingen in de
Interventiewet omtrent deposito-overeenkomsten en aandelen zijn in de opinionpraktijk echter zonder
belang: over deposito-overeenkomsten wordt in de praktijk niet geopinieerd, en een validly issued opinion over aandelen strekt zich niet uit over de aan de aandelen verbonden rechten en verplichtingen.
De mogelijkheid van onteigening strekt zich mede uit over met medewerking van de financiële onderneming uitgegeven effecten – denk in het bijzonder aan certificaten van aandelen. Daarnaast kunnen
“vermogensbestanddelen” worden onteigend – rechten en verplichtingen maar ook andere activa en
passiva; zie Kamerstukken II 2011/12, 33 059, nr. 3, blz. 68.
Art. 6:2 lid 4 Wft bepaalt dat onteigening kan geschieden ten gunste van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. Uit ABRvS 25 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2265, JOR 2013/140 blijkt
dat de rechtspersoon een “lege” stichting kan zijn, die voor de te harer gunste onteigende verplichtingen
geen verhaal biedt.
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(art. 6:1 lid 1 Wft). Nu de wet geen grenzen stelt, is een breed scala aan voorzieningen
denkbaar.739 Ingrijpen door DNB of de Minister van Financiën beperkt de afdwingbaarheid van rechtsverhoudingen waarbij een bank of verzekeraar partij is: op een beding
in een dergelijke rechtsverhouding dat de gevolgen van een ingrijpen of een gebeurtenis in verband daarmee regelt, kan de wederpartij zonder toestemming van DNB geen
beroep doen (art. 3:267f jo. 3:267e Wft).740 Denk aan een bepaling dat bij een ingrijpen de
rechtsverhouding van rechtswege wordt beëindigd, of die de wederpartij het recht geeft
om bij een ingrijpen de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of zekerheid
te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de bank of verzekeraar. De
wederpartij kan ook geen beroep doen op een beding dat een bank of verzekeraar ertoe
verplicht aan de wederpartij inlichtingen omtrent een ingrijpen te verstrekken (art. 3:267g
jo. 3:267e Wft). De afdwingbaarheidsbeperkingen zijn niet alleen van toepassing als DNB
of de Minister van Financiën daadwerkelijk een interventiemaatregel treft, maar ook als
een maatregel wordt voorbereid of een andere gebeurtenis in verband met een maatregel
plaatsvindt (art. 3:267e Wft). De afdwingbaarheidsbeperkingen zijn regels van bijzonder
dwingend recht, die de Nederlandse rechter ook moet toepassen als de betrokken rechtsverhouding is onderworpen aan buitenlands recht (art. 3:267d Wft jo art. 9 lid 2 Rome I
Verordening (voor zover de rechtsverhouding verbintenissen uit overeenkomst bevat)
en art. 10:7 lid 2 BW (voor het overige)).741 Als een interventiemaatregel wordt getroffen
of een gebeurtenis in verband daarmee plaatsvindt, kan dat aldus tot gevolg hebben dat
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar wordt
of, als de verplichtingen van de opinionvennootschap onteigend worden, dat de rechts
verhouding onafdwingbaar wordt jegens de opinionvennootschap. Een in de opinion
opgenomen remedies opinion is dan niet meer juist.742 De regeling in de Interventiewet is
op verschillende punten ruim opgezet. Onteigening door de Minister van Financiën kan
zich mede uitstrekken over rechten en verplichtingen van, en effecten uitgegeven door,
een Nederlandse moedermaatschappij van een financiële onderneming (art. 6:4 lid 2 Wft).
Door de Minister van Financiën getroffen voorlopige voorzieningen kunnen ook op een

739
740

741
742

De maatregel moet wel verband houden met de toestand van de financiële onderneming en de stabiliteit
van het financiële stelsel; zie Kamerstukken II 2011/12, 33 059, nr. 3, blz. 67.
De regel dat op een beding dat de gevolgen van een ingrijpen of een gebeurtenis in verband daarmee
regelt, geen beroep kan worden gedaan, geldt niet voor rechten die (a) toekomen aan een centrale bank
of, in verband met deelname aan een systeem als bedoeld in artikel 212a, onderdeel b, F, aan een andere
deelnemer die deelneemt aan het systeem, of (b) voortvloeien uit een financiëlezekerheidsovereenkomst (als bedoeld in art. 7:51 e.v. BW) (art. 3:267f lid 4 Wft).
Zie ook noot 1202.
Door de Minister van Financiën getroffen onmiddellijke voorzieningen kunnen ook andere opinion
paragrafen dan de remedies opinion raken. Zo zal nakoming van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in strijd met een onmiddellijke voorziening in strijd zijn met Nederlands recht. Dat maakt de
no violation of law opinion onjuist. Afdwingbaarheidsbeperkingen lijken alleen de remedies opinion te
raken. Die beperkingen verhinderen dat de wederpartij zich op een door een beperking geraakt beding
beroept. De beperkingen verbieden de betrokken bank of verzekeraar (of groepsmaatschappij daarvan;
zie verderop in dit nr. 475) echter niet een geraakt beding vrijwillig na te komen.
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dergelijke moedermaatschappij betrekking hebben (art. 6:4 lid 1 Wft).743 De beperkingen op de afdwingbaarheid van rechtsverhoudingen gelden niet alleen ten aanzien van
rechtsverhoudingen waarbij de betrokken bank of verzekeraar zelf partij is, maar strekken zich mede uit over rechtsverhoudingen waarbij een Nederlandse groepsmaatschappij
daarvan partij is (art. 3:267f leden 1 en 2 jo. 3:267d Wft). Maatregelen op grond van de
Interventiewet kunnen aldus niet alleen gevolgen hebben voor financiële ondernemingen maar ook voor daarmee verbonden ondernemingen. Of de opinionvennootschap verbonden is met een financiële onderneming zal de opiniongever echter vaak niet weten.
Behalve als buiten twijfel is dat een dergelijke verbondenheid ontbreekt, doet een opiniongever er daarom verstandig aan in een qualification aandacht te besteden aan de mogelijke
gevolgen van interventiemaatregelen, bijvoorbeeld:
This opinion is subject to any limitations arising from intervention measures in
relation to financial enterprises or their affiliated entities.744
476. Door qualification geraakte opinionparagrafen. De bankruptcy qualification strekt
zich uit over alle gevolgen die een regeling of regel waarover zij zich uitstrekt, kan hebben. De qualification grijpt daarmee in de eerste plaats in op de remedies opinion. De
remedies opinion strekt ertoe te bevestigen dat de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, jegens de opinionvennootschap in rechte afdwingbaar is; zie nr. 676 e.v. en 723 e.v.
Die bevestiging is niet zonder meer juist als de opinionvennootschap voorwerp van een
insolventieprocedure wordt; zie nr. 710 en 750. De qualification beperkt echter ook bijvoorbeeld de validly signed opinion in een geval waarin de rechtsverhouding waarop de

743
744

Zie voor de definitie van “moedermaatschappij” art. 1:1 Wft.
De verwijzing naar interventiemaatregelen kan eenvoudig worden verbreed zodanig dat zij ook de
benoeming van een stille curator onder de Wft omvat. De verwijzing kan bijvoorbeeld worden vervangen door “intervention and other measures in relation to financial enterprises or their affiliated
entities”. Benoeming van een stille curator is mogelijk als (a) een financiële onderneming niet voldoet
aan de Wft (art. 1:76 lid 1 Wft), of (b) een financiële onderneming in financiële moeilijkheden dreigt te
raken (art. 1:76 lid 3 Wft). De benoeming geschiedt door DNB of, in het geval bedoeld onder (a), ook
door de AFM. Als een stille curator is benoemd, mogen de organen van de onder curatele gestelde
onderneming hun bevoegdheden slechts uitoefenen met goedkeuring van de curator (art. 1:76 lid 5
Wft; zie voor een uitzondering art. 1:76 lid 6 onder b Wft). Een rechtshandeling die zonder de vereiste
goedkeuring is verricht, is vernietigbaar als de wederpartij wist of behoorde te weten dat de goedkeuring ontbrak (art. 1:76 lid 6 onder e Wft). Als ten tijde dat een opinion wordt gegeven, een stille curator
was benoemd en de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zonder diens goedkeuring is aangegaan,
is de rechtsverhouding mogelijk vernietigbaar. Of een stille curator is benoemd, kan de opiniongever
echter niet vaststellen: de benoeming wordt niet openbaar gemaakt. Omdat een stille curator alleen kan
worden benoemd bij een financiële onderneming en niet ook bij daarmee verbonden ondernemingen, is
verbreding van de verwijzing naar interventiemaatregelen echter alleen nodig als de opinionvennootschap een financiële onderneming is. (In de hiervoor gesuggereerde formulering omvat de verwijzing
ook maatregelen die ten aanzien van verschillende soorten financiële ondernemingen kunnen worden
getroffen: vgl. afd. 3.5.1 (bijzondere maatregelen ten aanzien van onder meer banken en beleggings
ondernemingen), 3.5.3 (sanerings- en financieringsplan voor verzekeraars) en 3.5.4 (opvangregeling
voor levensverzekeraars))
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opinion ziet, voor de opinionvennootschap is getekend onder volmacht. De validly signed
opinion zegt dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, voor de opinionvennootschap geldig is ondertekend; zie nr. 625 e.v. Als de opinionvennootschap voorwerp wordt
van een insolventieprocedure, verliest die volmacht zijn werking; zie nr. 661. Of andere
opinionparagrafen door de bankruptcy qualification worden geraakt, hangt soms af van
de uitleg die aan die opinionparagrafen wordt gegeven. Een voorbeeld is de corporate
power opinion, die zegt dat het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
binnen het doel van de opinionvennootschap valt. Als de opinionvennootschap failliet
wordt verklaard, verengt haar doel tot vereffening van haar vermogen; zie nr. 550. Als de
corporate power opinion beperkt wordt uitgelegd, zodanig dat zij alleen ziet op het statutaire doel van de opinionvennootschap, blijft de bankruptcy qualification buiten beeld.
Het statutaire doel wijzigt bij faillissement niet. Als de corporate power opinion ruimer
wordt uitgelegd, zodanig dat zij ziet op het werkelijke doel van de opinionvennootschap,
moet de bankruptcy qualification zich ook over die opinion uitstrekken; vgl. nr. 550. Zie
over de toepasselijkheid van de bankruptcy qualification op andere capacity opinions dan
de corporate power opinion en de validly signed opinion de bespreking van die opinions
in hoofdstuk 6. Zie over de toepasselijkheid van de bankruptcy qualification op andere
enforceability opinions dan de remedies opinion de bespreking van die opinions in de
hoofdstukken 7-10.745
477. Toepasselijkheid op insolventie van anderen dan opinionvennootschap. De bank
ruptcy qualification ziet niet alleen op regelingen die de opinionvennootschap treffen.
Ook de gevolgen van regelingen waaraan andere personen worden onderworpen, vallen
onder de qualification. Denk aan een geval waarin de opinionontvanger failliet wordt verklaard en de curator de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, vernietigt omdat zij de
schuldeisers van de opinionontvanger benadeelt (art. 43 Fw).
478. Alternatieve formuleringen. De qualification kan op allerlei manieren worden verwoord. Voor haar betekenis maakt dat geen verschil. Ongeacht haar bewoordingen heeft
de qualification de in nr. 472 e.v. beschreven inhoud. Dat geldt ook als de qualification niet
zegt dat “This opinion” maar uitsluitend “Enforceability of the Agreement” wordt beperkt
745

Nijnens 1996, p. 94-96, stelt ten onrechte dat de bankruptcy qualification alleen ziet op de remedies
opinion. Juist is dat in de Verenigde Staten de bankruptcy qualification van oorsprong een qualification
bij de remedies opinion is. In de Verenigde Staten heeft debat gewoed over de vraag of de qualification
een ruimere strekking kan hebben. Dat debat is beslist ten gunste van een ruime strekking; vgl. TriBar
1998, § 1.2(c): “Whether or not an opinion letter is drafted to apply the bankruptcy exception […] outside the context of the remedies opinion, [that limitation is] understood as a matter of customary usage
to apply to all opinions that raise concerns to which they are addressed (but not to others).” De opvatting dat de qualification uitsluitend ingrijpt op de remedies opinion, is daarmee ook in de Verenigde
Staten achterhaald. Zie echter Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 213: “This, however, may go too far
because many opinions are correct as stated even in the case of bankruptcy events, and an all-inclusive
bankruptcy […] limitation puts the burden of ascertaining the scope of [that limitation] on the opinion
recipient.”
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door de in de qualification aangeduide regels. Die formulering suggereert dat de qualification niet geldt voor opinionparagrafen die niet raken aan de afdwingbaarheid van de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Dat zal niet de bedoeling zijn.746 Het geldt voorts
als, zoals wel voorkomt, de verwijzing naar “rules regulating conflicts between rights of
creditors” wordt opgezet als “laws relating to or affecting the rights of creditors”, of vervolgens wordt beperkt tot “similar laws relating to or affecting the rights of creditors”, “laws
relating to or affecting the rights of creditors generally” of “laws applying to companies
generally”. De eerste beperking (tot “similar laws”) suggereert dat de qualification alleen
geldt voor procedures die vergelijkbaar zijn met de insolventieprocedures. Dan zou de
qualification echter mogelijk niet gelden voor regels die gelden zonder dat een geregelde
procedure van toepassing is verklaard.747 Naar de letter plaatst de tweede beperking (tot
“creditors generally”) pauliana-regels buiten de qualification. De gevolgen van de toepassing van pauliana-regels raken slechts de partijen bij de betrokken rechtshandeling, en
niet schuldeisers in het algemeen.748 De derde beperking (tot “companies generally”) zou
de noodregeling kunnen uitsluiten van de qualification. Noodregeling kan alleen worden
uitgesproken ten aanzien van banken en verzekeraars en is daarmee geen regeling die van
toepassing is op ondernemingen in het algemeen – “companies generally”.749, 750 De beperkingen zijn meestal zonder veel nadenken overgeschreven uit Amerikaanse opinions. Zij
moeten voor niet geschreven worden gehouden.
479. Implied qualification. De qualification wordt in nagenoeg elke opinion opgenomen.
Een verstandig opinionontvanger zal verlangen dat een valid security opinion, die zegt dat
een Nederlands zekerheidsrecht afdwingbaar is (zie nr. 778 e.v.), wordt uitgezonderd van
de bankruptcy qualification; zie nr. 800 e.v. Dat een opinionontvanger in andere gevallen uitzonderingen op de bankruptcy qualification verlangt, is zeldzaam. Dat de wereld
746
747

748
749
750

De formulering is historisch verklaarbaar; zie noot 745.
Vgl. echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 332: “The purpose of the word “similar” is to make clear
that the exception does not exclude from the enforceability opinion laws, such as usury and consumer
credit laws, that affect creditors generally but that are not grounded in bankruptcy, insolvency or similar concepts.”
Zolang de qualification verwijst naar faillissement, blijven pauliana-regels die voortvloeien uit de Fw
wel onder haar bereik vallen.
Zie nr. 441. Noodregeling blijft wel binnenboord als daarnaar in de qualification ondubbelzinnig wordt
verwezen.
Vgl. echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 332-333: “Often, the word “laws” in the bankruptcy
exception is qualified by the phrase “in general” or “of general application” or the phrase “affect cred
itors’ rights” is qualified by the adverb “generally”. Although a consensus does not exist on the precise meaning of those qualifiers, they should be read to exclude from the bankruptcy exception (and
therefore not to exclude from the coverage of the opinion) bankruptcy and similar laws that provide
a specified class of debtors (such as farmers) protection from a specified class of creditors (such as
banks) in specified cirumstances. They should not be read to exclude from the bankruptcy exception
(and therefore not to include within the coverage of the opinion) bankruptcy-type laws, such as the
Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989 (FIRREA), that, while limited to
one industry, are generally applicable to creditors of companies in that industry and that are part of a
comprehensive bankruptcy scheme.”
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er anders uitziet als een persoon voorwerp wordt van een insolventieprocedure, is van
algemene bekendheid. Zo beschouwd is het niet nodig de qualification telkens weer op te
nemen.751, 752

480.

No opinion qualification. Tekst:

I do not express any opinion on […]
481. Betekenis. De tekst in nr. 480 is die van een gebruikelijke no opinion qualification.
Zij zegt dat de in de qualification aangeduide onderwerpen buiten het bereik van de
opinion vallen. Als die onderwerpen bezwaarlijke gevolgen hebben, komt dat voor risico
van de opinionontvanger.
482. Eerste doel: uitgesloten rechtsgebieden. Een no opinion qualification kan in de eerste
plaats worden opgenomen om geen misverstand te laten bestaan over de rechtsgebieden
die buiten het bereik van de opinion vallen. Zo is gebruikelijk dat in een no opinion quali
fication buiten twijfel wordt gesteld dat geen opinion wordt gegeven over fiscale vraagstukken; vgl. nr. 376. Als de opinion ziet op een rechtsverhouding die aanleiding kan
geven tot mededingingsrechtelijke vragen, kan de opiniongever er in de qualification op
wijzen dat de opinion zich over die vragen niet uitstrekt. Als een no opinion qualification
op dit punt ontbreekt, moet zij echter geacht worden toch te zijn opgenomen; zie nr. 232.753
483. Tweede doel: uitgesloten kwesties. Een no opinion qualification zal in de tweede
plaats worden opgenomen als de opiniongever bepaald onderzoek achterwege heeft gelaten. Het zal dan meestal gaan om juridisch onderzoek zijn. Denk aan onderzoek naar de
vraag of een in een financieringsovereenkomst opgenomen regeling omtrent overdracht
door een bank van zijn deelneming in de financiering in alle gevallen werkt; vgl. nr. 695.
In de praktijk zal het gaan om kwesties die uitvoerig onderzoek vergen, mogelijk met als
uitkomst een uitvoerige qualification.
484. Derde doel: beperkte opinion. Een no opinion qualification kan in de derde plaats
worden opgenomen als een opiniongever die een opinion geeft waarin niet alle gebruikelijke opinionparagrafen – capacity opinions, enforceability opinions, diligence opinions – zijn opgenomen, buiten twijfel wil stellen dat de opinion zich niet uitstrekt over
de kwesties waarover niet opgenomen opinionparagrafen zouden zijn gegaan. Zo neemt
751
752

753

Als zij ontbreekt, is de qualification een implied qualification.
Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 325 en TriBar 1998, § 3.3.1.
Meer in het algemeen strekt in de Verenigde Staten een opinion zich niet uit over “insolvency laws”;
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 317-318, TriBar 1998, § 3.5.2(c), en Legal Opinion Principles 1998,
nr. II.D.
Zij is dan een implied qualification.
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een opiniongever die alleen een capacity opinion geeft, wel een no opinion qualification
op die zegt dat geen (enforceability) opinion wordt gegeven over de afdwingbaarheid van
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.
485. Keuze tussen no opinion qualification en toegespitste qualification. Of een uitzondering op de opinionparagrafen wordt geadresseerd in een qualification waarin de uitzondering wordt benoemd of in een no opinion qualification waarmee de betrokken kwestie
buiten de opinion wordt gezet, is vaak een keuze. De vraag komt op of de opinionontvanger er belang bij heeft dat die keuze de ene of de andere kant op uitvalt. Een no opinion
qualification biedt de opinionontvanger weinig duidelijkheid. De opinionontvanger weet
dat er een probleem kan zijn, maar hij weet niet wat aard en omvang daarvan zijn. Een
qualification waarin een uitzondering wordt benoemd kan, enigszins afhankelijk van haar
precieze inhoud, op deze punten wel klaarheid brengen. De keerzijde is dat een duidelijke
qualification het de opinionontvanger onmogelijk maakt zich erachter te verschuilen dat
de aard en omvang van een uitzondering hem onbekend waren. Dat kan in het bijzonder
van belang zijn als de uitzondering slechts van toepassing is als de opinionontvanger niet
te goeder trouw is. Een voorbeeld uit de praktijk is echter niet eenvoudig voorhanden.
486. Risico bij opinionontvanger. Een no opinion qualification legt het risico dat de kwestie waarop zij ziet tot problemen leidt, bij de opinionontvanger. De opiniongever hoeft
naar de kwestie geen onderzoek te doen. Dat geldt ook als het gebruik de opiniongever
tot het betrokken onderzoek verplicht. Met de no opinion qualification geeft de opiniongever aan dat hij, in afwijking van het gebruik, dat onderzoek niet heeft verricht. Dat de
kwestie waarop de qualification ziet, mogelijk tot aanzienlijke problemen leidt, hoeft de
opiniongever in beginsel niet van de qualification te weerhouden. Een uitzondering op
dat beginsel geldt, waar zo aannemelijk is dat de kwestie daadwerkelijk tot zodanig aanzienlijke problemen zal leiden, dat de opinion misleidend wordt, als de opinionontvanger
niet op die problemen wordt gewezen; zie nr. 285. In dat geval moet de opiniongever op de
mogelijke problemen in de opinion wijzen.
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6
6.1

Capacity opinions
Inleiding

487. Inhoud. Er zijn vier capacity opinions: (a) de incorporation opinion, (b) de corporate power opinion, (c) de corporate action opinion, en (d) de validly signed opinion. De
gebruikelijke benaming van een “incorporation opinion” die ziet op een VOF of CV is
“formation opinion”.
488. Verschillende capacity opinions. Zie over de incorporation opinion nr. 491 e.v. en
over de formation opinion nr. 513 e.v. Zie over de corporate power opinion nr. 533 e.v. Zie
over de corporate action opinion nr. 560 e.v. Zie over de validly signed opinion nr. 624 e.v.
489. Overlap met enforceability opinions. Die vier capacity opinions strekken zich samen
uit over alle vragen die onder ogen moeten worden gezien bij de beantwoording van de
vraag of de opinionvennootschap de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig is
aangegaan. Voor zover de kwesties waarop de capacity opinions zien, gevolgen kunnen
hebben voor de afdwingbaarheid van die rechtsverhouding, overlappen zij met de enforceability opinions; zie nr. 38 e.v.
490. Beperking tot privaatrechtelijke rechtspersonen en VOF’s en CV’s. De capacity opinions waarover dit hoofdstuk gaat, zijn capacity opinions over Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen – verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen,
NV’s, BV’s en stichtingen – en Nederlandse VOF’s en CV’s. Meer zeldzame capacity
opinions over rechtspersonen en vennootschappen die zijn opgericht onder Europese
regels – Europese naamloze vennootschappen (SE’s), Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV’s) en Europese coöperatieve vennootschappen (SCE’s) – blijven
buiten beschouwing. Hetzelfde geldt voor tamelijk zeldzame opinions over publiekrechtelijke rechtspersonen en nog zeldzamer opinions over kerkgenootschappen. Verenigingen
waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, en die dientengevolge niet
volledig rechtsbevoegd zijn (art. 2:30 BW), en verenigingen van eigenaars (art. 5:124 BW)
komen in de opinionpraktijk niet voor, zodat ook zij buiten beschouwing blijven. Hetzelfde
geldt voor verenigingen die niet zijn opgericht bij notariële akte (vgl. art. 2:26 lid 2 BW)
maar waarvan de statuten later in een notariële akte zijn opgenomen (art. 2:28 BW).
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6.2

De incorporation opinion – rechtspersoon

491.

Opinion:

The Company has been [duly] incorporated and [validly] exists as a private company
with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).
492. Betekenis. De tekst in nr. 491 is die van een gebruikelijke incorporation opinion.
De opinion houdt in dat: (a) de opinionvennootschap is opgericht, (b) de opinionvennootschap bestaat, en (c) de opinionvennootschap de in de opinionparagraaf genoemde
rechtsvorm heeft.754, 755
493. Opinion alleen over privaatrechtelijke rechtspersoon. De in nr. 491 opgenomen tekst
gaat ervan uit dat de opinionvennootschap een privaatrechtelijke rechtspersoon is. Zie
voor het geval de opinionvennootschap een VOF of CV is nr. 513 e.v.
494. “has been incorporated and exists”. Een rechtspersoon kan niet bestaan als hij niet
is opgericht. De bevestiging dat de opinionvennootschap “has been incorporated” ligt
aldus besloten in de bevestiging dat zij “exists” en is overbodig.756, 757 De bevestiging is
echter gebruikelijk. De tekst in nr. 491 gaat ervan uit dat de opinionvennootschap voortbestaat in de vorm waarin zij is opgericht. Als de opinionvennootschap zich na oprichting
heeft omgezet in een andere rechtsvorm, moet de tekst worden aangepast. Hij zal moeten
zeggen dat de opinionvennootschap “has been incorporated” als de ene rechtsvorm en
“exists” als de andere rechtsvorm.758
754
755

756

757

758

Hofstede, TvOb 2007, p. 110, lijkt te stellen dat de incorporation opinion ook inhoudt dat de opinionvennootschap na oprichting “aan alle voorschriften heeft voldaan”. Die stelling is onjuist; vgl. nr. 497
en 501.
In de Verenigde Staten betekent de incorporation opinion “that the incorporators complied with all
requirements in effect at the time of incorporation for the company to be incorporated under the then
applicable corporation statute and that government officials took the steps required by the statute to
bring the company into existence as a corporation” en “that on the date of the opinion letter the company exists de jure as a corporation under the applicable corporation law”; Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 193-194 en 203. In dezelfde zin TriBar 1998, § 6.1.1 en 6.1.3.
Aldus ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 944. Nijnens 1996, p. 72, stelt dat aan “exists” naast “has
been incorporated” geen behoefte bestaat. Dat is juist als – zoals voor de hand ligt – wordt aangenomen
dat een opinion dat een rechtspersoon is opgericht, misleidend is als het bestaan van de rechtspersoon
inmiddels is beëindigd zonder dat de opinion daarop wijst; vgl. nr. 285.
In Amerikaansrechtelijke opinions is dit anders. Een bevestiging dat een Amerikaanse opinionvennootschap “has been incorporated” kan uitgebreid onderzoek vergen; vgl. noot 776. Een enkele bevestiging dat een dergelijke opinionvennootschap “exists” vergt naar “customary practice” slechts beperkt
onderzoek; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 207-208, en TriBar 1998, § 6.1.3(b).
De opinionparagraaf gaat ervan uit dat de opinionvennootschap is opgericht naar Nederlands recht.
Als de opinionvennootschap is opgericht naar buitenlands recht en een Nederlandse rechtspersoon is
geworden door grensoverschrijdende omzetting, moet de opinionparagraaf worden beperkt. De opiniongever kan vaststellen of de Nederlandse regels voor omzetting zijn gevolgd. Of de opinionvennoot-
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495. Oprichtingseisen; ontbinding. Oprichting van een rechtspersoon vereist een door
een notaris ondertekende akte (art. 2:4 lid 1 BW jo. art. 2:27 lid 1759 (vereniging), 2:53
lid 1 (coöperatie), 2:53 lid 2 (onderlinge waarborgmaatschappij), 2:64 lid 2 (NV), 2:175
lid 2 (BV) en 2:286 lid 1 BW (stichting)). Ontbeert de door de notaris ondertekende akte
authenticiteit, dan staat dat aan de oprichting niet in de weg.760 Andere oprichtingsgebreken verhinderen de oprichting van een rechtspersoon niet.761 Zij kunnen slechts leiden tot
ontbinding van de rechtspersoon door de rechter (art. 2:21 lid 1 onder a BW). Een eenmaal opgerichte rechtspersoon bestaat totdat hij is ontbonden en, als er iets te vereffenen
valt, zijn vermogen is vereffend (art. 2:19 lid 5 BW). Een rechtspersoon houdt daarnaast
op te bestaan door een juridische fusie of splitsing waarbij de rechtspersoon verdwijnt
(art. 2:311 en 2:334c BW).
496. Vroegere oprichtingseisen en overgangsrecht. Een regel die zegt in welke gevallen een
rechtspersoon is opgericht, kwam tot 1 januari 1992 in de wet niet voor. Met ingang van
1 januari 1992 bepaalde de wet dat een rechtspersoon was opgericht als er een door een
notaris ondertekende akte was en, voor NV’s en BV’s, een verklaring van geen bezwaar
(art. 2:4 lid 1 BW oud).762 Met ingang van 1 juli 2011 is de eis van een verklaring van geen
bezwaar geschrapt.763 De regel van 1 januari 1992 had terugwerkende kracht; hij bepaalde
mede de gevolgen van gebreken in de oprichting van een rechtspersoon die voor 1 januari 1992 was opgericht.764 Een overgangsregel bij de regel van 1 juli 2011 ontbreekt. Het
is aannemelijk dat voor die regel de hoofdregel van overgangsrecht geldt: onmiddellijke
werking maar geen terugwerkende kracht.765 Om vast te stellen of een rechtspersoon is

759
760
761

762
763

764
765

schap naar toepasselijk buitenlands recht is opgericht en ten tijde van de omzetting bestond, en of de
buitenlandse regels voor omzetting zijn gevolgd, zal hij in een assumption moeten veronderstellen. Een
algemene regeling voor grensoverschrijdende omzetting van een buitenlandse kapitaalvennootschap
in een NV of een BV is in voorbereiding.
Een uitzondering geldt voor de informele vereniging, die ook zonder door een notaris ondertekende
akte kan ontstaan (art. 2:26 lid 2 BW), maar die blijft in dit boek buiten beschouwing; zie nr. 490.
Een uitzondering geldt als de akte een testament of andere uiterste wilsbeschikking is, maar als dat in
de opinionpraktijk al voorkomt, is het een zeldzaamheid.
Dat een lichaam dat zich als rechtspersoon voordoet, dat niet blijkt te zijn omdat die rechtspersoon
niet is opgericht, is zeldzaam. Zie voor voorbeelden HR 24 april 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5584,
NJ 1987/660 en HR 7 april 1989, ECLI:NL:HR:1989:AG6042, NJ 1989/630, Rb. Roermond 17 september 1981, ECLI:NL:RBROE:1981:AC7308, NJ 1982/226. Vgl. ook Rb. Amsterdam 11 oktober 2004,
ECLI:NL:RBAMS:2004:AS3756, JOR 2005/2. Zie voor een geval waarin zelfs van een schijn van oprichting geen sprake was Rb. Arnhem 22 januari 1981, ECLI:NL:RBARN:1981:AC7116, NJ 1984/562.
Art. II Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (zesde gedeelte) (zie voor de datum van inwerkingtreding Stb. 1990, 90).
Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding
van misbruik van rechtspersonen (Stb. 2010, 280; zie voor de datum van inwerkingtreding Stb. 2011,
194).
Art. 7 Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte) (en ook art. 30 Overgangswet
nieuw Burgerlijk Wetboek).
Vgl. art. 79 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek; zie ook De Die, AA 1991, p. 102-113.
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opgericht, moet dus worden onderscheiden. Een rechtspersoon is, ongeacht de datum van
oprichting, in beginsel opgericht als er een door een notaris ondertekende akte is. Een
uitzondering geldt voor NV’s en BV’s die voor 1 juli 2011 zijn opgericht. Een dergelijke NV
of BV is slechts opgericht als er naast een door een notaris ondertekende akte tevens een
verklaring van geen bezwaar is. De verklaring van geen bezwaar in haar huidige vorm, die
wordt gegeven door de Minister van Justitie (art. 2:64 lid 2 en 2:175 lid 2 BW) dateert van
1 april 1929.766 Voordien eiste de wet “koninklijke bewilliging”.767 Een redelijke wetsuitleg
vergt dat waar de wet sprak van “verklaring van geen bezwaar” voor vennootschappen die
zijn opgericht voor 1 april 1929 wordt gelezen: koninklijke bewilliging.
497. Geen uitspraak over mogelijke ontbinding. De opinionparagraaf zegt dat de opinionvennootschap bestaat, maar niet dat aan dat bestaan niet kan worden getornd. Werd
de opinion zo ruim uitgelegd, dan zou de opiniongever moeten onderzoeken of de vennootschap mogelijk kan worden ontbonden. Dat onderzoek wordt van hem echter niet
gevergd.768 Er is een breed scala van ontbindingsgronden (art. 2:19a, 2:20, 2:21 lid 1, 2:74,
2:185 en 2:301 BW). Onderzoek daarnaar is onbegonnen werk. Het zou niet alleen vergen
dat de opiniongever documenten onderzoekt – in het bijzonder nagaat of de statuten van
de opinionvennootschap aan de wet voldoen; vgl. nr. 501 – maar hem ook verplichten tot
enigszins ongrijpbaar onderzoek naar de werkzaamheden van de opinionvennootschap,
om zeker te stellen dat de vennootschap niet kan worden verboden verklaard en ontbonden (art. 2:20 BW). Dat onderzoek zou kostbaar zijn. Daartegenover staat dat gedwongen
ontbinding van rechtspersonen in Nederland uiterst zeldzaam is.769 Zo beschouwd heeft
de opinionontvanger bij dergelijk uitvoerig onderzoek in de praktijk geen baat. Het onderzoek kan daarom achterwege blijven. Zie echter nr. 506.
498. Benaming rechtsvormen. De rechtsvorm van de opinionvennootschap wordt in
de opinionparagraaf doorgaans in het Engels en (om misverstanden te voorkomen; zie

766
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769

De koninklijke bewilliging is vervallen en vervangen door een verklaring van geen bezwaar van de
Minister van Justitie bij de Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de naamloze
vennootschap en de regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus (Stb. 1928, 216; zie voor de
datum van inwerkingtreding Stb. 1928, 364).
Art. 23 WvK zoals dat luidde vanaf 1 oktober 1835 tot 1 april 1929 (krachtens de Wet van den
26 December 1835, houdende veranderingen in het eerste boek van het Wetboek van Koophandel, Stb.
1835, 44).
In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 205-206.
Gepubliceerde rechtspraak over ontbinding op grond van art. 2:21 BW ontbreekt. Ontbinding van een
rechtspersoon op grond van art. 2:20 BW – strijd van de werkzaamheid van de rechtspersoon met de
openbare orde – komt nu en dan voor; vgl. Rb Almelo 29 augustus 2001, ECLI:NL:RBALM:2001:AD3265
en HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:948, NJ 2014/507. Inactieve rechtspersonen worden wel ontbonden op grond van art. 2:19a BW; zie bijvoorbeeld CBb 2 december 1997, ECLI:NL:CBB:1997:ZG0194,
AB 1998/135, CBb 2 november 2006, ECLI:NL:CBB:2006:AZ2672, JOR 2007/63 en CBb 27 maart 2008,
ECLI:NL:CBB:2008:BC8398, RON 2008/40.
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nr. 97)) daarachter in het Nederlands vermeld.770 De vermelding van de Nederlandse
benaming strekt ertoe misverstanden te voorkomen; zie nr. 94 e.v.771

499. Onderzoek. Om de incorporation opinion te kunnen geven, behoeft de opiniongever de akte van oprichting en de statuten van de opinionvennootschap, en een handelsregisteruittreksel. De opiniongever behoort na te gaan of de opinionvennootschap is
opgenomen op een van de drie Europese terrorismelijsten.
500. Onderzoek beperkt tot akte van oprichting en statuten. Het onderzoek dat de opiniongever moet doen om de incorporation opinion te kunnen geven, is beperkt. Het oordeel dat de opinionvennootschap is opgericht, ontleent de opiniongever aan de akte van
oprichting. Die behoort hij op te vragen bij het handelsregister. Hij mag er vervolgens
van uitgaan dat het door hem ontvangen document daadwerkelijke de akte van oprichting is; zie nr. 419 e.v. en 257. De opiniongever mag er voorts van uitgaan dat de akte van
oprichting door een notaris is getekend, en voor zover oprichting een verklaring van geen
bezwaar vergt, dat die verklaring is verleend; zie nr. 257.772 Het oordeel dat de opinionvennootschap bestaat, ontleent de opiniongever ook aan het handelsregister. Ontbinding,
fusie en splitsing moeten in het handelsregister worden ingeschreven (art. 2:19 lid 3, 318
lid 3, 333j en 334n lid 3 BW). Als een dergelijke inschrijving ontbreekt, mag de opinion
gever ervan uitgaan dat ontbinding, fusie of splitsing niet aan de orde is; vgl. nr. 419 e.v.773
De rechtsvorm van de opinionvennootschap blijkt uit haar akte van oprichting en statuten. Ook de statuten behoort de opiniongever op te vragen bij het handelsregister. Hij mag
ervan uitgaan dat de aldus verkregen statuten de geldende statuten van de opinionvennootschap zijn; zie opnieuw nr. 419 e.v.774 Als de opinionvennootschap na oprichting is
omgezet in een andere rechtsvorm behoort de opiniongever ook de akte van omzetting op
te vragen bij het handelsregister.

770
771
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Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 944, betoogt dat een vermelding in het Engels tot verwarring kan
leiden en dus beter achterwege kan blijven.
Gebruikelijke Engelse aanduidingen zijn “association” (vereniging), “cooperative” (coöperatie),
“mutual insurance association” (onderlinge waarborgmaatschappij), “limited liability company” of
“public limited liability company” (NV), “private company with limited liability” of “private limited
liability company” (BV) en “foundation” (stichting). Zie ook Nijnens 1996, p. 43.
Aldus ook Nijnens 1996, p. 72-73. Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 91, stellen dat een opiniongever
“normally” een assumption opneemt dat de akte van oprichting door een notaris is ondertekent en dat
een verklaring van geen bezwaar is verleend. Dat is echter onnodig.
Aldus ook Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 116. Nijnens 1996, p. 73, stelt dat de opiniongever moet
vaststellen dat de opinionvennootschap niet is ontbonden. Het is aannemelijk dat hij daarmee niet
bedoelt dat de opiniongever op dit punt meer moet doen dan het handelsregister te raadplegen.
Vgl. ook Nijnens 1996, p. 73.
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501. Geen onderzoek wettigheid akte van oprichting en statuten. De opiniongever hoeft
niet na te gaan of de akte van oprichting en de statuten aan de wet voldoen.775 Gebreken
in de akte van oprichting of de statuten tasten de oprichting van de opinionvennootschap
niet aan.776 Ook het bestaan van de opinionvennootschap wordt erdoor niet aangetast.
Gebreken kunnen slechts leiden tot ontbinding van de opinionvennootschap (art. 2:21
BW); vgl. nr. 495. In de praktijk komt een dergelijke ontbinding niet voor. Dat zal mede zijn
omdat de eis dat oprichting en statutenwijziging bij notariële akte moeten geschieden (zie
voor oprichting nr. 495 en voor statutenwijziging art. 2:43 lid 5 (vereniging, jo. art. 2:53a
ook coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij), 2:124 lid 1 (NV), 2:234 lid 1 (BV)
en 2:293 BW (stichting)) een zekere waarborg is dat akte van oprichting en statuten aan de
wet voldoen. Vaststellen of de akte van oprichting en de statuten aan de wet voldoen, vergt
ondertussen uitvoerig onderzoek. Het beperkte belang dat de opinionontvanger heeft bij
een geruststelling dat akte van oprichting en statuten aan de wet voldoen, weegt tegen de
met dat onderzoek gemoeide kosten niet op; vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162.
502. Toevallig ontdekte gebreken. Een vraag is of de opiniongever aandacht moet besteden aan gebreken in de akte van oprichting of de statuten waarop hij min of meer bij
toeval stuit. Op die vraag past in het algemeen een ontkennend antwoord. Gebreken zullen doorgaans kunnen worden hersteld. Als dat gebeurt, lijkt het onwaarschijnlijk dat de
rechter op grond van het gebrek nog tot ontbinding zal overgaan (vgl. art. 2:21 lid 2 BW,
dat de rechter de mogelijkheid geeft om een rechtspersoon waarvoor ontbinding dreigt,
een termijn te gunnen waarbinnen het gebrek in kwestie kan worden hersteld). De zorg
die de opiniongever jegens zijn cliënt moet betrachten, zal doorgaans eisen dat hij de cliënt
van het gebrek op de hoogte brengt. Alleen in het onwaarschijnlijke geval dat het gebrek
– door aard of omvang of omdat het niet kan worden hersteld – een reëel gevaar op ontbinding van de opinionvennootschap oplevert, verdient het gebrek in de opinion aan de
orde te worden gesteld; vgl. nr. 506.
503. Ontbreken akte van oprichting. De praktijk leert dat het handelsregister niet altijd in
staat is om de akte van oprichting van een opinionvennootschap te verschaffen. De dossiers van het handelsregister blijken sinds de digitalisering daarvan, die in 1998 is begonnen en in 2001 is afgerond, niet meer altijd compleet. Als het handelsregister op dit punt
tekortschiet, zijn er drie mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de akte van oprichting kan worden geput uit de Staatscourant. Dat kan als de opinionvennootschap vóór
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Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 944, stelt dat “[o]m onnodige kosten te voorkomen […] ook meestal
[wordt] aangenomen dat “the Articles of Association comply with Netherlands law”. Dat suggereert ten
onrechte dat als een assumption langs die lijnen ontbreekt, de opiniongever zou moeten nagaan of de
statuten aan de wet voldoen.
Naar Amerikaans recht kunnen oprichtingsgebreken wél meebrengen dat geen rechtspersoon is opgericht. Een Amerikaans opiniongever moet daarom meer onderzoek doen dan van een Nederlands opiniongever wordt gevraagd; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 193 e.v.
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1 april 1929 als NV is opgericht. Tot die datum vergde de oprichting van NV koninklijke
bewilliging. De bewilliging werd met de akte van oprichting gepubliceerd in een “bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant”. De tweede mogelijkheid is dat de opinionvennootschap of de oprichtende notaris (een kopie van) de akte van oprichting verschaft. Als
die akte op het eerste gezicht een notariële akte is, mag de opiniongever daarop zonder
nader onderzoek afgaan; zie nr. 257. De derde mogelijkheid is dat het niet mogelijk blijkt
de akte van oprichting boven water te halen. In dat geval kan de opiniongever niet zelf
vaststellen dat aan de minimale eis voor oprichting – een door een notaris ondertekende
akte – is voldaan. Als de opinionvennootschap in het handelsregister is ingeschreven en
het handelsregister wel de statuten van de opinionvennootschap kan verstrekken, is dat
echter een voldoende basis is om aan te nemen dat de vennootschap is opgericht. Bij de
eerste inschrijving van de opinionvennootschap in het handelsregister moet de akte van
oprichting bij het handelsregister zijn gedeponeerd. Was dat niet zo, dan had het handelsregister de inschrijving geweigerd. Een notaris die een akte van statutenwijziging verlijdt en de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten opmaakt, zal dat uitsluitend doen
als hij van het handelsregister de geldende statuten heeft verkregen. Tussen de van het
handelsregister verkregen geldende statuten van de opinionvennootschap en de akte van
oprichting bestaat aldus een keten waarvan elke schakel door een notaris is afgezegend.
Omdat het handelsregister en notarissen hun werk over het algemeen naar behoren doen,
rechtvaardigt de beschikbaarheid van statuten het vermoeden dat de opinionvennootschap is opgericht. De vraag is of dat vermoeden krachtig genoeg is om een incorporation
opinion op te bouwen. Zeker als de opinionvennootschap een gevestigde onderneming
is met algemene naamsbekendheid, is daar wat voor te zeggen. De opiniongever kan er
echter ook voor kiezen om in een qualification uiteen te zetten dat weliswaar de akte van
oprichting niet kon worden verkregen maar dat het vereiste van inschrijving bij het handelsregister (met depot van de akte van oprichting) en het vereiste van notariële tussenkomst bij statutenwijziging voldoende aanwijzing opleveren dat de opinionvennootschap
is opgericht; vgl. nr. 286.777
504. Terrorismelijsten. Een rechtspersoon die is opgenomen op een van de drie Europese
terrorismelijsten is van rechtswege verboden en onbevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen (art. 2:20 lid 3 BW). Dat een rechtspersoon verboden is, tast op zichzelf zijn
bestaan niet aan.778 Een rechtspersoon die geen rechtshandelingen mag verrichten, kan
echter niet meer zinvol voortleven. Een incorporation opinion die zegt dat een verboden
rechtspersoon bestaat, zou daarom misleidend zijn; vgl. nr. 285. Daarom moet de opiniongever die een incorporation opinion geeft, nagaan of de opinionvennootschap niet op

777
778

Vgl. over de Amerikaanse praktijk – beperking van de incorporation opinion tot een opinion dat de
opinionvennootschap “exists”, die meer beperkt onderzoek vergt – noot 757.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat een overeenkomstig art. 2:20a lid 3 BW verboden verklaarde
rechtspersoon blijft bestaan; Kamerstukken II 2004–2005, 28 764, nr. 6, p. 8.
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een van de Europese terrorismelijsten voorkomt. Zie over het raadplegen van die lijsten
nr. 432 e.v.779

505. Geen bijzondere assumptions of qualifications. De opinionparagraaf vergt in het
algemeen geen bijzondere assumptions of qualifications. Als de opiniongever aanwijzingen heeft dat de opinionvennootschap mogelijk zal worden ontbonden, moet hij daarop
in een qualification wijzen. De bankruptcy qualification mist toepassing.
506. Qualification bij waarschijnlijke ontbinding. Elke rechtspersoon kan worden ontbonden; vgl. nr. 497. Ontbinding kan voor de opinionontvanger nadelig zijn. Hoewel de ontbinding de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet raakt,
is het praktische gevolg van ontbinding al snel dat de nakoming van die rechtsverhouding
op zijn minst onzeker wordt.780 Dat een rechtspersoon niet het eeuwige leven hoeft te hebben, behoort de opinionontvanger echter te weten. Op de mogelijkheid van ontbinding
hoeft dan ook in de opinion in beginsel niet te worden gewezen. Op het beginsel bestaan
uitzonderingen. Een eerste uitzondering geldt als de opiniongever aanwijzingen heeft dat
de opinionvennootschap waarschijnlijk wordt ontbonden. Een rechtspersoon wordt ontbonden door het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot
gevolg heeft (art. 2:19 lid 1 aanhef en onder b BW).781 Als de statuten een dergelijke ontbindingsregeling bevatten, behoort de opiniongever daarop als uitgangspunt in een quali
fication te wijzen. Het uitgangspunt wijkt, als de ontbinding zo ver in de toekomst ligt of
zo onwaarschijnlijk is, dat de opinionontvanger daarvan naar redelijke verwachting geen
last zal hebben. Een tweede uitzondering geldt als er aanwijzingen zijn dat de ontbinding
van de opinionvennootschap anderszins dreigt. De rechter voor wie een vordering tot
ontbinding van een rechtspersoon aanhangig is, kan de goederen van die rechtspersoon
onder bewind stellen (art. 2:22 lid 1 BW). Bewind moet worden ingeschreven in het handelsregister (art. 2:22 lid 5 BW). In een enkel geval kan een rechtspersoon worden ontbonden door de Kamer van Koophandel (art. 2:19a BW). De Kamer van Koophandel moet
het voornemen tot ontbinding meedelen aan de betrokken rechtspersoon. De mededeling
moet worden ingeschreven in het handelsregister (art. 2:19a lid 3 BW). Als uit het handelsregister van bewind of een mededeling omtrent een voorgenomen ontbinding blijkt, is
779

780
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De opinionontvanger is in veel gevallen een bank of een andere financiële onderneming. De regels
waaraan dergelijke ondernemingen onderworpen zijn, verplichten hen doorgaans uitvoerig onderzoek
te doen naar de achtergrond van hun cliënten. Dat onderzoek omvat onderzoek naar de vraag of een
cliënt voorkomt op enige terrorismelijst. De opinionontvanger die een bank of andere financiële onderneming is, zal daarom vaak zelf al hebben vastgesteld dat de opinionvennootschap niet op een Europese
terrorismelijst voorkomt. Zo beschouwd is verdedigbaar dat de opiniongever onderzoek op dat punt
achterwege kan laten; vgl. de in nr. 160 besproken vijfde vraag.
De ontbonden opinionvennootschap bestaat voorts voor zover dat voor de vereffening van haar vermogen – dus mede voor de afwikkeling van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet – nodig is
(art. 2:19 lid 5 BW).
De gebeurtenis kan niet een besluit of een op ontbinding gerichte handeling zijn (art. 2:19 lid 1
onder b BW).
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niet uitgesloten dat de betrokken rechtspersoon binnen afzienbare tijd wordt ontbonden.
Ook daarop hoort de opiniongever in een qualification te wijzen; zie ook nr. 502.782, 783
507. Assumptions over oprichtingsgebreken en ontbinding. Sommige opiniongevers nemen
met het oog op hun incorporation opinion assumptions op dat de akte van oprichting
door een notaris is ondertekend en een eventueel vereiste verklaring van geen bezwaar is
verleend, dat de oprichting van de opinionvennootschap niet aan gebreken lijdt, en dat de
opinionvennootschap niet is gefuseerd, gesplitst of ontbonden (maar verrassend genoeg
doorgaans niet dat er geen ontbindingsgronden zijn).784 Dergelijke assumptions zijn overbodig. De opiniongever mag ervan uitgaan dat de akte van oprichting door een notaris is
ondertekend en dat waar vereist een verklaring van geen bezwaar is verleend; zie nr. 500.
Oprichtingsgebreken tasten de oprichting en het bestaan van de opinionvennootschap
niet aan; zie nr. 495. Als van een ontbinding, fusie of splitsing uit het handelsregister niet
blijkt, is de opinionontvanger beschermd; zie nr. 419 e.v. De assumptions kunnen dan ook
beter achterwege blijven; vgl. nr. 279.
508. Bankruptcy qualification niet van toepassing. De incorporation opinion wordt in de
praktijk niet geraakt door de bankruptcy qualification. Faillietverklaring op zichzelf tast
het bestaan van de opinionvennootschap niet aan. Faillissement leidt wel tot ontbinding
van de opinionvennootschap als het wordt opgeheven wegens de toestand van de boedel,
of als de opinionvennootschap in staat van insolventie raakt (art. 2:19 lid 1 onder c BW
jo. art. 16 lid 1 resp. 173 lid 1 Fw). Omdat het faillissement moet worden ingeschreven
in de insolventieregisters (zie nr. 439) en het handelsregister (zie nr. 444) en tussen de
faillietverklaring en de opheffing van het faillissement of het bereiken van de staat van
insolventie tijd verstrijkt, is nagenoeg uitgesloten dat de opinionvennootschap ten gevolge
van het faillissement is ontbonden zonder dat de opiniongever van dat faillissement op de
hoogte is. Als ten tijde dat de opinion moet worden afgegeven de opinionvennootschap
failliet blijkt te zijn, zal de opinionontvanger daarmee geen zaken willen doen, zodat ook
geen opinion meer zal worden verlangd.785

782
783

784
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Vgl. Nijnens 1996, p. 72, die erop wijst dat als tot ontbinding van de opinionvennootschap is besloten,
de opinionontvanger daarop moet worden gewezen.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 204, noot 3: “Technically, a corporation might still be “validly
existing” after the board of directors and stockholders have voted to dissolve it voluntarily or merge
it into another company or after government officials have taken steps to dissolve it involuntarily.
Nevertherless, the opinion preparers should not give the opinion without disclosure to the opinion
recipient if they are aware of any such actions.”
In de praktijk willen banken die betrokken zijn bij financieringstransacties waarop opinions plegen te
zien – of hun juridisch adviseurs – nogal eens verlangen dat het bestuur van de opinionvennootschap in
zijn bestuursbesluit bevestigt dat de opinionvennootschap niet is gefuseerd, gesplitst of ontbonden, en
voorts dat niet de insolventie – faillissement, surseance van betaling of noodregeling; zie nr. 473 – van
de opinionvennootschap is aangevraagd of uitgesproken; zie over die praktijk noot 446.
Anders Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 944, die stelt dat een opinion dat de opinionvennootschap
“exists” mede inhoudt dat zij kan deelnemen aan het economisch verkeer. Bij die uitleg is de ban-
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509. Alternatieve formuleringen. De opinionparagraaf in zijn gebruikelijke vorm zegt
dat de opinionvennootschap “duly” is opgericht, en “validly” bestaat. De betekenis van
die woorden is onduidelijk. Zij kunnen beter worden weggelaten. “duly incorporated” te
vervangen door “duly organised” is te ontraden.
510. “Duly incorporated”; “validly existing”. In zijn gebruikelijke formulering zegt de opinionparagraaf dat de opinionvennootschap is “duly incorporated” en “validly existing”.
De woorden “duly” en “validly” kunnen aanleiding geven tot misverstand. “duly” zou zo
kunnen worden uitgelegd dat aan de oprichting van de opinionvennootschap geen gebreken kleven; “validly” zo dat er geen gronden voor ontbinding van de opinionvennootschap
bestaan. Een onderzoek naar oprichtingsgebreken en ontbindingsgronden valt echter buiten hetgeen van een opiniongever wordt verwacht; zie nr. 497. “Duly incorporated” en
“validly existing” betekenen daarom niet meer dan dat de opinionvennootschap is opgericht en bestaat. Zo beschouwd hebben “duly” en “validly” geen betekenis. De woorden
kunnen beter worden weggelaten.786
511. “Duly incorporated” opinion door oprichtende notaris. Een vraag is of een opinion
dat de opinionvennootschap “duly incorporated” is, een andere inhoud heeft al naar
gelang de opinion wordt gegeven door de notaris die de akte van oprichting heeft verleden
(of door een kantoorgenoot van die notaris), of door een andere opiniongever. Het verschil zou dan zijn dat, als een andere opiniongever de opinion geeft, “duly” betekenisloos
is, terwijl als de verantwoordelijke notaris de opinion geeft, “duly” betekent dat aan de
oprichting geen gebreken kleven. Een dergelijk verschil moet niet worden gemaakt. Het
geven van een opinion is te onderscheiden van de andere werkzaamheden die de opiniongever (of zijn kantoorgenoten) verrichten; vgl. nr. 182. Als een notaris een oprichtingsakte
heeft verleden met een te vermijden oprichtingsgebrek, is hij daarvoor mogelijk als notaris
aansprakelijk. Zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de opinion blijft echter beperkt tot de
aansprakelijkheid die opiniongevers gebruikelijk hebben.787
512. “Duly organised”. De opinionparagraaf zegt niet meer dan dat de opinionvennootschap is opgericht en bestaat. Het komt voor dat de opinionontvanger vraagt
om een opinion dat de opinionvennootschap is “duly organised”. Die woorden zijn in
Nederlandsrechtelijke opinions ongebruikelijk. Mede daarom is hun betekenis niet
vastomlijnd. In een beperkte uitleg is een “duly organised” opinion niet anders dan een

786

787

kruptcy qualification op de incorporation opinion van toepassing.
In een Amerikaansrechtelijke opinion betekent “duly incorporated” dat aan de oprichting van de opinionvennootschap geen gebreken kleven “that would lead a court to deny a company status as a de jure
corporation” en “validly existing” dat de opinionvennootschap “exists de jure as a corporation under
the applicable corporation law”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 20-21 en 203. Vgl. ook Tribar 1998,
§ 6.1.1.
Anders Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 944.
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incorporation opinion met de hier beschreven strekking. In een ruime uitleg omvat de
opinion echter meer, en houdt zij het oordeel dat de opinionvennootschap in overeenstemming met de wet is ingericht. Een opinion met die inhoud zou ten minste vergen
dat de opiniongever vaststelt of de statuten van de opinionvennootschap aan de wet voldoen. Afhankelijk van de precieze uitleg die aan de woorden wordt gegeven, is denkbaar
de opiniongever meer moet nagaan, bijvoorbeeld of bestuur en raad van commissarissen
overeenkomstig de wet zijn benoemd en, in geval van een NV of BV, of de opinionvennootschap het door de wet geëiste geplaatste en gestorte aandelenkapitaal heeft.788 Van een
opiniongever wordt in de praktijk niet verwacht dat hij dergelijk onderzoek doet. In het
bijzonder wordt van hem niet verwacht na te gaan of de statuten van de opinionvennootschap aan de wet voldoen; zie nr. 501. Omdat niet duidelijk is wat een “duly organised”
opinion precies inhoudt, en wat met het oog op daarop van de opiniongever wordt verlangd, is het geven van een dergelijke opinion te ontraden.789

6.3

De formation opinion – VOF en CV

513.

Opinion:

The Partnership has been [duly] formed and [validly] exists as a general partnership
(vennootschap onder firma).
Assumption:
The Partnership Deed has been validly entered into by each party.
514. Betekenis. De tekst in nr. 513 is die van een gebruikelijke formation opinion.
De opinion houdt in dat: (a) de opinionvennootschap tot stand is gekomen, (b) de opinionvennootschap bestaat, en (c) de opinion vennootschap de in de opinionparagraaf
genoemde rechtsvorm heeft.
788

789

Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 200: “An opinion that a company has been “duly organized”
means that the company has been duly incorporated and that it has taken additional steps to estab
lish its basic organizational structure. […] Ordinarily, to be “duly organized” a corporation must have
bylaws, a sufficient number of directors to satisfy the statutory minimum and staturorily required officers. Depending on the state, a corporation also may be required to have issued stock for consideration
of a type and in an amount that satisfied statutory requirements, to have published notices or filed
reports required after completion of the incorporation process, or to have taken other steps required
by statute to complete the organizational process. […] Because the steps for organizing a corporation
depend on the corporation law of the state in which it is incorporated, a national consensus does not
exist on the meaning of an opinion that a corporation has been “duly organized”.” In dezelfde zin
Tribar 1998, § 6.1.2.
Aldus ook Nijnens 1996, p. 71-72. Van Wassenaer, Adv 1988, p. 393, lijkt een “duly organised” opinion
vanzelfsprekend te vinden.
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515. “has been formed and exists”; “duly” en “validly”; mogelijke ontbinding. Een VOF of
CV is geen rechtspersoon en wordt niet “incorporated”.790 Anders dan de incorporation
opinion (zie nr. 491) zegt de opinionparagraaf daarom dat de VOF of CV is “formed”.791
Omdat een VOF of CV niet kan bestaan als zij niet tot stand is gekomen, ligt de bevestiging dat zij “has been formed” besloten in de bevestiging dat zij “exists”. De eerste bevestiging kan dus zonder bezwaar worden weggelaten. Zij is echter gebruikelijk; vgl. nr. 494.
De rechtsvorm van de VOF of CV wordt in de opinionparagraaf doorgaans in het Engels
en (om misverstanden te voorkomen; zie nr. 97)) daarachter in het Nederlands vermeld.792
De opinionontvanger verlangt nog wel eens dat de opinionparagraaf zegt dat de opinionvennootschap is “duly formed” en “validly existing”. Een VOF of CV is “duly” tot
stand gekomen als de vennootschapsakte door de vennoten geldig is aangegaan. Daarover
neemt de opiniongever doorgaans een assumption op; zie nr. 521. Een VOF of CV bestaat
“validly” als haar bestaan niet kan worden aangetast. Dat wilsgebreken het bestaan van de
opinionvennootschap niet kunnen raken, wordt door de opiniongever verondersteld; zie
nr. 521. Naar gebreken in de vennootschapsakte die tot haar nietigheid of vernietigbaarheid leiden, moet de opiniongever onderzoek doen; zie nr. 520. De bevestiging dat er op
dat punt geen problemen zijn, ligt dus hoe dan ook in de formation opinion besloten. Zo
beschouwd is de toegevoegde waarde van “duly” en “validly” beperkt en kunnen de woorden zonder bezwaar worden weggelaten; vgl. ook nr. 510. De opinionparagraaf zegt dat
de opinionvennootschap bestaat, maar niet dat aan dat bestaan niet kan worden getornd.
Een onderzoek naar het bestaan van gronden voor ontbinding van de opinionvennootschap vergt feitelijk onderzoek dat de mogelijkheden van de opiniongever te buiten gaat;
vgl. nr. 497 maar ook nr. 527.
516. Nederlandse VOF of CV. De opinionparagraaf ziet op een Nederlandsrechtelijke VOF
of CV. Een VOF treedt als zelfstandige eenheid naar buiten en is daarmee een corporatie (art. 10:117 BW).793, 794 Een CV kan als zelfstandige eenheid naar buiten treden, maar
dat hoeft niet.795 Een CV waarop een opinion ziet, treedt echter altijd zelfstandig, want
onder de naam van de CV, naar buiten. Ook een dergelijke CV is daarmee een corporatie.
Een corporatie is Nederlandsrechtelijk als zij (a) tot stand is gekomen overeenkomstig
Nederlands recht, en (b) (i) ingevolge haar oprichtingsakte haar zetel in Nederland heeft,
of (ii) als een zetel ontbreekt, ten tijde van haar oprichting haar centrum van optreden
naar buiten in Nederland heeft (art. 10:118 BW).796 Hoewel de wet dat niet eist, kan de
790
791
792
793
794
795
796

“incorporate” is volgens Black’s Law Dictionary: “[t]o form a legal corporation”. Zie over de betekenis
van “corporation” noot 827.
Nijnens 1996, p. 72, suggereert “entered into”.
Gebruikelijke Engelse aanduidingen zijn “general partnership” (VOF) en “limited partnership” (CV).
Vlas, in: GS Rechtspersonen, art. 10:117 BW, aant. 2
Een samenwerkingsverband kan alleen een VOF of CV zijn als het onder gemeenschappelijke naam, en
dus als zelfstandige eenheid, naar buiten treedt (art. 16 WvK).
Asser/Maeijer 5-V 1995/15.
De wet geeft een regeling voor internationale zetelverplaatsing van rechtspersonen (art. 10:120 BW).
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oprichtingsakte van een VOF of CV (vgl. nr. 517) een zetel vermelden. Een dergelijke vermelding brengt mee dat de oprichting van de VOF of CV wordt beheerst door Nederlands
recht, en dat de VOF of CV die uit die oprichting ontstaat Nederlandsrechtelijk is. Het
is niet nodig dat de oprichtingsakte naast een zetel in Nederland een rechtskeuze voor
Nederlands recht bevat.797, 798
517. Oprichtingseisen; ontbinding. Oprichting van een VOF of CV vergt wilsovereenstemming tussen de vennoten. Een akte is niet vereist.799 Een VOF of CV waarop een opinion
ziet, is echter altijd tot stand gekomen bij akte.800 Het samenwerkingsverband dat de akte
tot stand brengt, is een VOF of CV als het (a) een maatschap is, en (b) strekt tot uitoefening
van een bedrijf, (c) onder gemeenschappelijke naam.801 Het samenwerkingsverband is een
CV als de akte voorts meebrengt dat ten minste één vennoot – een commanditaire vennoot – (x) niet aansprakelijk is voor de verbintenissen die voor het samenwerkingsverband
worden aangegaan, en (y) jegens de overige vennoten slechts aansprakelijk is te delen in
de verliezen van het samenwerkingsverband tot het bedrag van zijn inbreng.802, 803 Een
samenwerkingsverband is een maatschap (de voorwaarde onder (a)) als het (i) is gericht op
het behalen van vermogensrechtelijk voordeel (ii) ten behoeve van alle vennoten (iii) door
middel van inbreng door alle vennoten.804 De inbreng kan bestaan in geld, goederen, het
genot van goederen of arbeid.805 Is de strekking van de akte dat een of meer vennoten
niet delen in de winst, dan is het samenwerkingsverband geen VOF of CV en in beginsel nietig.806 In de literatuur is verdedigd dat hetzelfde geldt als het winstaandeel van een
vennoot zo klein is dat het niet reëel meer is of als de strekking van de akte is dat een
Een regeling voor zetelverplaatsing van corporaties die geen rechtspersoon zijn, ontbreekt echter.
Van Solinge, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 10:118 BW, aant. 6 met verwijzing naar Kamerstukken II
1996/97, 24 141, nr. 5, p. 3-4. Zie ook Slagter, in: GS Personenassociaties III, §2, aant. 9, en Vlas 2009,
p. 223. Voorzichtiger Steffens, V&O 2000, p. 182-183. Norbruis, V&O 1997, p. 112, meent zonder toelichting dat een rechtskeuze voor Nederlands recht wel geboden is.
798 Een rechtskeuze kan wel van belang zijn voor in de vennootschapsakte geregelde onderwerpen die niet
door Nederlands recht als het incorporatierecht van de VOF of CV worden beheerst; vgl. noot 1115.
799 Een akte is niet vereist: Asser/Maeijer 5-V 1995/40 (de regel van art. 22 WvK dat een VOF wordt opgericht bij akte is slechts een dwingend bewijsvoorschrift) en 360 (de totstandkoming van een CV is
vormvrij).
800 VOF’s en CV’s die niet bij akte tot stand zijn gekomen, blijven in dit boek daarom verder buiten
beschouwing.
801 Zie voor de VOF art. 16 WvK. Zie voor de voorwaarde onder (a) Asser/Maeijer 5-V 1995/28 en voor de
voorwaarden onder (b) en (c) Asser/Maeijer 5-V 1995/18 en 352.
802 Asser/Maeijer 5-V 1995/347. Zie voor uitzonderingen op de voorwaarde onder (x) art. 20 leden 1 en 2
WvK en Asser/Maeijer 5-V 1995/369-372 en 378-383. Zie over de voorwaarde onder (y) Asser/Maeijer
5-V 1995/385-388. Vgl. ook Asser/Van Olffen 7-VII*/360.
803 Verdedigd is dat de CV een bijzondere vorm van VOF is. Dat is echter niet de heersende leer; Asser/
Maeijer 5-V 1995/351 en Slagter, in: GS Personenassociaties III, §2, aant. 4.
804 Vgl. art. 7A:1655 BW en zie Asser/Maeijer 5-V1995/28 en Asser/Van Olffen 7-VII*/28.
805 Asser/Maeijer 5-V1995/36 en Asser/Van Olffen 7-VII*/36.
806 Vgl. art. 7A:1672 lid 1 BW en zie Asser/Maeijer 5-V1995/70 (ook voor uitzonderingen op het beginsel).
Vgl. ook Asser/Van Olffen 7-VII*/65. De vennootschapsakte mag wel meebrengen dat verliezen uitsluitend door een of meer vennoten zullen worden gedragen (art. 7A:1672 lid 2 BW).

797
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vennoot structureel van een aandeel in de winst verstoken blijft.807 Wanneer een samenwerkingsverband strekt tot uitoefening van een bedrijf (de voorwaarde onder (b)) is niet
altijd duidelijk.808 Voor de opinionpraktijk is in het bijzonder van belang dat onzeker is of
een samenwerkingsverband dat gericht is op het verrichten van één bepaalde transactie
strekt tot het uitoefenen van een bedrijf.809 Als dat niet zo is, kan een dergelijk samenwerkingsverband geen VOF of CV zijn. Dat roept de vraag op of een samenwerkingsverband
dat uitsluitend is gericht op het verwerven en vervolgens houden van een belang in een
rechtspersoon of vennootschap een VOF of CV is.810 Een VOF of CV bestaat totdat zij
is ontbonden. Ontbinding geschiedt in de in de wet of de vennootschapsakte geregelde
gevallen.811
518. Inschrijving in het handelsregister. Een VOF of CV die in Nederland een onderneming
in stand houdt, moet in het handelsregister worden ingeschreven (art. 5 onder a Hrw).812
Van Solinge 1995, p. 10-11 en Tervoort, in: GS Personenassociaties, aant. 2.8.4. Zie ook, zonder eigen
standpunt, Langezaal, V&O 2003, p. 155 en Keijzer, Or 2014, p. 276.
808 Zie over het begrip “bedrijf” uitvoerig Asser/Maeijer 5-V1995/18-21 en 352 en Asser/Van Olffen
7-VII*/18-21.
809 Ontkennend Asser/Maeijer 5-V1995/21. Vgl. ook Asser/Van Olffen 7-VII*/21. In de wetsgeschiedenis
van het inmiddels ingetrokken wetsvoorstel personenvennootschappen (voorstel van Wet tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek; Kamerstukken 28 646; zie voor de intrekking Kamerstukken II 28 646 en 31 065, nr. 7) is betoogd dat “een ruime interpretatie van het begrip
«beroep of bedrijf» is beoogd, waarmee ook de inschrijving op en uitvoering van grote openbare werken daaronder kunnen worden begrepen. Ten einde evenwel iedere twijfel uit te sluiten over de vraag
of een openbare vennootschap kan worden gebruikt voor het inschrijven op en het uitvoeren van grote
openbare werken, is in de nota van wijzigingen voorgesteld in lid 1 naast het uitoefenen van een bedrijf
of beroep te spreken van het verrichten van beroeps- of bedrijfshandelingen”; Kamerstukken II 28 646,
nr. 5, p. 10; vgl. ook nr. C, p. 9. Omdat die toevoeging in de bestaande wet ontbreekt, is de onzekerheid
naar huidige recht niet weggenomen.
810 Bevestigend, in het kader van het ingetrokken wetsvoorstel personenvennootschappen (zie noot 809)
Kamerstukken II, 28 646, nr. 5, p 11 en nr. C, p. 9, zij het slechts ten aanzien van “houdster- en beleggingsactiviteiten die mede zijn gericht op het besparen van kosten”. Bevestigend ook Dortmond,
Or 2003, p. 107, die echter de voorwaarde stelt dat de VOF of CV “dan niet slechts een beleggingsclubje
[is], doch een houdstermaatschappij die zich manifesteert als houdster van een of meer dochtermaatschappijen, bijvoorbeeld doordat kenbaar is, dat de (centrale) leiding over die dochtermaatschappij(en)
van haar uitgaat”. Die voorwaarde kan in groepsverband, waar de centrale leiding op een hoger niveau
dan de VOF of CV belegd kan zijn, een struikelblok zijn. Een opiniongever kan bovendien niet vaststellen of aan de in de wetsgeschiedenis en door Dortmond gestelde voorwaarden is voldaan.
811 De in de wet genoemde gevallen van ontbinding zijn (a) verstrijken van een bepaalde tijd waarvoor
de VOF of CV is aangegaan, (b) tenietgaan van een goed of volbrenging van de handeling waarvoor
de VOF of CV is aangegaan, (c) opzegging door een vennoot, (d) (voor zover hier van belang) faillissement van een vennoot, en (e) ontbinding door de rechter wegens gewichtige redenen (art. 7A:1683
en 1684 BW). De mogelijkheid van ontbinding door de rechter is van dwingend recht; Asser/Maeijer
5-V 1995/217. Voor het overige staat het de vennoten in beginsel vrij in de vennootschapsakte van de
wet afwijkende regelingen te treffen; Asser/Maeijer 5-V 1995/231, 232 en 237. In de vennootschapsakte
kunnen ook aanvullende gevallen van ontbinding worden opgenomen. Een VOF of CV kan altijd bij
overeenkomst tussen de vennoten worden ontbonden; Asser/Maeijer 5-V 1995/203.
812 Art. 23 WvK eis dat een VOF wordt ingeschreven in het handelsregister “overeenkomstig de daarvoor
geldende wettelijke bepalingen”. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat “de daarvoor geldende wettelijke
bepalingen” de bepalingen van (nu) de Hrw zijn; Bijlage Handelingen II 1917/18, 258, nr. 3, p. 11.
807
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Uit de opzet van de Hrw volgt dat een VOF of CV zonder een dergelijke onderneming
niet kan worden ingeschreven.813 Denk aan een VOF of CV met een onderneming in het
buitenland. In het handelsregister moeten worden ingeschreven (a) de namen van de vennoten met uitzondering van die van de commanditaire vennoten van een CV, (b) de duur
waarvoor de VOF of CV is aangegaan, (c) het aantal commanditaire vennoten en het totale
bedrag van hun inbreng, en (d) “al hetgeen de [vennootschapsakte] bevat ter bepaling van
de rechten van derden” (art. 17-19 Hrb). De vennootschapsakte hoeft niet in zijn geheel bij
het handelsregister te worden gedeponeerd.

519. Onderzoek. Om de formation opinion te kunnen geven, moet de opiniongever
de vennootschapsakte van de opinionvennootschap onder de loep nemen. Als de opinionvennootschap is ingeschreven in het handelsregister, moet de opiniongever een
handelsregisteruittreksel opvragen. De opiniongever behoort na te gaan of de opinionvennootschap is opgenomen op een van de drie Europese terrorismelijsten.
520. Onderzoek vennootschapsakte. Om de formation opinion te kunnen geven, moet de
opiniongever de vennootschapsakte van de opinionvennootschap onder de loep nemen.
Zie voor het geval de vennootschapsakte sinds de totstandkoming van de opinionvennootschap is gewijzigd nr. 522. De opiniongever moet de vennootschapsakte opvragen bij
de opinionvennootschap. Omdat de vennootschapsakte niet bij het handelsregister wordt
gedeponeerd (zie nr. 518), geldt dat ook als de opinionvennootschap in het handelsregister
is ingeschreven. Is die inschrijving er, dan moet de opiniongever nagaan of de ingeschreven gegevens sporen met wat uit de vennootschapsakte blijkt. Zo moet hij nagaan of de
namen van de vennoten volgens het handelsregister overeenstemmen met de namen van
de vennoten volgens de vennootschapsakte. Blijkt een verschil, dat zal de handelsregisterinschrijving moeten worden aangepast. Het onderzoek door de opiniongever van de
vennootschapsakte moet zich richten op twee onderwerpen. De opiniongever moet in
de eerste plaats nagaan of de vennootschapsakte meebrengt dat de opinionvennootschap
een VOF of CV is. Daartoe moet hij vaststellen dat in de vennootschapsakte een zetel in
Nederland is opgenomen; zie nr. 516. Zie voor het geval een zetel ontbreekt nr. 524. Hij
moet voorts vaststellen dat de opinionvennootschap een naam heeft waaronder zij naar
buiten zal optreden; zie nr. 517. Omdat de opinionvennootschap alleen een VOF of CV
is als zij een maatschap is, moet de opiniongever aan de hand van de vennootschapsakte
vaststellen dat de opinionvennootschap (a) is gericht op het behalen van vermogensrechtelijk voordeel (b) ten behoeve van alle vennoten (c) door middel van inbreng door alle
vennoten; zie opnieuw nr. 517. In de praktijk kan vooral de vraag of behaald vermogensrechtelijk voordeel strekt ten behoeve van alle vennoten (de voorwaarde onder (b)) tot

813

Vgl. art. 4 lid 2 Hrw, dat bepaalt dat een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid, die niet moet
worden ingeschreven, kan worden ingeschreven. Een vergelijkbare bepaling voor een VOF of CV zonder in Nederland gevestigde onderneming ontbreekt. Zie ook Steffens, V&O 2000, p. 182.
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kopzorgen leiden. Als een of meer van de vennoten niet of nauwelijks uitzicht op een aandeel in de winst hebben, is de VOF of CV mogelijk nietig; zie nr. 517. Zie over de totstandkomingsvoorwaarde dat de opinionvennootschap een bedrijf moet uitoefenen nr. 523. Als
de opinionvennootschap een CV lijkt te zijn, moet de opiniongever vaststellen dat bij de
vennootschapsakte een of meer commanditaire vennoten partij zijn. Omdat nietigheden
meebrengen dat de opinionvennootschap niet tot stand is gekomen, en vernietigbaarheden kunnen meebrengen dat aan haar bestaan wordt getornd, moet de opiniongever in de
tweede plaats nagaan of de vennootschapsakte geen bepalingen bevat die in strijd zijn met
de wet en daardoor de vennootschapsakte nietig of vernietigbaar kunnen maken (art. 3:40
BW); vgl. over vernietigbaarheden ook nr. 521.814, 815
521. Geldigheid vennootschapsakte. Een VOF of CV is slechts tot stand gekomen als de
vennootschapsakte door de vennoten geldig is aangegaan. Dat dat zo is, moet de opiniongever in beginsel veronderstellen. Daartoe strekt de in nr. 513 als assumption opgenomen
tekst. Als uitzondering op het beginsel is denkbaar dat de opiniongever bevestigt dat een
of meer Nederlandse vennoten de vennootschapsakte geldig zijn aangegaan. Die bevestiging is echter geen onderdeel van de formation opinion. Zij is een capacity opinion over de
betrokken vennoot of vennoten. Als de vennootschapsakte tot stand is gekomen door een
wilsgebrek – bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling – kan de VOF
of CV door de partij waarbij het wilsgebrek bestond, worden vernietigd (art. 3:44 en 6:228
BW). Dat er geen wilsgebreken zijn geweest, mag de opiniongever echter veronderstellen.
Hij hoeft ter zake geen assumption op te nemen; zie nr. 245. De opiniongever moet veronderstellen dat de vennootschapsakte die hem is voorgelegd, de geldende vennootschapsakte is. Daarover kan hij een assumption opnemen, bijvoorbeeld:
The Partnership Deed remains in force without modification.
Omdat de opiniongever als er geen aanwijzingen van het tegendeel zijn, ervan mag uitgaan dat de documenten die hem worden voorgelegd nog van kracht zijn (zie nr. 246), kan
de assumption ook worden weggelaten.

814

815

Dit onderzoek gaat verder dan het onderzoek van de akte van oprichting en de statuten van de opinionvennootschap dat moet worden gedaan door een opiniongever die een incorporation opinion geeft;
zie nr. 500. De achtergrond is dat gebreken in akte van oprichting of statuten de oprichting van een
rechtspersoon niet aantasten en alleen door rechterlijke tussenkomst tot het einde van het bestaan van
de rechtspersoon kunnen leiden. Nietigheden in een vennootschapsakte brengen echter mee dat de
betrokken VOF of CV niet bestaat (en, als de nietigheid de oprichtingsakte betreft, dat zij niet is opgericht) en vernietigbaarheden kunnen zonder rechterlijke tussenkomst tot het einde van de VOF of CV
leiden.
Het onderzoek van de vennootschapsakte moet ook worden gedaan als de akte een notariële akte is. De
opiniongever moet zelf vaststellen of een notariële akte het daarmee beoogde rechtsgevolg bewerkstelligt; zie nr. 257.
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522. Wijzigingen vennootschapsakte. Een VOF of CV is alleen Nederlands als zij bij haar
oprichting haar zetel of haar centrum van optreden naar buiten in Nederland heeft; zie
nr. 516. Als de vennootschapsakte na de totstandkoming van de VOF of CV is gewijzigd,
moet de opiniongever daarom bij de opinionvennootschap ook de oorspronkelijke vennootschapsakte opvragen, waarbij de opinionvennootschap tot stand is gekomen. Ook
die akte moet hij aan het in nr. 520 beschreven onderzoek onderwerpen. De in nr. 513 als
assumption opgenomen tekst moet zich in dat geval ook uitstrekken over de oorspronkelijke akte. Zie voor het geval de oorspronkelijke akte geen zetel vermeldt nr. 524.
523. Onderzoek bedrijf. De vennootschapsakte zal het doel van de opinionvennootschap
vermelden. De opiniongever kan zich zo een oordeel vormen over de vraag of de opinionvennootschap tot doel heeft een bedrijf uit te oefenen. Omdat de grenzen van het begrip
“bedrijf” niet erg duidelijk zijn, kan de opiniongever ervoor kiezen ter zake een assumption op te nemen, bijvoorbeeld:
The Partnership conducts a business (oefent een bedrijf uit) within the meaning of
Section 16 Commercial Code (Wetboek van Koophandel).
Denkbaar is dat de omschrijving van het doel in de vennootschapsakte reden geeft voor
twijfel over de vraag of de opinionvennootschap een bedrijf uitoefent. Denk aan het geval
dat het doel uitsluitend is de aandelen in een bepaalde vennootschap te houden; vgl.
nr. 517. Omdat, als de opinionvennootschap geen bedrijf uitoefent, de gevolgen ingrijpend
zijn – de opinionvennootschap is dan geen VOF of CV – hoort de opiniongever in een
dergelijk geval de assumption te vervangen door een qualification die op de twijfel en die
mogelijke gevolgen wijst.
524. Ontbreken zetel. Het komt voor dat de vennootschapsakte geen zetel van de opinionvennootschap vermeldt. In dat geval kan de opinionvennootschap alleen een VOF of CV
zijn als ten tijde van haar oprichting haar centrum van optreden naar buiten in Nederland
was; zie nr. 516. Of dat zo is, kan de opiniongever niet met zekerheid vaststellen. Als een
zetel ontbreekt, zal de opiniongever daarom in een assumption moeten veronderstellen
dat het centrum van optreden naar buiten ten tijde van de oprichting in Nederland was.
525. Terrorismelijsten. De wet bevat twee regelingen die inhouden dat een corporatie die
is opgenomen op een van de drie Europese terrorismelijsten van rechtswege verboden
is: (a) de regeling in Boek 2 BW (art. 2:20 lid 3) die van toepassing is op Nederlandse
privaatrechtelijke rechtspersonen, en (b) de regeling in Boek 10 BW (art. 10:123) die van
toepassing is op “corporatie[s] die niet [zijn] een Nederlandse rechtspersoon”. Hoewel
de laatste regeling naar de letter ook van toepassing is op VOF’s en CV’s, blijkt uit de
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wetsgeschiedenis (en de plaatsing van de regeling in Boek 10 BW) dat dat niet is bedoeld.816
Met een opinionvennootschap die op een van de lijsten staat, zal een bona fide opinionontvanger echter geen zaken willen doen. Daarom hoort de opiniongever die een formation opinion geeft, na te gaan of de opinionvennootschap niet op een van de Europese
terroristenlijsten voorkomt. Zie over het raadplegen van die lijsten nr. 432 e.v.

526. Qualifications. De formation opinion vergt in het algemeen geen bijzondere quali
fications. Als de opiniongever aanwijzingen heeft dat de opinionvennootschap mogelijk zal worden ontbonden, moet hij daarop in een qualification wijzen. De bankruptcy
qualification is van toepassing.
527. Qualification bij waarschijnlijke ontbinding. Op de mogelijkheid dat de opinionvennootschap wordt ontbonden, hoeft de opiniongever in de opinion in beginsel niet te wijzen; vgl. nr. 515. Een uitzondering op het beginsel geldt als de opiniongever aanwijzingen
heeft dat een in de vennootschapsovereenkomst opgenomen ontbindingsgrond tot ontbinding van de opinionvennootschap zal leiden op een zodanig moment dat de opinionontvanger door de ontbinding wordt geraakt; vgl. nr. 506.
528. Bankruptcy qualification van toepassing. Tenzij de vennootschapsakte anders bepaalt,
wordt een VOF of CV ontbonden door faillissement van een van de vennoten.817, 818 De
bankruptcy qualification is in zoverre op de formation opinion van toepassing.

6.4

“Good standing” en “No insolvency” opinions

529. “Good standing” opinion. Het komt voor dat een Amerikaanse opinionontvanger
vraagt om een opinion dat de opinionvennootschap “in good standing” is. Omdat “good
standing” naar Nederlands recht geen betekenis heeft, kan een “good standing” opinion
niet worden gegeven.819
816
817

818

819

Kamerstukken II 2004/05, 28 764, nr. 6, p. 9.
Zie noot 811. Tenzij de vennootschapsakte anders bepaalt, wordt een VOF of CV ook ontbonden als op
een van de vennoten de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard
(art. 7A:1683 aanhef en onder 4° BW). VOF’s en CV’s met een natuurlijke persoon als vennoot komen
in de opinionpraktijk echter niet voor.
Tot HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:251, RvdW 2015/253, betekende faillietverklaring van een
VOF of CV betekent mede de faillietverklaring van haar beherende vennoten. Tenzij de vennootschapsakte bepaalde dat faillietverklaring van een vennoot niet tot haar faillissement leidde, werd de VOF of
CV aldus ook ontbonden als zij zelf failliet werd verklaard. Dat een VOF failliet kan worden verklaard,
volgt uit de wet (art. 2 lid 3 en 4 lid 3 Fw). Aangenomen wordt dat ook een CV failliet kan worden verklaard; Wessels I 2012/1157-1158. Zie over het gebruik van het begrip “beherende vennoten” noot 1079.
Nijnens 1996, p. 74, en Van Wassenaer, Adv 1988, p. 393, wijzen op de mogelijkheid dat de opinion
ontvanger een opinion verlangt dat de opinionvennootschap “is qualified to do business in the
Netherlands”. Dat komt in de praktijk echter niet of nauwelijks (meer) voor. Vgl. over het begrip “quali
fied to bo business” nr. 1063.
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530. “Good standing”. Amerikaanse opinions bevatten doorgaans het oordeel – meestal
verwerkt in de incorporation opinion – dat de opinionvennootschap “in good standing
is”. Wat “good standing” in een dergelijke opinion betekent, hangt af van de betekenis die
aan het begrip wordt toegekend in de staat binnen de Verenigde Staten waar de opinionvennootschap is opgericht en bestaat. In algemene zin duidt het begrip aan dat de opinionvennootschap bepaalde stukken bij de overheid heeft gedeponeerd, en soms bepaalde
belastingaangiftes heeft gedaan en bepaalde aan de overheid verschuldigde retributies
heeft betaald. In sommige staten is het begrip in de wet vastgelegd, in andere heeft het een
in het juridisch spraakgebruik meer of minder vastomlijnde betekenis.820 Het Nederlandse
recht kent geen met “good standing” vergelijkbaar begrip. Omdat de betekenis van het
begrip in de Verenigde Staten van staat tot staat verschilt, is het ook niet eenduidig te ontleden, zodat kan worden bezien of een Nederlandse opinionvennootschap aan de samenstellende delen van het begrip voldoet. Een “good standing” opinion over een Nederlandse
opinionvennootschap kan daarom niet worden gegeven.821, 822, 823

531. “No insolvency” opinion. Soms vraagt een opinionontvanger om een opinion
dat de opinionvennootschap niet is onderworpen aan enige insolventieprocedure –
een “no insolvency” opinion. De opiniongever kan desgevraagd bevestigen dat uit de
Nederlandse insolventieregisters en het handelsregister niet van enige insolventieprocedure blijkt. Een opinion is die bevestiging nauwelijks te noemen.
532. Bezwaren. Een opinionontvanger kan vragen om een opinion dat de opinionvennootschap niet het voorwerp is van enige insolventieprocedure. Een opiniongever kan op dat
punt maar beperkte geruststelling bieden. Insolventieprocedures waaraan Nederlandse
opinionvennootschappen kunnen worden onderworpen zijn, enigszins afhankelijk van
het geval, faillissement, surseance van betaling, noodregeling en insolventieprocedures
in andere landen van de Europese Unie; vgl. nr. 473. Met uitzondering van de nood
regeling moeten al die procedures worden ingeschreven in een insolventieregister; zie
nr. 437 e.v. Noodregeling wordt in de praktijk ingeschreven in het Wft-register; zie nr. 441.
Faillissement en surseance van betaling moeten voorts worden ingeschreven in het handelsregister; zie nr. 444. Als uit een van deze registers blijkt dat de opinionvennootschap
is onderworpen aan een insolventieprocedure, is de zaak gedaan. De opinionontvanger
zal met de opinionvennootschap geen verdere zaken willen doen, waarmee de noodzaak de opinion te geven vervalt. Als de registers geen insolventieprocedure vermelden,
biedt dat echter geen zekerheid dat de opinionvennootschap daarvan vrij is; vgl. nr. 443.

820
821
822
823

Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 210-214. Zie ook Tribar 1998, § 6.1.4.
Aldus ook Nijnens 1996, p. 73-74, Van Wassenaer, Adv 1988, p. 393 en Van Schilfgaarde, WPNR 2014,
p. 943.
In Engeland geldt hetzelfde; London Report 2011, § 68.
In een Amerikaansrechtelijke opinion is de opinionparagraaf gebruikelijk maar heeft hij weinig toegevoegde waarde; zie Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 213 en Tribar 1998, § 6.1.4.
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De opiniongever kan daarom niet meer doen dan bevestigen dat uit de registers niet van
enige insolventieprocedure blijkt. Een verstandig opiniongever voegt daaraan toe, dat dat
niet betekent dat er geen insolventieprocedure is. Een deskundig oordeel is die bevestiging
niet te noemen. Sommige opiniongevers kiezen er daarom voor de bevestiging niet te presenteren als een “opinion”, maar als een “confirmation”.824

6.5

De corporate power opinion

533.

Opinion:

The Company has the corporate power to enter into and perform the Agreement.
534. Betekenis. De tekst in nr. 533 is die van een gebruikelijke corporate power opinion. De opinion houdt in dat het aangaan en nakomen van de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet, past binnen de grenzen die het rechtspersonenrecht en de statuten aan de
activiteiten van de opinionvennootschap stellen.825
535. Beperking tot privaatrechtelijke rechtspersonen. De in nr. 533 opgenomen tekst gaat
ervan uit dat de opinionvennootschap een privaatrechtelijke rechtspersoon is. Zie voor het
geval de opinionvennootschap een VOF of CV is nr. 555 e.v.
536. “Corporate power”. De opinionparagraaf spreekt van de “corporate power”
van de opinionvennootschap. “Corporate” – rechtspersonenrechtelijk – beperkt de
opinion
paragraaf tot rechtspersonenrechtelijke grenzen aan de activiteiten van de

824
825

Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 97, noot 21, die erop wijzen dat advocaten die in hun opinion
bevestigen dat de opinionvennootschap geen partij is bij gerechtelijke procedures, “[b]ecause these opinions lack legal analysis, […] prefer to refer tot hem as confirmations”.
In de Verenigde Staten betekent de corporate power opinion “that the company has the power to take
the actions specified under the corporation law of the state in which it was incorporated and its charter
and bylaws. In other words, the opinion means that those actions are not ultra vires. The opinion does
not mean merely that a party seeking to bind the company could overcome a defense of ultra vires […]
by relying on a statute that limits the availability of the ultra vires defense.”; Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 236-237. In dezelfde zin Tribar 1998, § 6.3.
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opinionvennootschap.826, 827, 828, 829 Die grenzen kunnen voortvloeien uit de wet of uit
de statuten. Een belangrijke begrenzing wordt gevormd door het doel van de opinion
vennootschap; zie nr. 540 e.v. Andere rechtspersonenrechtelijke regels en de statuten kunnen echter ook grenzen stellen; zie nr. 541 en 544.
537. “entry into and performance”. De opinionparagraaf strekt zich uit over het aangaan
– “entry into” – en het uitvoeren – “performance” – van de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet. “Performance” heeft een beperkte betekenis. Het begrip ziet alleen op
handelingen waartoe de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, rechtstreeks verplicht.
Voorbereidingshandelingen vallen erbuiten; vgl. nr. 1021.
538. Alternatieve formuleringen. Sommige opiniongevers vervangen “corporate power”
door “corporate power and authority”. Naast “power” heeft “authority” geen zelfstandige
betekenis.830 Dat woord toe te voegen verandert de betekenis van de opinionparagraaf
niet.831 Hoewel ongebruikelijk, is denkbaar dat “corporate” uit de opinion wordt weg
gelaten en dat kortweg wordt verwezen naar “power”. Ook dat verandert de betekenis van
de opinionparagraaf niet. Hij blijft beperkt tot rechtspersonenrechtelijke grenzen aan de
activiteiten van de opinionvennootschap; zie nr. 536.832

826
827

828
829

830
831
832

Aldus ook Nijnens 1996, p. 75.
“Corporate” is volgens Black’s Law Dictionary “[o]f or relating to a corporation […]”. Een “corporation”
is “[a]n entity (usu. a business) having authority under law to act as a single person distinct from the
shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of
persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the
legal powers that its constitution gives it”. Uit andere lemma’s in Black’s Law Dictionary – “charitable
corporation”, “cooperative corporation”, “ecclesiastical corporation”, “nonprofit corporation”, “nonstock corporation” (met als voorbeelden “mutual insurance companies, charitable organizations and
private clubs), “religious corporation” – blijkt dat “corporation” ruim kan worden opgevat, zodat “corporate” kan worden gebruikt ten aanzien van alle Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen.
Ook in de Verenigde Staten is de corporate power opinion beperkt tot rechtspersonenrechtelijke grenzen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 238-240.
Als de opinionvennootschap werkzaam is in een gereguleerde sector – denk aan een pensioenfonds,
woningcorporatie of zorg- of onderwijsinstelling – kunnen de regels waaraan zij uit dien hoofde onderworpen is, grenzen stellen aan haar activiteiten. De regels kunnen ook eisen stellen aan de besluitvorming binnen de opinionvennootschap of aan de wijze waarop zij wordt vertegenwoordigd. In een enkel
geval kan niet-naleving van de regels gevolgen hebben voor de geldigheid van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet. Soms zullen de regels hun neerslag hebben gevonden in de statuten van de
opinionvennootschap. In een dergelijk geval kunnen de regels, afhankelijk van hun inhoud, gevolgen
hebben voor de corporate power opinion, de corporate action opinion of de validly signed opinion, of
soms de remedies opinion. In andere gevallen kunnen de regels gevolgen hebben voor de no violation
of law opinion; vgl. noot 1550.
Vgl. Nijnens 1996, p. 75.
In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 238.
In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 237.
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539. Doel en andere grenzen. Een rechtspersoon mag geen rechtsverhoudingen aangaan buiten zijn doel. Dat doel vindt zijn startpunt in de doelomschrijving in de statuten.
Bij de bepaling van het doel moeten echter alle omstandigheden in aanmerking genomen
worden. Een rechtsverhouding in strijd met het doel kan door de rechtspersoon worden
vernietigd als de wederpartij wist of zonder nader onderzoek moest weten dat het doel
werd overschreden. Vernietiging wegens doeloverschrijding is zeldzaam. De statuten en
de wet kunnen andere grenzen stellen aan het aangaan door de opinionvennootschap
van rechtsverhoudingen.
540. Doel. De statuten van een privaatrechtelijke rechtspersoon moeten het doel van de
rechtspersoon bevatten (art. 2:27 lid 4 aanhef en onder a (vereniging, jo. art. 2:53a ook
coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij), 2:66 lid 1 (NV), 2:177 lid 1 (BV) en
2:286 lid 4 aanhef en onder b BW (stichting). Bij de bepaling wat het doel is, is de tekst van
de doelomschrijving in de statuten echter niet bepalend. Alle omstandigheden moeten in
aanmerking worden genomen.833 Dat brengt mee dat het doel ruimer kan zijn dan uit de
statutaire doelomschrijving blijkt: ook handelingen die niet vallen binnen de statutaire
doelomschrijving maar daaraan wel dienstbaar zijn, passen binnen het doel (als zogenoemde “secundaire handelingen”). Een voorbeeld is het aantrekken van financiering.
Het aantrekken van financiering ten behoeve van de activiteiten van de rechtspersoon valt
binnen het doel, ook als de statutaire doelomschrijving daarvan niet rept.834 Zie over de
vraag of het doel ook enger kan zijn dan uit de statutaire doelomschrijving volgt nr. 543.
541. Inhoud doelomschrijving. De statuten van een rechtspersoon bevatten altijd een
bepaling waarin het doel van de rechtspersoon wordt omschreven. Bepalingen die richting geven aan de activiteiten van de rechtspersoon kunnen echter ook elders in de statuten worden opgenomen. In het bijzonder is denkbaar dat de statuten buiten de bepaling
omtrent het doel beperkingen stellen aan de activiteiten die de rechtspersoon mag ontplooien, of de rechtsverhoudingen die hij mag aangaan. Over de vraag of dergelijke beperkingen onderdeel zijn van het doel, wordt getwist.835 Voor de opinionpraktijk is die twist
zonder belang. De corporate power opinion bevestigt in het algemeen dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, past binnen grenzen die de statuten aan de activiteiten
van de opinionvennootschap stellen. Ook statutaire beperkingen die geen onderdeel van
het doel zijn, moeten daarom in aanmerking worden genomen. Denk aan een beperking
833

834
835

Zie HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0502, NJ 1992/438, HR 16 oktober 1992,
ECLI:NL:HR:1992:ZC0716, NJ 1993/98 en HR 20 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2144,
NJ 1997/149. Kritisch daarover Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/830 en de noten
van Maeijer onder de arresten van 7 februari 1992 en 16 oktober 1992. Vgl. ook Huizink, in:
GS Rechtspersonen, art. 2:7 BW, aant. 6.3 en 6.4.
Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/391.
Bevestigend Huizink, in: GS Rechtspersonen, art. 7 BW, aant. 5.4, Van der Heijden-Van der Grinten/
Dortmond 2013, p. 92, ontkennend Maeijer 1978, p. 4. Vgl. ook (zonder eigen standpunt) Asser/Maeijer
2-II 1997/75.
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die voortvloeit uit een bepaling in de statuten van een NV dat uit de winst eerst een preferent dividend wordt betaald, en dat de winst die vervolgens overblijft ter beschikking van
de algemene vergadering staat. Een dergelijke bepaling verhindert dat de NV een rechtsverhouding aangaan die verbiedt dat de vennootschap een preferent dividend betaalt als
niet aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
542. Gevolgen doeloverschrijding. Verricht een rechtspersoon een rechtshandeling buiten
zijn doel, dan is die rechtshandeling vernietigbaar als de wederpartij wist of zonder onderzoek moest weten dat het doel werd overschreden (art. 2:7 BW). Alleen de rechtspersoon
kan de vernietiging inroepen. Is de rechtspersoon failliet, dan komt de bevoegdheid tot
vernietiging toe aan de curator.836
543. Belang opinionvennootschap – aansprakelijkheid voor schulden groepsmaatschappij
doeloverschrijdend? Een succesvol beroep op doeloverschrijding is zeldzaam. Rechtspraak
en literatuur spitsen zich overwegend toe op gevallen waarin een BV aansprakelijkheid
had aanvaard voor schulden van een moedermaatschappij of zustermaatschappij.837, 838
(Het aanvaarden door een houdstermaatschappij van aansprakelijkheid voor schulden
van een volle dochtermaatschappij is in het algemeen niet doeloverschrijdend.839) De
vraag of het aanvaarden van aansprakelijkheid voor schulden van groepsmaatschappijen
door een dochtermaatschappij valt binnen het doel, moet stapsgewijs worden benaderd.
Een eerste vraag is, of de aansprakelijkheid wordt voorzien door het statutaire doel. Die
vraag kan aan de hand van de doelomschrijving worden beantwoord. Als dat niet zo is,
is een tweede vraag of het aanvaarden van de aansprakelijkheid (als secundaire handeling; vgl. nr. 540) dienstbaar is aan het statutaire doel. Dat kan in het bijzonder het geval
zijn als de rechtspersoon voordeel heeft van de overeenkomst in verband waarmee de
aansprakelijkheid wordt aanvaard. Denk aan een financieringsovereenkomst waaronder ook de rechtspersoon financiering kan verkrijgen, direct van de financier of indirect
door tussenkomst van een groepsmaatschappij, mogelijk op gunstiger voorwaarden dan
wanneer de rechtspersoon zelfstandig financiering zou moeten aantrekken. Een derde en
laatste vraag is of de aansprakelijkheid zich verdraagt met het belang van de betrokken
rechtspersoon. Omstreden is of die vraag in beide hiervoor genoemde gevallen aan de
orde komt – de aanvaarding van aansprakelijkheid wordt voorzien in het statutaire doel
of die aanvaarding is daaraan dienstbaar – of alleen in het laatste geval.840 Uit de literatuur
836
837

Vgl. Wessels III(2) 2013/3305.
Aansprakelijkheid voor schulden van een moedermaatschappij of zustermaatschappij kan voortvloeien
uit een garantie, borgstelling of andere vorm van persoonlijke zekerheid, of uit pandrecht, hypotheek of
andere goederenrechtelijke zekerheid op goederen van de betrokken rechtspersoon.
838 Vgl. noten 840 en 842.
839 HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0502, NJ 1992/438 en Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme
2-II* 2009/830.
840 In de eerste zin – het belang van de rechtspersoon speelt altijd een rol – Winter 1992, p. 162-163 (vgl.
ook p. 131-140), Mendel 1971, p. 143-148, Mendel 1989, p. 21, Mendel 1997, p. 41, Huizink 2013/59,
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is af te leiden dat voor de vraag of aansprakelijkheid zich verdraagt met het belang van de
rechtspersoon twee omstandigheden in het bijzonder van belang zijn.841 De eerste omstandigheid is de groepsband tussen de betrokken rechtspersoon en de groepsmaatschappijen
waarvoor hij aansprakelijkheid aanvaardt. Het belang van de rechtspersoon moet niet in
isolement worden beschouwd. Het belang van de groep waarvan de rechtspersoon deel
uitmaakt, mag in ogenschouw worden genomen. Het groepsbelang mag zwaarder wegen,
naarmate de rechtspersoon meer met de groep verweven is, en meer afhankelijk is van het
welvaren van de groep. De tweede omstandigheid is het risico dat de rechtspersoon met
het aanvaarden van de aansprakelijkheid loopt. Dat risico wordt deels bepaald door de
kans dat de aansprakelijkheid zal worden ingeroepen, en deels door de gevolgen die een
dergelijk inroepen in voorkomend geval zal hebben. In de praktijk gaat het bedrag waarop
de aansprakelijkheid ziet, de financiële draagkracht van de rechtspersoon nogal eens te
boven. Dat enkele feit is echter niet voldoende om het aanvaarden van de aansprakelijkheid doeloverschrijdend te maken. De heersende leer lijkt te zijn dat als sprake is van een
redelijke mate van verwevenheid tussen de rechtspersoon en de groep waarvan hij deel
uitmaakt, het belang van de rechtspersoon alleen in het geding komt als het aanvaarden
van aansprakelijkheid leidt tot een concreet risico dat de rechtspersoon ten onder zal gaan.
In de praktijk betekent dat dat er een reëel gevaar moet zijn dat de groep waarvan de
rechtspersoon deel uitmaakt, de verplichtingen onder de betrokken financiering niet zal
kunnen nakomen. Van een dergelijk reëel gevaar is in de praktijk niet vaak sprake.842

Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/58, Honée, NV 1981, p. 55-56, Ophof, NJb 1983, p. 1193,
Postma, NV 1986, p. 19, Heyning, NV 1993, p. 171-172 en Van Schilfgaarde, WPNR 1983, p. 9-10, en
WPNR 1997, p. 86. In de tweede zin – het belang van de rechtspersoon speelt alleen een rol als het
statutaire doel niet in de aansprakelijkheidstelling voorziet – Asser/Maeijer 2-II/Asser/Van Solinge
& Nieuwe Weme 2-II* 2009/830, Huizink, in: GS Rechtspersonen, art. 2:7 BW, aant. 6.3, Maeijer 1987,
p. 75-79, Van Achterberg 1989, p. 90-91, Maeijer 1997, p. 118-119, Van Solinge 2002, p. 113-117, Assink
2013 (deel 1), p. 181 (vgl. ook deel 2, p. 2253-2245), Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013,
p. 93, Bartman & Dorresteijn 2013, p. 273/274, p. 86, Van Achterberg, NV 1988, p. 137-138, Maeijer,
RM Themis 1990, p. 466-467, Quist, WPNR 1997, p. 319 en Van der Ploeg, WPNR 2001, p. 1053-1954.
Aanhangers van de tweede leer aanvaarden soms dat het belang van de rechtspersoon kan voorgaan op
de statutaire doelomschrijving als de rechtshandeling in kwestie “gelet op de omstandigheden van het
geval redelijkerwijs niet kan zijn gericht op het belang van de rechtspersoon”; vgl. Asser/Maeijer 2-II
1997/74 en Asser/Kroeze 2-I* 2015/69. Vgl. ook Timmerman 1991, p. 45-47, Groenewald 2001, p. 143164, Timmerman, TVVS 1997, p. 17, en de in noten 833 en 842 genoemde rechtspraak. Zie voor een
onderverdeling van de verschillende standpunten in de literatuur in drie groepen Van Solinge 2002,
p. 114-115.
841 Vgl. de in noot 841 genoemde literatuur.
842 Een beroep op doeloverschrijding bij aanvaarding van aansprakelijkheid voor schulden van
een ander dan een dochtermaatschappij werd niet aanvaard in Rb. Arnhem 28 december 1987,
ECLI:NL:RBARN:1987:AH2042, KG 1988/37, Rb. Breda 24 juni 1997, ECLI:NL:RBBRE:1997:AG3127,
JOR 1997/112, Rb. Rotterdam 14 januari 1999, ECLI:NL:RBROT:1999:AG3364, JOR 1999/85.
Doeloverschrijding werd wel aangenomen in Hof Den Haag 27 juni 1968, ECLI:NL:GHSGR:1968:AC4881,
NJ 1978/43 en Hof Amsterdam 27 november 1986, ECLI:NL:GHAMS:1986:AC9597, NJ 1987/801 en Hof
Amsterdam 22 maart 1984, ECLI:NL:GHAMS:1984:AC8352, NJ 1985/219.
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544. Wettelijke grenzen. De wet kan meebrengen dat een rechtspersoon bepaalde rechtsverhoudingen niet of niet zonder voorwaarden mag aangaan. Hier en daar bepaalt de wet
dat een rechtsverhouding die door een rechtspersoon wordt aangegaan, nietig is. De wet
kan ook het aangaan van een bepaalde rechtsverhouding verbieden, of daaraan voorwaarden verbinden. Voor de opinionpraktijk zijn vooral de regels omtrent financiëlesteunverlening door NV’s van belang (art. 2:98c BW).843, 844

545. Onderzoek. Om de corporate power opinion te kunnen geven, moet de opinion
gever de statuten van de opinionvennootschap bestuderen, en voorts de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet. Een rechtsverhouding die ertoe strekt dat de opinionvennootschap aansprakelijkheid aanvaardt voor schulden van een moedermaatschappij of
zustermaatschappij kan doeloverschrijdend zijn. De opiniongever behoort dienaangaande een qualification over doeloverschrijding op te nemen. In andere gevallen is van
doeloverschrijding zelden sprake. Als hij twijfelt, kan de opiniongever een assumption
opnemen met de strekking dat de rechtsverhouding is aangegaan in het kader van de
gewone bedrijfsvoering.
546. Onderzoek statuten. Het statutaire doel van de opinionvennootschap blijkt uit de
statuten; zie nr. 540 e.v. Die behoort de opiniongever op te vragen bij het handelsregister.
Hij mag ervan uitgaan dat de aldus verkregen statuten de geldende statuten van de opinionvennootschap zijn; zie nr. 419 e.v. Uitgangspunt mag zijn dat een handeling die binnen de statutaire doelomschrijving valt, of daaraan op het eerste oog dienstbaar kan zijn,
niet doeloverschrijdend is. Het vennootschappelijk belang zal slechts in een enkel geval
roet in het eten gooien; vgl. nr. 543. Opinions zien in de meeste gevallen op financieringstransacties; zie nr. 11. Als een opinionvennootschap financiering aantrekt met het oog op
843 De financiëlesteunverleningsregels gelden bij verkrijging van aandelen in een Nederlandse NV (behalve
als (a) de verkrijging geschiedt door werknemers van de NV of een groepsmaatschappij, of (b) de steun
wordt verleend door een bank in de normale uitoefening van zijn bedrijf (art. 2:98c leden 8 en 9 BW). De
regels strekken zich mede uit over steunverlening door dochtermaatschappijen (art. 2:96c lid 1 laatste
zin BW).
844 In zeldzame gevallen zou de opinion ertoe kunnen nopen aandacht te geven aan de regeling omtrent
verkrijging door een NV of BV van volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan (art. 2:98 leden
2-9 en 2:207 BW). (Verkrijging door een NV of BV van eigen niet volgestorte aandelen of certificaten
daarvan is nietig, tenzij de verkrijging geschiedt onder algemene titel (art. 2:98 lid 1 en 2:207 lid 1
tweede zin BW).) Ook kan de regeling omtrent “nachgründung” bij verkrijging door een NV van goederen die toebehoren of hebben toebehoord aan een oprichter (art. 2:94c lid 1 BW) aandacht vragen.
Dat kan in het bijzonder van belang zijn bij uitgifte van aandelen tegen volstorting in natura. Voor
een stichting heeft de regel van art. 2:291 lid 2 BW dat, tenzij de statuten anders bepalen, een stichting
geen overeenkomsten kan aangaan tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen,
of waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tot gevolg dat de stichting
de genoemde overeenkomsten niet kan aangaan. Hoewel voor een vereniging art. 2:44 lid 2 BW een
gelijkluidende bepaling bevat, treedt dat gevolg daar niet op. De bevoegdheid te besluiten tot het aangaan van een in de bepaling genoemde overeenkomst berust in een vereniging krachtens art. 2:40 lid 1
BW bij de algemene vergadering; Asser/Rensen 2-III* 2012/129.
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haar gewone bedrijfsactiviteiten mag worden aangenomen dat die financiering binnen
haar doel valt; zie nr. 540. De opiniongever kan ermee volstaan na te gaan of het doel van
de financiering spoort met het doel van de opinionvennootschap.845 Het verstrekken door
de opinionvennootschap van zekerheid voor een door haar aangetrokken financiering valt
in beginsel ook binnen haar doel. Hetzelfde geldt voor andere rechtsverhoudingen die de
opinionvennootschap in het kader van de financieringstransactie aangaat. Denk bijvoorbeeld aan een renteswap waarmee de opinionvennootschap een fluctuerende rente op de
financiering geheel of gedeeltelijk omzet in een vaste rente, om aldus haar renterisico te
beperken. Een uitzondering op het beginsel kan gelden als de statuten aan het verstrekken van zekerheid of het aangaan van derivatentransacties in de weg staan.846 Omdat de
corporate power opinion niet beperkt is tot het aangaan van de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet, maar zich mede uitstrekt over het uitvoeren daarvan (zie nr. 537), moet
de opiniongever niet alleen nagaan of het aangaan van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, binnen het doel van de opinionvennootschap valt, maar ook of handelingen
waartoe die rechtsverhouding verplicht, binnen het doel vallen.847
547. Qualification of assumption bij mogelijke doeloverschrijding. Het komt voor dat de
opiniongever aarzelt over de vraag of een rechtshandeling binnen het doel valt. In de praktijk leveren vooral transacties door opinionvennootschappen met een sterk beperkt doel
– bijvoorbeeld stichtingen pensioenfonds – wel hoofdbrekens op.848 Bij twijfel doet de opiniongever er wijs aan een qualification op te nemen. Inspiratie kan worden ontleend aan
de in nr. 548 opgenomen tekst.849 Een alternatief is dat de opiniongever een assumption

845 Het doel van een financiering blijkt doorgaans uit de financieringsdocumentatie. Gebruikelijke financieringsdoelen zijn (a) herfinanciering van bestaande financieringen, (b) werkkapitaalfinanciering,
(c) financiering van acquisities, en (d) financiering van bedrijfsactiviteiten in het algemeen (“general
corporate purposes”). Van financiering voor dergelijke doelen mag worden aangenomen dat zij dienstbaar is aan het statutaire doel.
846 Dat uit de statuten van een rechtspersoon volgt dat het stellen van zekerheid voor eigen schulden niet
is toegestaan, is niet ondenkbaar. Zo komt het voor dat de statuten van een stichting administratiekantoor die aandelen houdt waartegenover zij certificaten van aandelen heeft uitgegeven, bepalen dat de
stichting de door haar gehouden aandelen niet mag bezwaren. Dat het doel van een rechtspersoon het
aangaan van derivatentransacties aan banden legt, is evenmin uitgesloten. Zo bepalen de statuten van
een stichting pensioenfonds doorgaans dat de stichting een prudent beleggingsbeleid moet voeren. Dat
kan in de weg staan aan het aangaan van derivatentransacties met een speculatief karakter – voor zover
die al onder het doel van het pensioenfonds te brengen zijn.
847 Dat geldt ook in de Verenigde Staten; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 243-244.
848 Vgl. noot 846.
849 Sommmige opiniongevers nemen een qualification (of een assumption) over doeloverschrijding op
ongeacht de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. De gedachtegang is dat het doel alleen kan worden bepaald met inachtneming van alle omstandigheden (zie nr. 540), en dat een opiniongever nooit
met zekerheid kan vaststellen welke omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen en hoe
de in aanmerking te nemen omstandigheden moeten worden gewogen. Die gedachtegang is op zichzelf
juist, maar geeft blijk van wel zeer grote voorzichtigheid. In de praktijk bestaat over het antwoord op de
vraag of een rechtsverhouding waarop een opinion ziet, al dan niet doeloverschrijdend is, buiten de in
nr. 547 e.v. bedoelde gevallen zelden aarzeling.
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opneemt met de strekking dat de rechtsverhouding dienstbaar is aan de gewone bedrijfsuitoefening van de opinionvennootschap.850 Van een dergelijke rechtsverhouding mag
worden aangenomen dat zij binnen het doel valt.851, 852 De assumption kan bijvoorbeeld
luiden:
The Company’s entry into the Agreement is conducive to its ordinary course of
business.
548. Qualification bij aanvaarding aansprakelijkheid voor schulden groepsmaatschappij.
Een rechtspersoon die aansprakelijkheid aanvaardt voor schulden van een moedermaatschappij of zustermaatschappij handelt mogelijk doeloverschrijdend; zie nr. 543.853 Vast
te stellen of van doeloverschrijding sprake is, vergt feitelijk onderzoek en afwegingen die
de mogelijkheden van de opiniongever te buiten gaan. Een opiniongever die een opinion
over een dergelijke aanvaarding van aansprakelijkheid geeft, behoort in een qualification
op het gevaar van doeloverschrijding te wijzen. De qualification kan bijvoorbeeld luiden:
If a legal act (rechtshandeling) performed by a Dutch legal entity (including (without
limitation) an agreement pursuant to which it guarantees the performance of, or provides or agrees to provide security for, another person’s obligations and any other legal
act having a similar effect) (a) exceeds the entity’s objects, or (b) is not in the entity’s
interest, the act may (i) exceed the entity’s corporate power, (ii) violate its articles of
association, and (iii) be nullified by it if the other party to the act knew or should have
known that the act is not in the entity’s interest.
Deze qualification is ruim opgezet. Zij gaat ervan uit dat het statutaire doel van de opinionvennootschap niet voorziet in het aanvaarden van aansprakelijkheid voor schulden
van anderen. Is dat wel het geval, dan kan onderdeel (a) vervallen. Van de qualification ziet
alleen onderdeel (i) op de corporate power opinion. Onderdeel (ii) wijst erop dat doeloverschrijding ook tot strijd met de statuten leidt. Dat onderdeel is slechts nodig als in de

850
851

852
853

Nijnens 1996, p. 76, suggereert een assumption op te nemen met de strekking dat de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, in het vennootschappelijk belang van de opinionvennootschap is.
Het uitgangspunt dat een rechtsverhouding die dienstbaar is aan de gewone bedrijfsuitoefening van
een rechtspersoon past binnen diens doel, kan onjuist zijn als die gewone bedrijfsuitoefening buiten het
doel valt. In een voorbeeld: als een rechtspersoon met als statutair doel de handel in koffie zijn activiteiten richt op de verkoop van softdrugs, valt een financiering ten behoeve van die activiteiten mogelijk
buiten het doel. Dat de opinionvennootschap bij het voeren van haar bedrijf binnen haar doel blijft,
mag de opiniongever echter aannemen. Na te gaan welk bedrijf de opinionvennootschap voert, en of
dat bedrijf binnen het doel valt, vergt feitelijk onderzoek dat van een opiniongever niet wordt verwacht.
Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 945, lijkt te menen dat het altijd geraden is over doeloverschrijding
een qualification op te nemen. Een assumption dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet “in the
corporate interest” van de opinionvennootschap is, gaat haar te ver.
Ook onder het rechtspersonenrecht van sommige Amerikaanse kan aanvaarding van aansprakelijkheid voor schulden van derden doeloverschrijdend zijn; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 244
e.v.

287

Over opinions.indd 287

17-5-2016 15:01:35

Over opinions
opinion waarin de corporate power opinion is verwerkt, een no violation of law opinion
is opgenomen.854 Onderdeel (iii) wijst erop dat een doeloverschrijdende rechtshandeling
vernietigbaar is. Dat onderdeel is slechts nodig als de opinion waarin de corporate power
opinion is opgenomen, een remedies opinion bevat. De vraag of de opinion gebrekkig is
als een qualification ontbreekt, is niet eenduidig te beantwoorden. Als de opinionontvanger een Nederlandse opinionontvanger is, mag worden aangenomen dat hij weet dat de
aanvaarding van aansprakelijkheid voor schulden van een moedermaatschappij of zustermaatschappij doeloverschrijdend, en daarmee vernietigbaar, kan zijn. De opinionontvanger behoort zich er dan niet op te kunnen beroepen dat, omdat een qualification over
doeloverschrijding ontbreekt, de opinion gebrekkig is. Als de opinionontvanger buitenlands is en onbekend is op de Nederlandse markt zodat hij van de doeloverschrijdings
regels niet weet, is het redelijk dat het risico van het ontbreken van een qualification bij de
opiniongever wordt gelegd; vgl. nr. 186 e.v.
549. Assumptions en qualifications bij strijd met wettelijke verboden. Uit de wet of de statuten kan volgen dat een rechtspersoon bepaalde rechtsverhoudingen niet of niet zonder
voorwaarden mag aangaan. Mag de opinionvennootschap de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, in haar geheel niet aangaan, dan kan de opiniongever de opinion niet geven;
vgl. nr. 285. Geldt de wettelijke of statutaire beperking slechts een deel van de rechtsverhouding, dan kan de opiniongever mogelijk volstaan met een qualification. Als het aangaan van de rechtsverhouding aan voorwaarden is onderworpen, moet de opiniongever
vaststellen of aan die voorwaarden is voldaan voor zover die vaststelling juridische deskundigheid vergt; vgl. nr. 241. Voor het overige zal hij een assumption moeten opnemen
waarin wordt verondersteld dat de voorwaarden zijn vervuld. Zo zal de opiniongever die
een opinion geeft over een overeenkomst tot verstrekking door een NV van een lening ter
financiering van de aankoop door een ander van aandelen in de NV (a) moeten nagaan
of tot het verstrekken van de lening is besloten door het bestuur na met de vereiste meerderheid verleende goedkeuring van de algemene vergadering (art. 2:98c lid 2 jo. lid 5 BW;
vgl. over de vraag of de opiniongever moet nagaan of aan de eisen van art. 2:98c lid 6 is
voldaan nr. 594 e.v.), (b) moeten nagaan of een balans is opgesteld waaruit blijkt dat het
eigen vermogen van de NV voldoende is om de lening te mogen verstrekken (art. 2:98c
lid 2 onder b jo. lid 3 BW), en assumptions moeten opnemen dat (i) de lening op billijke
voorwaarden wordt verstrekt (art. 2:98c lid 2 onder a BW, (ii) de kredietwaardigheid van
854

Het antwoord op de vraag of doeloverschrijding ook leidt tot strijd met de statuten, hangt af van het
antwoord op de vraag wat “strijd met de statuten” is. Twee benaderingen zijn denkbaar. Een eerste
benadering maakt onderscheid tussen het in de statuten van een rechtspersoon neergelegde doel en het
doel in de zin van art. 2:7 BW. In die benadering is het aanvaarden van aansprakelijkheid voor schulden
van anderen slechts in strijd met de statuten als de statuten het aanvaarden van dergelijke aansprakelijkheid verbieden, en onder omstandigheden mogelijk als de statuten daarin niet voorzien. Een tweede
benadering maakt het genoemde onderscheid niet. In die benadering is het doel in de zin van art. 2:7
BW het in de statuten neergelegde doel met meeweging van het vennootschappelijk belang. Tegen de
achtergrond van rechtspraak en literatuur is de tweede benadering de veiligste.
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de ander nauwgezet is onderzocht (art. 2:98c lid 2 onder c BW), en (iii) als dat vereist is, of
de prijs die voor de aandelen wordt betaald, billijk is (art. 2:98c lid 2 onder d).855
550. Bankruptcy qualification van toepassing. Op de vraag of de corporate power opinion wordt beperkt door de bankruptcy qualification past een genuanceerd antwoord.
Surseance van betaling strekt tot herstel van de sursiet, zodat deze kan voortbestaan.
Een opinionvennootschap die het voorwerp van surseance van betaling is, blijft daarmee
gericht op haar doel. Faillissement strekt echter tot vereffening van het vermogen van
de failliet met, als de failliet een rechtspersoon is, mogelijk diens ontbinding als gevolg
(art. 2:19 lid 1 aanhef en onder c BW). Zo beschouwd wordt het doel van een opinionvennootschap die failliet is, beperkt tot handelingen die gericht zijn op haar vereffening. Het
is denkbaar dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet onder die handelingen valt. Voor zover de bankruptcy qualification zich uitstrekt over faillissement, is zij
daarom op de corporate power opinion van toepassing. Noodregeling, voor banken en
verzekeraars, laat zich lastig karakteriseren. Zij kan gericht zijn op herstel, maar ook op
overdracht van het bedrijf en vereffening (mogelijk door faillissement) van de instelling
waarop de noodregeling van toepassing is.856 Voor zover de bankruptcy qualification zich
uitstrekt over noodregeling, kan zij daarom ook op de corporate power opinion van toepassing zijn.

551. Europese terrorismelijsten. De opiniongever behoort na te gaan of de opinionvennootschap is opgenomen op een van de drie Europese terrorismelijsten. Als dat zo is, kan
de corporate power opinion niet worden gegeven.
552. Betekenis terrorismelijsten. Een rechtspersoon is niet langer bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als hij is opgenomen in een van de Europese terrorismelijsten
(art. 2:20 lid 3 BW). Een rechtspersoon die geen rechtshandelingen mag verrichten, kan
zijn doel niet meer verwezenlijken. Een opinion omtrent dat doel zou daarom misleidend
zijn; vgl. nr. 285. Als de opinionvennootschap voorkomt op een van de Europese terrorismelijsten, kan een corporate power opinion dan ook niet worden gegeven. De opiniongever moet nagaan of er op dit punt een probleem is. Zie over het raadplegen van de
Europese terrorismelijsten nr. 432 e.v.

553. Corporate power opinion over bedrijfsuitoefening als geheel. Banken die een
aanbieding van effecten begeleiden, verlangen soms dat aan hen een corporate power
855
856

Zie over de toepasselijkheid van de financiëlesteunverleningsregels noot 843.
Vgl. Kamerstukken II 1995/96, nr. 24 843, nr. 1, p. 11: “Kern van de noodregeling is een, van de gewone
surseance van betaling afwijkende, bijzondere regeling die de mogelijkheid biedt (delen van) het
bedrijf van een kredietinstelling respectievelijk de verzekeringsportefeuille van een verzekeraar elders
onder te brengen, in het belang van rekeninghouders, depositohouders, verzekeringnemers en overige
crediteuren.
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opinion wordt gegeven die bevestigt dat het bedrijf van de opinionvennootschap, zoals
dat in het ter zake van de aanbieding opgemaakte prospectus is beschreven, binnen haar
doel valt.857
554. Tekst. Een dergelijke opinion kan luiden:
The Company has the corporate power to conduct its business as described in the
Prospectus.
De opinion is in deze opzet een neefje van de prospectus opinion. Om de opinion te kunnen geven, moet de opiniongever nagaan of de beschrijving van het bedrijf van de opinionvennootschap in het prospectus inderdaad binnen haar doel valt. Vrij van complacties is
een en ander niet. Het is nog wel eens onduidelijk welk deel van de bedrijfsbeschrijving in
het prospectus betrekking heeft op de groep waarvan de opinionvennootschap deel uitmaakt als geheel, en welk deel op de opinionvennootschap zelf. Waar duidelijk is welk deel
van de beschrijving op de opinionvennootschap ziet, is zij doorgaans tamelijk abstract.
Het is niet altijd uitgesloten dat het aldus abstract omschreven bedrijf op zichzelf binnen
het doel valt, maar ook activiteiten kan omvatten die doeloverschrijdend zijn.

555. VOF of CV. Als de opiniongever een corporate power opinion moet geven over
een VOF of CV, moet de tekst van de opinion in nr. 533 licht worden aangepast. Het
doel van een VOF of CV laat zich afleiden uit de vennootschapsakte. De opiniongever
moet nagaan of de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, binnen dat doel past.
Handelingen die buiten het doel vallen, kunnen daaronder worden gebracht door een
besluit van de vennoten. De bankruptcy qualification blijft van toepassing.
556. Tekst opinionparagraaf. De opiniongever die een corporate power geeft over een
VOF of CV kan de in nr. 533 opgenomen tekst als uitgangspunt nemen. Een VOF of CV
is echter geen rechtspersoon en wordt niet “incorporated”. Zij heeft daarom geen “corporate power”.858 Kortweg “power” moet volstaan.859 De tekst van de opinionparagraaf wordt
dan:
The Partnership has the power to enter into and perform the Agreement.
557. Doel. Het doel van een VOF of CV vindt zijn startpunt in de vennootschapsakte.
Die akte zal een doelomschrijving bevatten. Andere bepalingen in de vennootschapsakte
kunnen echter mede bepalend zijn voor het doel. Denk aan een bepaling dat de VOF of CV

857
858
859

Vgl. over een opinion in deze vorm Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 234-235.
Zie noten 790 en 827.
Vgl. over het weglaten van “corporate” nr. 538.
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bepaalde handelingen niet zal verrichten. Het doel omvat alle handelingen die gelet op het
aldus door de vennootschapsakte bepaalde doel, behoren tot de normale werkzaamheden
van de VOF of CV. Niet voldoende is dat de handeling dienstbaar aan het doel kán zijn.860
Zo zullen het aantrekken van financiering en het verstrekken van zekerheid daarvoor
doorgaans binnen het doel van de VOF of CV vallen. Ingrijpende handelingen zoals het
verstrekken van zekerheid voor schulden van derden kunnen echter buiten het doel vallen.861 Handelingen die niet onder het doel in de hiervoor omschreven zin behoren, kunnen desalniettemin onder het doel worden gebracht door een besluit van de vennoten.
Tenzij de vennootschapsakte anders bepaalt, moet het besluit met algemene stemmen van
alle vennoten worden genomen.862, 863 Zie over de vraag of doeloverschrijding kan worden
tegengeworpen aan derden nr. 667.864
558. Onderzoek. Om over een VOF of CV een corporate power opinion te kunnen geven,
moet de opiniongever nagaan of de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, past binnen
het uit de vennootschapsakte van de opinionvennootschap blijkende doel; zie nr. 557 en
vgl. nr. 546. Zie over het opvragen van de vennootschapsakte en de vergelijking daarvan
met een handelsregisteruittreksel nr. 520 e.v. Twijfelt de opiniongever over de vraag of de
rechtshandeling binnen het doel past, dan is de oplossing dat de vennoten besluiten dat de
opinionvennootschap de rechtsverhouding zal aangaan. Tenzij de vennootschapsakte een
beslissing bij meerderheid toelaat, moet het besluit worden genomen met algemene stemmen; vgl. nr. 620.
559. Bankruptcy qualification van toepassing. De bankruptcy qualification is ook van toepassing op een corporate power opinion over een VOF of CV. De analyse in nr. 550 is van
overeenkomstige toepassing. Zie voor de mogelijkheid dat het bestaan van een VOF of CV
door faillissement wordt geraakt nr. 528.

860 Vgl. Asser/Maeijer 5-V 1995/74 en zie Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/74.
861 Vgl. Asser/Maeijer 5-V 1995/76 en zie Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/76.
862 Deze mogelijkheid ligt besloten in de mogelijkheid de samenwerkingsovereenkomst die een VOF of
CV is, ook anders dan door aanpassing van de vennootschapsakte te wijzigen; vgl. Asser/Maeijer 5-V
1995/77 en Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/77.
863 Zie over de mogelijkheid dat de vennoten zonder basis in de vennootschapsakte besluiten dat bepaalde
rechtsverhoudingen niet of alleen onder beperkingen mogen worden aangegaan noot 987.
864 Art. 29 WvK bepaalt dat zolang een VOF niet in het handelsregister is ingeschreven, tegenover derden
geldt dat (i) zij is aangegaan voor alle zaken, en (ii) alle vennoten haar onbeperkt kunnen vertegenwoordigen. Een VOF die niet een onderneming in Nederland heeft, kan echter niet in het handelsregister
worden ingeschreven; zie nr. 518. Een redelijke wetsuitleg vergt dat art. 29 WvK in een dergelijk geval
niet van toepassing is.
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6.6

De corporate action opinion

560.

Opinion:

The Company has taken all necessary corporate action to authorise its entry into and
performance of the Agreement.
Assumption:
Each corporate resolution referred to in this opinion has been duly adopted.
561. Betekenis. De tekst in nr. 560 is die van een gebruikelijke corporate action opinion. De opinion houdt in dat (a) de organen van de opinionvennootschap alle besluiten
hebben genomen, en (b) binnen de opinionvennootschap alle andere handelingen zijn
verricht, die nodig zijn met het oog op het aangaan en nakomen van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet.865, 866 De opinion ziet op besluiten die worden vereist (a) krachtens een specifieke regeling in de wet of de statuten van de opinionvennootschap, of
(b) goed bestuur.
562. Beperking tot privaatrechtelijke rechtspersonen. De in nr. 560 opgenomen tekst gaat
ervan uit dat de opinionvennootschap een privaatrechtelijke rechtspersoon is. Zie voor het
geval de opinionvennootschap een VOF of CV is nr. 618 e.v.
563. “necessary corporate action”. De opinionparagraaf spreekt van “corporate action”
van de opinionvennootschap. “Corporate” – rechtspersonenrechtelijk – beperkt de opinionparagraaf tot handelingen die de opinionvennootschap krachtens het rechtspersonenrecht moet verrichten om de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, te kunnen

865

In de Verenigde Staten betekent de corporate action opinion “that the agreement received the approvals
required by, and that those approvals were obtained in accordance with, applicable corporation law
and the company’s charter and bylaws”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 263. In dezelfde zin Tribar
1998, § 6.4.
866 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 262-263, en Tribar 1998, § 6.4, behandelen de corporate action
opinion en de validly signed opinion als onderdeel van een opinion dat “the agreement has been “duly
authorized, executed and delivered””. Bij Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 262-263, houdt die opinion mede in “that at the time the company executed and delivered the agreement, it had the corporate
power to enter into the agreement and to perform its obligations”. In zoverre overlapt zij met de corporate power opinion; aldus ook Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 263, noot 2. Vgl. ook noot 54.
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aangaan.867, 868, 869, 870 Die handelingen omvatten in de eerste plaats besluiten.871 In zeldzame gevallen kan een andere handeling zijn vereist; zie nr. 572. De opinionparagraaf is
beperkt tot besluiten die “necessary” – noodzakelijk – zijn voor het aangaan en nakomen
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Besluitvorming kan noodzakelijk zijn
(a) krachtens een specifieke regeling in de wet of de statuten van de opinionvennootschap,
of (b) omdat goed bestuur tot besluitvorming noopt; zie nr. 567 e.v.872
564. “entry into and performance”. De opinionparagraaf strekt zich uit over het aangaan
– “entry into” – en het uitvoeren – “performance” – van de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet. Dat de twee begrippen naast elkaar worden genoemd, heeft in het algemeen geen praktische betekenis. Een besluit tot het aangaan van een rechtsverhouding
sluit in dat die rechtsverhouding zal worden uitgevoerd; zie echter nr. 572. Zo beschouwd
verandert de betekenis van de opinionparagraaf niet, als “and performance” wordt
weggelaten. “Performance” heeft een beperkte betekenis. Het begrip ziet alleen op handelingen waartoe de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, rechtstreeks verplicht.
Voorbereidingshandelingen vallen erbuiten; vgl. nr. 1021.
867
868
869

870
871

872

Zie over het begrip “corporate” noot 827.
Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 264: “the “duly authorized” opinion requires that the proper
body or bodies within the company approved the agreement in the manner required by the corporation
law of the state in which the company was incorporated and the company’s charter and bylaws.”
Als de opinionvennootschap werkzaam is in een gereguleerde sector, kunnen de regels waaraan zij uit
dien hoofde onderworpen is grenzen stellen aan haar activiteiten, of eisen stellen aan. Denk aan een
pensioenfonds, woningcorporatie of zorg- of onderwijsinstelling. Soms zullen die grenzen hun neerslag hebben gevonden in de statuten van de opinionvennootschap. In dat geval raken de grenzen de
corporate action opinion. In andere gevallen kunnen de grenzen gevolgen hebben voor de no violation
of law opinion; vgl. noot 1550.
Zie over opinionvennootschappen werkzaam in gereguleerde sectoren noot 829.
Een “besluit” is hier elke beslissing die krachtens het rechtspersonenrecht door een orgaan van de
opinionvennootschap genomen moet worden. In de literatuur worden beslissingen door een dergelijk
orgaan wel onderscheiden in “besluiten” en “feitelijke beslissingen”. “Besluiten” zijn beslissingen die
zijn gericht op rechtsgevolg (en dus een rechtshandeling zijn); “feitelijke beslissingen” zijn alle beslissingen die geen besluit zijn; vgl. Asser/Kroeze 2-I* 2015/292. Over de vraag waar de grens tussen besluiten
en beslissingen moet worden getrokken is, wordt getwist; vgl. Asser/Kroeze 2-I* 2015/292 e.v. en Van
der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 487, en de daar aangehaalde literatuur. In dit boek
kan de twist terzijde blijven. Omdat de corporate action opinion zich uitstrekt over alle handelingen
die de opinionvennootschap moet verrichten, strekt zij zich mede uit over vereiste beslissingen die geen
besluit zijn.
Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 142, merken op dat in gevallen waarin het aangaan of uitvoeren
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geen besluit of andere handeling vergt, “the opinion
formulation that ‘[t]he Borrower … has take all corporate action necessary to authorize the execution,
delivery and performance of the Credit Agreement and the Notes’ (emphasis added) is inappropriate
[…]. The opinion formulation would be correct in that case if the words ‘if any’ were read into the clause
after the words ‘corporate action’.” Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 143, verwerpen de opvatting
dat de corporate action opinion alleen ziet op besluiten en andere handeling met externe werking –
anders gezegd: die zijn vereist om te bewerkstelligen dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
jegens de opinionvennootschap afdwingbaar is; vgl. nr. 565. Ter verduidelijking dat de opinion ook
op besluiten en andere handelingen met uitsluitend interne werking ziet, geven zij er de voorkeur aan
“to authorise” in de opinion te vervangen door “in connection with”.
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565. Beperkt belang opinionparagraaf. Het belang van de opinionparagraaf is in de meeste
gevallen beperkt.873 Ook in gevallen waarin een specifieke regeling in de wet of de statuten
van de opinionvennootschap besluitvorming eist, heeft het ontbreken van geldige besluitvorming slechts in een beperkt aantal gevallen gevolgen voor de afdwingbaarheid van
de rechtsverhouding waarop de besluitvorming zou moeten zien; vgl. nr. 629. In andere
gevallen heeft de corporate action opinion het karakter van een diligence opinion.
566. Alternatieve formulering. Hoewel ongebruikelijk, is denkbaar dat “corporate” uit de
opinion wordt weggelaten en dat kortweg wordt verwezen naar “action”; vgl. nr. 538. Een
alternatief is “internal action”. Een dergelijke andere formulering verandert de betekenis van de opinionparagraaf niet. Hij blijft beperkt tot handelingen die de opinionvennootschap krachtens het rechtspersonenrecht moet verrichten om de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, te kunnen aangaan; zie nr. 563 en vgl. nr. 538.

567. Vereiste besluiten. Welke besluiten nodig zijn met het oog op het aangaan en
nakomen van de rechtshandeling waarop de opinion ziet, volgt in sommige gevallen uit
de wet of de statuten. In andere gevallen kan goed bestuur tot besluitvorming nopen.
Behalve waar uit de wet anders volgt, tast het ontbreken van geldige besluitvorming
de geldigheid van de betrokken rechtshandeling niet aan. Dat andere handelingen dan
besluitvorming moeten worden verricht, is zeldzaam.
568. Besluiten vereist bij of krachtens wet of statuten. De opinionparagraaf ziet op besluitvorming die vereist is met het oog op het aangaan en uitvoeren van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet. In sommige gevallen brengt de wet mee dat besluitvorming vereist
is. Zo vergen uitgifte van aandelen en het toekennen van rechten tot het nemen van aandelen in een NV of BV een besluit van de algemene vergadering of van een daartoe bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering aangewezen ander orgaan; vgl. nr. 818 en
859.874 In sommige gevallen bepaalt de wet dat een besluit van het bestuur tot het aangaan
van een rechtsverhouding goedkeuring vergt van de algemene vergadering of van de raad
van commissarissen (of van een ander orgaan, zoals een vergadering van houders van
prioriteitsaandelen). Denk aan de bestuursbesluiten die in een structuurrechtspersoon
met een verplichte raad van commissarissen goedkeuring van die raad vergen (art. 2:63j,
2:164 en 2:274 BW). In de goedkeuringseis ligt besloten dat, voordat de rechtspersoon de
betrokken rechtshandeling aangaat, het bestuur daartoe moet besluiten. Ware dat anders,

873
874

Aldus ook Nijnens 1996, p. 77.
Andere gevallen waarin de wet besluitvorming eist en die, zeldzaam, voor de opinionpraktijk van
belang zijn, zijn (a) de verkrijging door een NV of BV van volgestorte eigen aandelen of certificaten
daarvan, (b) verkrijging door een NV van goederen die toebehoren of hebben toebehoord aan een
oprichter, en (c) het aangaan door een vereniging van een overeenkomst tot verkrijging, vervreemding
of bezwaring van registergoederen, of waarbij de vereniging, kort gezegd, aansprakelijkheid aanvaardt
voor de schuld van een ander; vgl. noot 844.
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dan zou het bestuur de goedkeuringseis eenvoudig kunnen ontgaan door over het aangaan van de rechtsverhouding geen besluit te nemen. Goedkeuring van een besluit van het
bestuur kan ook vereist zijn krachtens de statuten (art. 2:44 lid 1 (vereniging, jo. art. 2:53a
ook coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij), 2:129 lid 1 (NV), 2:239 BW (BV)
en 2:291 lid 1 BW (stichting)). Soms bepalen de statuten dat de algemene vergadering of
de raad van commissarissen (of een ander orgaan) rubrieken van bestuursbesluiten kan
aanwijzen die goedkeuring van een ander orgaan vergen.875, 876 Is een dergelijke aanwijzing
gegeven, dan vergt het aangaan van een rechtshandeling waarop de aanwijzing ziet, dat
het bestuur daartoe besluit en dat de vereiste goedkeuring wordt verkregen. De statuten
van een NV of BV kunnen bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van een orgaan van de vennootschap over de algemene lijnen van het op nader in de
statuten aangegeven terreinen te voeren beleid (art. 2:129 lid 4 en 2:239 lid 4 BW). De statuten van een vereniging (of een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij) kunnen
bepalen dat het bestuur algemene of concrete aanwijzingen van de algemene vergadering
moet naleven.877 Aannemelijk is dat de statuten de aanwijzingsbevoegdheid ook kunnen
leggen bij een ander orgaan, zoals een raad van commissarissen. Verdedigd is dat de statuten een aanwijzingsbevoegdheid binnen grenzen kunnen verlenen aan een persoon buiten
de vereniging.878 De mogelijkheid het bestuur te binden aan aanwijzingen bestaat ook bij
de stichting.879 Als bevoegdelijk aanwijzingen zijn gegeven, kan besluitvorming door het
aanwijzende of orgaan vereist zijn om buiten twijfel te stellen dat de betrokken rechtshandeling binnen de grenzen van de aanwijzingen valt, of om daarvan ontheffing te verlenen.
Zie over de noodzaak de algemene vergadering van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij in de gelegenheid te stellen zich te buigen over de gevolgen
van een belang van een bestuurder of commissaris dat tegen strijdig is met dat van de
rechtspersoon nr. 630.

875
876

877

878

879

Vgl. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/415.
Een aanwijzing vergt een basis in de statuten. Zonder een duidelijke basis in de statuten kan een aanwijzing niet bij reglement worden gegeven; vgl. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/415
(NV en BV) en Asser/Rensen 2-III* 2012/126 (vereniging, ook van toepassing op coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij).
Asser/Rensen 2-III* 2012/127, Asser/Van der Grinten 2-II 1991/318, Overes, in: GS Rechtspersonen,
art. 2:40 BW, aant. 2 en Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 188. Anders
Asser/Maeijer 2-II 1997/318. Voorzichtig (ten aanzien van de coöperatie) Schreurs-Engelaar 2005,
p. 113-114. Vgl. ook Galle 1993, p. 300-310, met verwijzing naar oudere literatuur, en Galle, WPNR
2005, p. 391-392.
Asser/Rensen 2-III* 2012/128 en Asser/Van der Grinten 2-II 1991/318. Anders Asser/Maeijer 2-II
1997/318, Schreurs-Engelaar 1995, p. 115-116 (ten aanzien van de coöperatie), Van Schilfgaarde,
RM Themis 1988, p. 297 en Van Olffen, WPNR 1999, p. 863. Voorzichtig Van der Burg, WPNR 1983,
p. 397-398. Genuanceerd Houwen, WPNR 2015, p. 552. Vgl. ook Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der
Ploeg & Van Veen 2013, p. 188 en 251-252
Asser/Rensen 2-III* 2012/334 met verwijzing naar HR 12 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5779,
NJ 2000/439.
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569. Besluiten vereist door goed bestuur. Het bestuur kan de uitoefening van bepaalde
bestuurstaken opdragen aan een of meer daartoe aangewezen bestuurders.880, 881 Het
bestuur of een bestuurder kan ook de uitvoering van bepaalde taken onder zijn verantwoordelijkheid overlaten aan anderen binnen de organisatie die de rechtspersoon in stand
houdt.882 De mogelijkheden die het bestuur op deze punten heeft, zijn niet onbeperkt.
Sommige kwesties zijn van zodanig gewicht dat goed bestuur vergt dat het bestuur zich
daarover als geheel buigt. In de literatuur zijn als voorbeelden genoemd “het algemene
beleid, het algemene financiële beleid, de strategie, alsook transacties, overnames, afstoting en samenwerkingsverbanden van relatief grote waarde of die anderszins aanzienlijke
implicaties hebben voor het algemene, financiële beleid of de strategie”.883 Waar de grenzen moeten worden getrokken, moet van geval tot geval worden bepaald, naar de aard en
omvang van de onderneming en de overige omstandigheden. Hoe die bepaling uitvalt,
staat binnen de grenzen van de wet en de statuten in eerste aanleg ter beoordeling aan het
bestuur.884 Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de verhouding tussen bestuur en raad van commissarissen. Goed bestuur kan vergen dat een besluit
van het bestuur wordt voorgelegd aan de raad van commissarissen, ook in gevallen waarin
de wet en de statuten geen goedkeuring eisen.885
570. Gevolgen voor vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuur. Zie over de vraag of het ontbreken van, of gebreken in, vereiste besluitvorming gevolgen kan hebben voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders nr. 629.
571. Bewind. De rechter voor wie een vordering tot ontbinding van een rechtspersoon
aanhangig is, kan de goederen van die rechtspersoon onder bewind stellen (art. 2:22 lid 1
BW). Gebeurt dat, dan kunnen de organen van de rechtspersoon geen besluiten meer
nemen zonder goedkeuring van de ter zake van het bewind benoemde bewindvoerder
(art. 2:22 lid 2 BW).
572. Andere handelingen dan besluiten. Het is zeldzaam dat het aangaan van een rechtsverhouding vergt dat binnen de opinionvennootschap andere handelingen worden
880 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/417.
881 Een taakverdeling kan ook worden geregeld bij de statuten of een reglement; Asser/Van Solinge &
Nieuwe Weme 2-II* 2009/417. Een verdeling van taken over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders vergt een statutaire basis (art. 2:129a en 2:239a BW).
882 Löwensteyn 1959, p. 36-37. Vgl. ook Dumoulin, Or 2005, p. 267, Galle, Or 2007, p. 525, beide ook
over verenigingen en stichtingen waarin de bestuurstaak is gedelegeerd aan een titulaire directie,
en Dumoulin, Or 2012, p. 494-495 over rechtspersonen waarin uitvoerende taken zijn gelegd bij een
“executive committee”.
883 Verdam, Or 2013, p 504, met verwijzing naar Verdam 2011, p. 31, Timmerman, Or 2009, p. 10 en
De Groot, O&F 2013, p. 22. Zie ook Assink 2013 (deel 1), p. 214, Van den Ingh, Or 2000, p. 142, Strik,
Or 2003, p. 371 en Schild & Timmerman, WPNR 2014, p. 273.
884 Vgl. Dumoulin, Or 2005, p. 267. Zie ook Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 479.
885 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/487.
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verricht dan het nemen van besluiten. Een voorbeeld is een statutenwijziging die bij een
uitgifte van aandelen in een NV vereist is om het maatschappelijk kapitaal zodanig te
verhogen, dat de uitgifte kan geschieden; vgl. nr. 822. Zie over ondernemingsraadadvies
nr. 580 e.v.

573. Besluitvormingsregels. Besluitvorming moet plaatsvinden overeenkomstig de
regels van de wet en de statuten. Als bij reglement besluitvormingsregels zijn gesteld,
moeten die in acht genomen worden.
574. Besluitvormingsregels. De wet geeft regels omtrent besluitvorming door de algemene
vergadering, in en buiten vergadering; zie nr. 575 e.v. Regels omtrent besluitvorming door
andere organen, met inbegrip van het bestuur en de raad van commissarissen, kent de
wet niet. In sommige gevallen stellen de statuten regels. Het komt ook voor dat de statuten bepalen dat omtrent de besluitvorming bij reglement regels worden gesteld of kunnen worden gesteld. De statuten zullen bepalen door welk orgaan het reglement wordt
vastgesteld. Dat kan een ander – hoger – orgaan zijn dan het orgaan waarop het reglement ziet. Denkbaar is dat een orgaan zonder statutaire basis bij reglement regels stelt.
Dergelijke regels kunnen slechts zien op de besluitvorming door het orgaan dat het reglement opstelt.886 Ook aan een buitenstatutair reglement is het betrokken orgaan gebonden
(art. 2:15 lid 1 aanhef en onder c BW).887 Een buitenstatutair reglement kan geen quorum
of bijzondere meerderheden eisen.888 Of een statutair reglement quorum- of bijzondere
meederheidseisen kan stellen, is omstreden.889 Besluitvorming kan ook buiten vergadering geschieden. De heersende leer lijkt te zijn dat dat alleen kan als alle leden van het
orgaan in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen en geen van de leden zich
tegen de wijze van besluitvorming verzet.890
886
887
888
889

890

Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/420, Asser/Rensen 2-III* 2012/42 en 332. Vgl. ook
Asser/Kroeze 2-I* 2015/184.
Art. 2:15 lid 1 aanhef en onder c BW is ook op niet-statutaire reglementen van toepassing; Asser/Kroeze
2-I* 2015/312.
Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/420. Vgl. ook Asser/Rensen 2-III* 2012/105.
Voor de algemene vergadering van een NV of BV bevestigend Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme
2-II* 2009/420. Ontkennend Dumoulin 1999, p.13-14 en 16-17 en vermoedelijk Schwarz, in:
GS Rechtspersonen, art. 2:120 BW, aant. 2 en 4. Voor andere organen bevestigend Asser/Van Solinge &
Nieuwe Weme 2-II* 2009/420, Huizink, in: GS Rechtspersonen, art. 2:129 BW, aant. 12.6. Ontkennend
Dumoulin 1999, p. 272-273. Voor de algemene vergadering van een vereniging (en coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij) ontkennend Asser/Rensen 2-III* 2012/105, Dumoulin 1999, p. 251 en
Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 83. Vgl. ook Van der Ploeg, WPNR 1989,
p. 522. Voor andere organen van een vereniging (en idem) en stichting ontkennend Asser/Rensen 2-III*
2012/138 en mogelijk bevestigend Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 83.
De literatuur is op dit punt eenstemmig. Aan welke voorwaarden besluitvorming buiten vergadering
moet voldoen, is echter enigszins omstreden. In de in nr. 574 beschreven zin Asser/Van Solinge &
Nieuwe Weme 2-II* 2009/421, Asser/Rensen 2-III* 2012/105, Huizink, in: GS Rechtspersonen, art. 2:129
BW, aant. 12.7, Van Schilfgaarde 1991, p. 14, Bosse 2002, p. 35 en Assink 2013 (deel 1), p. 926. Soepeler
Asser/Maeijer 2-II 1997/130 – alle leden van het orgaan moeten hun stem kunnen uitbrengen – en Van
der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 597 – alle bereikbare leden van het orgaan moeten
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575. Schriftelijke besluiten. De besluiten die met het oog op de corporate action opinion moeten worden bestudeerd, zijn in de meeste gevallen buiten vergadering genomen
schriftelijke besluiten. De algemene vergadering van een NV kan slechts buiten vergadering besluiten als (a) de statuten dat bepalen, (b) er geen personen met certificaat
houdersrechten zijn, en (c) het betrokken besluit schriftelijk en met algemene stemmen
wordt genomen (art. 2:128 lid 1 BW).891, 892, 893 Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen
de stemmen ook langs elektronische weg worden uitgebracht (art. 2:128 lid 2 BW). Aldus
kan ook per email worden gestemd.894 Bij de statuten kunnen nadere regels worden gesteld
omtrent het stemmen langs elektronische weg.895 Certificaathoudersrechten komen toe
aan houders van met medewerking van de betrokken NV uitgegeven certificaten van aandelen.896 Als bij vestiging van een pandrecht op aandelen in een NV het stemrecht op de
verpande aandelen overgaat op de pandhouder, hebben voorts pandgever en pandhouder
beide certificaathoudersrechten.897 Gaat het stemrecht niet over, dan heeft de pandhouder
certificaathoudersrechten als bij de vestiging of overgang van het pandrecht of de statuten niet anders is bepaald (art. 2:89 lid 4 BW). Bij vestiging van vruchtgebruik geldt
een gelijke regeling (art. 2:88 lid 4 BW). Als de algemene vergadering van een NV buiten vergadering besluit, moeten het bestuur en, als die er is, de raad van commissarissen
in de gelegenheid worden gesteld een adviserende stem uit te brengen.898 De algemene

891
892

893

894
895
896
897
898

hun stem kunnen uitbrengen. Strenger Dumoulin 1999 p. 264-266 – alle leden van het orgaan moeten
stemmen, hetzij voor hetzij blanco – en Van Solinge & Nowak, Or 2002, p. 436 – elke bestuurder moet
pas hoeven stemmen nadat hij de mening van alle andere bestuurders heeft vernomen.
Besluitvorming buiten vergadering in een NV is ook niet mogelijk als de NV aandelen aan toonder
heeft uitgegeven (art. 2:128 lid 1 BW).
Wanneer een besluit met algemene stemmen is genomen, is omstreden. Een strikte opvatting is dat
alle stemgerechtigde aandeelhouders vóór het besluit moeten hebben gestemd; aldus Assink 2013 (deel
1), p. 832, Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 397 en Van Schilfgaarde/Winter &
Wezeman 2013/64. Een soepele opvatting is dat, tenzij de statuten anders bepalen, onthoudingen,
blanco stemmen en ongeldige stemmen buiten beschouwing kunnen worden gelaten; aldus Asser/Van
Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/366, (mits geen stemgerechtigde zich tegen totstandkoming van
het besluit heeft willen verzetten), Schwarz, in: GS Rechtspersonen, art. 2:109 BW, aant. 2, en Van der
Heijden-Van der Grinten 1992, p. 358. Zie ook Dumoulin 1999, p. 80 (alleen blanco stemmen mogen
buiten beschouwing blijven). In de opinionpraktijk is de kwestie van weinig belang. Daar wordt een
schriftelijk aandeelhoudersbesluit nagenoeg altijd genomen met instemming van alle aandeelhouders.
Besluitvorming buiten vergadering kan niet geschieden als er met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten van aandelen zijn (art. 2:128 lid 1 en 2:238 lid 1 BW). Deze bepaling moet ruim
worden uitgelegd. Zij is ook van toepassing als er andere personen met certificaathoudersrechten zijn;
Asser/Maeijer 2-III 2000/262 en Schwarz, in: GS Rechtspersonen, art. 2:128 BW, aant. 2. In de opinionpraktijk gaat het vooral om pandhouders met certificaathoudersrechten (art. 2:89 lid 4 BW). Huizink,
WPNR 2001, p. 694 heeft betoogd dat besluitvorming buiten vergadering wel mogelijk is als personen
met certificaathoudersrechten afstand van die rechten doen. Daartegen Stelling, WPNR 2001, p. 972.
Kamerstukken II 2004/05, 30 019, nr. 3, p. 1.
Kamerstukken II 2004/05, 30 019, nr. 3, p. 13.
Of certificaten moeten worden beschouwd als uitgegeven “met medewerking van” de betrokken NV,
hangt af van de omstandigheden; zie Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/670 en de daar
aangehaalde literatuur. In de opinionpraktijk is certificering zelden aan de orde.
Zie over de overgang van stemrecht bij verpanding van aandelen in een BV nr. 795.
Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/375 met verwijzing naar HR 10 maart 1995,
ECLI:NL:HR:1995:ZC1657, NJ 1995/595.
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vergadering van een BV kan buiten vergadering besluiten mits (a) alle vergadergerechtigden met de gekozen wijze van besluitvorming hebben ingestemd, en (b) de stemmen
schriftelijk zijn uitgebracht (art. 2:238 BW).899 Tenzij de statuten anders bepalen, kan de
instemming ook langs elektronische weg worden verleend, en kunnen de stemmen langs
die weg worden uitgebracht (art. 2:238 BW). Aan de eis van schriftelijke stemming is mede
voldaan als het besluit schriftelijk of elektronisch is vastgelegd onder vermelding van
de wijze waarop iedere aandeelhouder heeft gestemd. Aldus kan ook per email worden
gestemd.900 Het betrokken besluit wordt genomen met de meerderheid die vereist zou zijn,
als het besluit in vergadering werd genomen.901 Geldt voor het besluit een quorumeis, dan
is die van toepassing, tenzij uit de statuten anders volgt.902 Ook hier geldt dat bij de statuten nadere regels kunnen worden gesteld omtrent het stemmen langs elektronische weg.903
Vergadergerechtigden zijn, naast aandeelhouders, houders van certificaten waaraan bij
de statuten vergaderrecht is verbonden. De statuten kunnen bepalen dat het verbinden
en ontnemen van vergaderrecht aan certificaten van aandelen geschiedt door een in de
statuten aangewezen orgaan (art. 2:227 lid 2 BW). Als bij vestiging van een pandrecht op
aandelen in een BV het stemrecht op de verpande aandelen overgaat op de pandhouder,
zijn pandgever en pandhouder beide vergadergerechtigd.904 Gaat het stemrecht niet over,
dan is de pandhouder vergadergerechtigd als de statuten dat bepalen en bij de vestiging of
overgang van het pandrecht niet anders is bepaald (art. 2:198 lid 4 en 2:227 lid 2 BW). Bij
vestiging van vruchtgebruik geldt een gelijke regeling (art. 2:197 lid 4 en 2:227 lid 2 BW).
Als de algemene vergadering van een BV buiten vergadering besluit, moeten de bestuurders en, als die er zijn, de commissarissen tevoren in de gelegenheid worden gesteld een
advies uit te brengen (art. 238 lid 2 BW). De algemene vergadering van een vereniging,
een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij kan buiten vergadering besluiten mits (a) het betrokken besluit door alle leden eenstemmig wordt genomen, en (b) het
bestuur van het nemen van het besluit op de hoogte is (art. 2:40 lid 2, deels jo. 2:53a BW).
576. Besluiten in vergadering. Het komt voor dat een besluit dat met het oog op de corporate action opinion moet worden bestudeerd, in vergadering genomen is. De wet (art. 2:109
e.v. en 2:219 e.v. BW) geeft gedetailleerde regels omtrent de oproeping tot, agendering van
onderwerpen voor, en gang van zaken in de algemene vergadering van een NV of een BV.
899

De regeling van art. 2:238 BW is ingevoerd bij de Wet flex-BV. Voordien stemde de regeling voor
besluitvorming buiten vergadering door de algemene vergadering van een BV met kleine afwijkingen
overeen met de regeling voor zulke besluitvorming door de algemene vergadering van een NV.
900 Zie noot 894. Naar het wetsvoorstel waarop het in die noot genoemde kamerstuk betrekking heeft,
wordt verwezen in Kamerstukken II 2006/2007, 31 058, nr. 3, p. 89.
901 Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3, p. 88.
902 Nowak en Van den Ingh, TvOB 2007, p. 128.
903 Kamerstukken II 2004/05, 30 019, nr. 3, p. 13.
904 Als op aandelen een pandrecht wordt gevestigd, kan het stemrecht op de aandelen bij de pandgever
blijven, of overgaan op de pandhouder (art. 2:189 leden 2 en 3 BW). In de praktijk is gebruikelijk dat
het pandrecht aanvankelijk achterblijft bij de pandgever, maar overgaat op de pandhouder als bepaalde
voorwaarden zijn vervuld; zie nr. 795.
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De wettelijke regeling omtrent de algemene vergaderingen van een vereniging, een coöperatie en een onderlinge waarborgmaatschappij is beperkt (art. 2:38 en 2:41, deels jo. 2:53a
BW). Binnen de grenzen van de wet kunnen de statuten in alle gevallen nadere regels stellen. Mogelijk is ook dat de statuten bepalen dat bij reglement nadere regels worden gesteld
of kunnen worden gesteld, of dat een orgaan zonder statutaire basis bij reglement regels
stelt. Dienaangaande geldt de uiteenzetting over reglementen in nr. 568.
577. Quorum en meerderheden. Een besluit, van elk orgaan van een rechtspersoon, kan
worden genomen ongeacht het aantal bij de besluitvorming aanwezige stemgerechtigden
en anderen tot aanwezigheid gerechtigden, behalve voor zover de wet of de statuten anders
bepalen.905 Een besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, eveneens
behalve voor zover de wet of de statuten anders bepalen.906 Voor de opinionpraktijk is van
belang de regel dat uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen in een NV
een meerderheid van twee derde van de stemmen vergt als minder dan de helft van het
geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is (art. 2:96a lid 7 BW; de regel geldt
ook bij toekenning van rechten tot het nemen van aandelen; art. 2:96a lid 8 BW). Zie over
de vraag of bij reglement een quorum- of bijzondere meerderheidseis kan worden gesteld
nr. 574.
578. Tegenstrijdig belang. Een bestuurder van een NV of BV mag niet deelnemen aan
beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.
Als alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, wordt het betrokken besluit genomen door de raad van commissarissen of, als die er niet is, door de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen (art. 2:129 lid 6 en 2:239 lid 6 BW). Als de statuten
anders bepalen, moet de statutaire regeling worden gevolgd. Voor commissarissen geldt
eenzelfde regeling (art. 2:140 lid 5 en 2:250 lid 5 BW). De uitleg hieronder is ten aanzien
van commissarissen van overeenkomstige toepassing. Of een tegenstrijdig belang direct
is – in de praktijk: de vennootschap gaat een rechtsverhouding aan met een bestuurder –
of indirect – in de praktijk: de vennootschap gaat een rechtsverhouding aan met een
derde tot wie de bestuurder in een bijzondere verhouding staat, zodat deze deswege een
tegenstrijdig belang heeft; te denken is aan een familielid van de bestuurder of aan een
905

De wet geeft alleen een regeling voor de algemene vergadering van een NV of BV (art. 2:120 leden 2-3
en 2:230 leden 2-3 BW). Vgl. voor andere organen Asser Kroeze 2-I* 2015/194, Asser/Rensen 2-III*
2012/105 en 138 (algemene vergadering en bestuur vereniging, ook van toepassing voor coöperatie en
onderlinge waarborgmaatschappij), Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/418 (bestuur NV en
BV) en Asser/Rensen 2-III* 2012/334 jo. 138 (bestuur stichting).
906 De wet geeft opnieuw alleen een regeling voor de algemene vergadering van een NV of BV (art. 2:120
lid 1 en 2:230 lid 1 BW). Vgl. voor andere organen Asser Kroeze 2-I* 2015/194, Asser/Rensen 2-III*
2012/106 en 138 (algemene vergadering en bestuur vereniging, ook van toepassing voor coöperatie en
onderlinge waarborgmaatschappij), Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/418 en 496 (bestuur
en raad van commissarissen NV en BV) en Asser/Rensen 2-III* 2012/334 jo. 138 (bestuur stichting).
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vennootschap waarvan hij enig aandeelhouder is – doet niet ter zake.907, 908 De tegenstrijdigbelangregeling is van toepassing als een persoonlijk belang van de bestuurder (met
inbegrip van een persoonlijk belang dat gelegen is in zijn betrokkenheid bij een ander met
dat van de rechtspersoon niet parallel lopend belang) meebrengt dat hij niet in staat moet
worden geacht het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming te
bewaken op een wijze die van een integer en onbevooroordeeld bestuurder mag worden
verwacht. Ter bepaling of dat zo is, moeten alle omstandigheden in aanmerking worden
genomen.909 Als een bestuurder in strijd met de tegenstrijdigbelangregeling aan beraadslaging of besluitvorming deelneemt, is het betrokken besluit vernietigbaar (art. 2:15 lid 1
onder a BW).910 Als een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij een
met een bestuurder of commissaris tegenstrijdig belang heeft, moet de algemene vergadering in de gelegenheid worden gesteld een bijzonder vertegenwoordiger aan te wijzen; zie
nr. 630. Voor de stichting ontbreekt een wettelijke regeling omtrent tegenstrijdig belang;
zie nr. 630. Denkbaar is dat de statuten van een stichting een regeling geven omtrent
besluitvorming door het bestuur of een eventuele raad van commissarissen bij tegenstrijdig belang. In dat geval moet die regeling worden nageleefd.
579. Vernietiging en intrekking besluit. Is een besluit genomen, dan kan het door de rechter worden vernietigd op de grond dat (a) de totstandkoming strijdt met de wet of de statuten, (b) het besluit strijdt met een reglement, of (c) het besluit strijdt met redelijkheid en
billijkheid (art. 2:15 BW).911 Het orgaan dat een besluit genomen heeft, kan dat besluit in
beginsel ook weer intrekken. Intrekking is niet mogelijk voor zover de wet anders bepaalt
of voor zover het besluit is uitgevoerd.912

580. Ondernemingsraadadvies. Het is denkbaar dat over het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, advies van de ondernemingsraad moet worden ingewonnen. De corporate action opinion strekt zich mede uit over een dergelijk advies.
907

Zie over het onderscheid tussen de twee soorten tegenstrijdig belang Asser/Van Solingen & Nieuwe
Weme 2-II* 2009/403.
908 Art. 2:129 lid 6 en 2:293 lid 6 BW zijn uitdrukkelijk beperkt tot persoonlijke tegenstrijdige belangen.
Een kwalitatief tegenstrijdig belang (zie nr. 630) blijft buiten de werking van de bepalingen, behalve
voor zover het tevens een persoonlijk tegenstrijdig belang oplevert.
909 Vgl. Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 3, p. 12 met verwijzing naar HR 29 juni 2007,
ECLI:NL:HR:2007:BA0033, NJ 2007/420. Zie ook HR 29 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2199,
NJ 2008/144 en vgl. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/402.
910 Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 3, p. 13.
911 Een besluit dat in strijd is met de wet of de statuten is in beginsel nietig (art. 2:14 BW). Omdat een
opiniongever zal toetsen of een besluit in strijd met de wet of de statuten is, is die regel hier zonder
belang.
912 HR 10 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1657, NJ 1995/595, Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II*
2009/365 en Asser/Kroeze 2-I* 2015/297. Voor de opinionpraktijk is vooral van belang dat een besluit
tot aanwijzing van een orgaan van een NV als bevoegd om te besluiten tot uitgifte van aandelen of
uitsluiting van het voorkeursrecht, alleen kan worden ingetrokken als de aanwijzing dat bepaalt; zie
nr. 818.
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581. Corporate action opinion strekt zich uit over ondernemingsraadadvies. Of de ondernemingsraad een orgaan is van de rechtspersoon waarbij hij is ingesteld, is voorwerp van
debat.913 Het is echter niet goed vol te houden dat in gevallen waarin een ondernemingsraad het recht heeft advies uit te brengen over het aangaan door de opinionvennootschap
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, de corporate action opinion zich niet
mede uitstrekt over het ondernemingsraadadvies. Als het ondernemingsraadadvies geen
besluit van een orgaan van de opinionvennootschap is, is het in elk geval een andere handeling die binnen de opinionvennootschap moet worden verricht. De opinionparagraaf
ziet ook daarop; zie nr. 563.914
582. Instellen ondernemingsraad. Een ondernemingsraad moet worden ingesteld voor
ondernemingen waarbij in de regel ten minste vijftig personen werkzaam zijn (art. 2 lid 1
Wor).915, 916 Een ondernemer die meer ondernemingsraden heeft ingesteld, kan verplicht
zijn voor die ondernemingsraden een centrale ondernemingsraad in te stellen (art. 33 lid 1
Wor). Dezelfde verplichting kan rusten op ondernemers die in een groep verbonden zijn
en samen meer ondernemingsraden hebben ingesteld (art. 33 lid 2 Wor). Als een centrale
ondernemingsraad is ingesteld, is deze bevoegd ten aanzien van aangelegenheden die van
gemeenschappelijk belang zijn voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor hij
is ingesteld (art. 35 lid 1 Wor). Waar een centrale ondernemingsraad bevoegd is, zijn de
betrokken ondernemingsraden niet langer bevoegd (art. 35 lid 2 Wor).917, 918

913

914
915
916
917

918

Ontkennend Asser/Maeijer 2-III 2000/454, Asser/Kroeze 2-I* 2015/612, Huizink, in GS Rechtspersonen,
art. 2:14 BW, aant. 3.3, Assink 2013 (deel 1), p. 291, Van der Grinten, NV 1979, p. 141. Bevestigend
Sanders 1981, p. 253-254, Slagter 198.2, p. 56, en Slagter 2005, p. 153. Genuanceerd Dijk-Van der Ploeg/
Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 95 (OR is een orgaan voor zover hij statutaire beslissingsbevoegdheid heeft), Rood/Verburg 2013, p. 59-60 (OR is geen orgaan voor zover hij optreedt op grond van
de Wor), Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/3 en 74 (OR kan worden gezien als orgaan waar
vennootschapsorganisatie en ondernemingsorganisatie naar elkaar toe groeien) en Van Schilfgaarde,
NV 1981, p. 10-11 (in dezelfde richting).
Anders Nijnens 1996, p. 78. Voorzichtiger Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 945.
Een ondernemer die meer ondernemingen in stand houdt waarbij samen in de regel ten minste vijftig personen werkzaam zijn, kan verplicht zijn voor twee of meer van die ondernemingen een gemeenschappelijke ondernemingsraad in te stellen (art. 3 Wor).
De Sociaal-Economische Raad kan ontheffing van de verplichting verlenen (art. 5 Wor).
Een ondernemer die meer ondernemingsraden heeft ingesteld, kan ook verplicht zijn voor een aantal
van die ondernemingsraden een groepsondernemingsraad in te stellen (art. 33 lid 2 Wor). Dezelfde verplichting kan rusten op ondernemers die in een groep verbonden zijn en samen meer ondernemingsraden hebben ingesteld. Als een groepsondernemingsraad is ingesteld, is deze bevoegd ten aanzien van
aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de meerderheid van de ondernemingen
waarvoor hij is ingesteld (art. 35 lid 1 Wor). Waar een groepsondernemingsraad bevoegd is, zijn de
betrokken ondernemingsraden niet langer bevoegd (art. 35 lid 2 Wor).
De regeling in de wet omtrent instelling van een ondernemingsraad is niet uitputtend. In gevallen
waarin de wet dat niet al doet, kan een collectieve arbeidsovereenkomst een ondernemer tot instelling
van een ondernemingsraad verplichten (art. 5a lid 1 Wor). Dezelfde verplichting kan voortvloeien uit
een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan (art. 5a lid 1 Wor).
Een ondernemer kan ook vrijwillig overgaan tot instelling van een ondernemingsraad (art. 5a lid 2
Wor). Dat een ondernemingsraad is ingesteld die niet door de wet wordt vereist, komt in de opinion-
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583. Adviesrecht ondernemingsraad. Een ondernemer die voornemens is een van de in de
Wor (art. 25) genoemde adviesplichtige besluiten te nemen, moet de ondernemingsraad
in de gelegenheid stellen over dat voorgenomen besluit advies uit te brengen.919, 920 Voor de
opinionpraktijk is vooral van belang het adviesrecht over besluiten tot (a) het aantrekken
van een belangrijk krediet, en (b) het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van
een andere persoon (art. 25 lid 1 onder i en j Wor). Of een krediet “belangrijk” is, hangt af
van de omvang en de aard van de onderneming die het krediet aantrekt. Het bedrag van
het krediet alleen is niet bepalend. Het doel waarvoor het krediet wordt aangetrokken
en de aan het krediet verbonden voorwaarden moeten in aanmerking genomen worden.
Bepalend is of het aantrekken van het krediet een bijzondere, niet alledaagse aangelegenheid is.921 Als aantrekken van krediet tot de normale bedrijfsuitoefening van een onderneming behoort – denk aan de uitgifte van obligaties door een bank – is er geen adviesrecht.922
Of schulden van een andere persoon “belangrijk” zijn, moet worden beoordeeld vanuit
de optiek van de opinionvennootschap. “Zekerheid” omvat persoonlijke zekerheid, zoals
een borgtocht of garantie, en goederenrechtelijke zekerheid, zoals een pandrecht of hypotheek.923 Bepalend voor de vraag of er adviesrecht is, is of de zekerheid wezenlijke gevolgen
kan hebben voor de vermogens- en liquiditeitspositie van de onderneming.924 Dat zekerheidsverstrekking door een moedermaatschappij voor schulden van een dochtermaatschappij een dergelijk gevolg heeft, ligt niet voor de hand. Zekerheidsverstrekking door
een dochtermaatschappij voor schulden van een moeder- of zustermaatschappij kan, bij

919

920

921
922
923

924

praktijk nauwelijks voor. Als het al zo is, leidt het in de praktijk niet tot problemen. Dat de opinionvennootschap een ondernemingsraad heeft, zal blijken wanneer de opiniongever daarom vraagt; vgl.
nr. 610.
Het adviesrecht van de ondernemingsraad kan bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij schriftelijke
overeenkomst tussen de ondernemer en de ondernemingsraad worden uitgebreid tot andere dan de in
de wet genoemde besluiten (art. 32 Wor). Verruiming van het adviesrecht kan ook geschieden bij een
regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan (art. 32 lid 1 Wor).
Een dergelijk adviesrecht opent, in gevallen waarin de ondernemer afwijkt van het advies, de weg naar
beroep op grond art. 26 Wor (art. 32 lid 4 Wor). Uitbreiding van het adviesrecht buiten de grenzen van
de wet tot gevallen waarover opinions plegen te gaan, is echter zeldzaam. Onderzoek op dit punt is
veelal ingewikkeld – cao’s zijn vaak niet eenvoudig toegankelijk. De opiniongever hoeft met uitbreidingen op het wettelijk adviesrecht daarom geen rekening te houden.
Art. 30 Wor vergt dat de ondernemingsraad om advies wordt gevraagd over besluiten tot benoeming
of ontslag van een bestuurder van de onderneming. Dat is voor de opinionpraktijk zonder belang. De
ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor de in art. 27 Wor genoemde besluiten. Ook die besluiten spelen in de opinionpraktijk geen rol.
Vgl. Asser/Kroeze 2-I* 2015/642, Van het Kaar, in: GS Rechtspersonen, art. 25 Wor, aant. 4 en Rood/
Verburg 2013, p. 287-288, alle met verwijzingen naar de wetsgeschiedenis.
Vgl. Asser/Kroeze 2-I* 2015/642 en Van het Kaar, in: GS Rechtspersonen, art. 25 Wor, aant. 9, beide met
verwijzingen naar de wetsgeschiedenis.
Vgl. Van het Kaar, in: GS Rechtspersonen, art. 25 Wor, aant. 9 (ook het aanvaarden van hoofdelijke aansprakelijkheid in verband met art. 2:403 BW valt onder de bepaling). In dezelfde richting Asser/Kroeze
2-I* 2015/642 (het afgeven van een verklaring als bedoeld in art. 2:403 lid 1 onder f BW valt onder de
bepaling).
Vgl. Asser/Kroeze 2-I* 2015/642 en Van het Kaar, in: GS Rechtspersonen, art. 25 Wor, aant. 9, met verwijzing naar de wetsgeschiedenis.
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uitwinning, wel ingrijpende gevolgen hebben voor de vermogenspositie van de dochter.
Het adviesrecht is in dat geval aan de orde als voor de dochtermaatschappij een ondernemingsraad is ingesteld. Als een pandrecht wordt gevestigd op aandelen in een NV of
BV, kan er op twee gronden adviesrecht zijn. In de eerste plaats kan, als pandrecht wordt
gevestigd op aandelen in een NV of BV die de onderneming in stand houdt waarvoor een
ondernemingsraad is ingesteld, het adviesrecht over besluiten tot overdracht van zeggenschap over de betrokken onderneming aan de orde zijn (art. 25 lid 1 onder a Wor). In de
praktijk bepaalt de betrokken pandakte dat het stemrecht op de aandelen onder opschortende voorwaarde overgaat op de pandhouder; vgl. nr. 795. Als het stemrecht daadwerkelijk overgaat, is dat in het algemeen een overdracht van zeggenschap.925, 926 De praktijk
neemt aan dat, omdat de pandgever de vervulling van de voorwaarde niet, althans niet
volledig, in de hand heeft, advies over die overdracht moet worden gevraagd voordat het
pandrecht wordt gevestigd.927 Het adviesrecht is ook van toepassing als de NV of BV bij de
pandakte geen partij is; vgl. nr. 584.928 In de tweede plaats kan, als pandrecht wordt gevestigd op aandelen in een NV of BV die worden gehouden door de onderneming waarvoor
een ondernemingsraad is ingesteld, het adviesrecht over besluiten tot het overnemen of
afstoten van zeggenschap over, of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met, een andere onderneming van belang zijn (art. 25 lid 1 onder b Wor). Ook in dat
geval is de overgang van stemrecht op de verpande aandelen op de pandhouder een overgang van zeggenschap waarover het adviesrecht zich uitstrekt.929 De adviesrechten over
besluiten tot overdracht of afstoten van zeggenschap kunnen ook van belang zijn voor een
925

926
927

928

929

Rood/Verburg 2013, p. 292. Het besluit tot verpanding wordt weliswaar niet genomen door de NV of
BV maar door de aandeelhouder daarvan, maar dat besluit moet aan de NV of BV worden toegerekend.
Aldus voor overdracht van aandelen Rood/Verburg 2013, p. 293, Van het Kaar, in: GS Rechtspersonen,
art. 25 Wor, aant. 3A, Van het Kaar 1993, p. 89-94 en Van der Grinten, NV 1993, p. 241-242. Zie ook Hof
Amsterdam 27 juli 1989, ECLI:NL:GHAMS:1989:AD0866, NJ 1990/734. Anders Honée 1981, p. 149151. Genuanceerd (er is adviesrecht als de NV of BV aan de overgang van zeggenschap op enige wijze
medewerking verleent – dat lijkt de heersende leer) Asser-Maeijer 2-III 2000/481, (vermoedelijk) Asser/
Kroeze 2-I* 2015/642, Kist 1984, p. 57, Voûte 1991, p. 113, Roest 1996, p. 204, Maeijer, NV 1989, p. 119,
Maeijer 1994, p. 338, Van den Ingh 1991, p. 48-49, Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/79, Van
den Ingh, WPNR 1990, p. 279-280 en 297, en Slagter, TVVS 1990, p. 287. Vgl. ook Assink 2013 (deel 2),
p. 2115, Bartman & Dorresteijn 2013, p. 195-197, Huizink 2013/31, Van Solinge, NV 1982, p. 57, Huizink,
TVVS 1988, p. 148-149, en Van den Hoek, Or 2000, p. 144-146. Vgl. ook Kemperink 2002, p. 8-20. Bij
verpanding van aandelen verleent in de opinionpraktijk de NV of BV waarvan de aandelen worden
verpand, altijd medewerking.
Het pandrecht ziet in de praktijk bijna altijd op alle aandelen in de betrokken NV of BV. Verpandt een
minderheidsaandeelhouder zijn aandelen, dan is van overgang van zeggenschap geen sprake.
Het adviesrecht is in beginsel niet van toepassing bij verpanding van aandelen in een moedermaatschappij van de NV of BV waarvoor de ondernemingsraad is ingesteld. Het beginsel kan onder omstandigheden uitzondering lijden, bijvoorbeeld bij “puur gekunstelde constructies”; vgl. vgl. Rood/Verburg
2013, p 294.
Het adviesrecht over besluiten tot overdracht van zeggenschap kan opnieuw (of, als ten tijde van de
vestiging van het pandrecht geen ondernemingsraad was ingesteld, maar ten tijde van de uitwinning
wel, alsnog) van toepassing zijn als de pandhouder zijn pandrecht uitwint door de betrokken aandelen
te verkopen. Daarop kan de opiniongever in een qualification wijzen; zie nr. 799.
Vgl. Rood/Verburg 2013, p. 292 en zie noot 925.
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meer zeldzame opinion over een fusie- of overnameovereenkomst. Het is denkbaar dat
een opinionvennootschap in verband met de rechtsverhouding waarop een o
 pinion ziet,
krediet verstrekt aan een andere persoon. Een voorbeeld is een geval waarin een opinion
vennootschap obligaties uitgeeft en de opbrengst van de uitgifte uitleent aan een of meer
groepsmaatschappijen. Ook over een voorgenomen besluit tot het verstrekken van een
belangrijk krediet moet de ondernemingsraad om advies worden gevraagd (art. 25 lid 1
onder j Wor). Zie over de vraag of een krediet “belangrijk” is hiervoor in dit nummer. In
de praktijk ziet een opinion niet op de overeenkomst waarbij de opinionvennootschap
zich tot kredietverstrekking verplicht, zodat het adviesrecht ter zake van die overeenkomst voor de opinion zonder belang is. Uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten
tot het nemen van aandelen vergt geen ondernemingsraadsadvies.
584. Adviesrecht in ingewikkelde gevallen. Advies moet worden gevraagd als de ondernemer voornemens is een adviesplichtig besluit te nemen. Advies kan echter ook moeten
worden gevraagd als een ander dan de ondernemer een besluit neemt.930 Zo vergt een
besluit van de aandeelhouder van een NV of BV tot overdracht van de zeggenschap over
de NV of BV advies van de bij de NV of BV ingestelde onderneming, ook als de NV of
BV bij de overdracht niet betrokken is.931 Als een ondernemingsraad nog niet is ingesteld,
maar wel om instelling daarvan is gevraagd, is de ondernemer verplicht te wachten tot de
instelling haar beslag heeft gekregen, om vervolgens alsnog advies te vragen.932
585. Beroep tegen adviesplichtig besluit. Nadat de ondernemingsraad zijn advies heeft
uitgebracht, kan de ondernemer het besluit nemen, waarop het advies ziet.933 De ondernemer moet de ondernemingsraad van het besluit in kennis stellen (art. 25 lid 5 Wor).
Gedurende een maand na de kennisgeving kan de ondernemingsraad tegen het besluit
beroep instellen bij de ondernemingskamer (art. 26 Wor). Beroep kan worden ingesteld
als (a) het besluit niet overeenstemt met het advies, of (b) feiten of omstandigheden bekend
zijn geworden die, waren zij aan de ondernemingsraad bekend geweest ten tijde van het
uitbrengen van zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest dat advies niet uit te
brengen zoals het is uitgebracht. Als het besluit niet overeenstemt met het advies, moet de
ondernemer de uitvoering van het besluit opschorten gedurende de maand waarin beroep
kan worden ingesteld (art. 25 lid 6 Wor). Als de ondernemingsraad daarmee instemt, kan
de ondernemer al eerder tot uitvoering overgaan.934 Of het besluit overeenstemt met het
930
931
932
933
934

Vgl. hierover in algemene zin Rood/Verburg 2013, p. 285-287.
Asser/Kroeze 2-I* 2015/642, Van het Kaar, in: GS Rechtspersonen, art. 25 Wor, aant. 3A en Rood/Verburg
2013, p. 292-293, alle met verwijzing naar Hof Amsterdam 27 juli 1989, ECLI:NL:GHAMS:1989:AD0866,
NJ 1990/734.
Rood/Verburg 2013, p. 282.
De ondernemingsraad kan ervan afzien een advies uit te brengen. Dat heeft in het algemeen tot gevolg
dat de ondernemingsraad het recht verliest tegen het betrokken besluit beroep in te stellen; Rood/
Verburg 2013, p. 323.
Verburg 2007, p. 206.
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advies, vergt uitleg van het advies en van het besluit. Enigszins in afwijking van de wet,
die onderscheidt tussen besluiten die wel en besluiten die niet aan een gegeven advies voldoen, onderscheidt de praktijk – althans de opinionpraktijk – tussen positieve adviezen,
voorwaardelijk positieve adviezen en negatieve adviezen. Als het advies positief is, zal het
besluit daarmee wel overeenstemmen.935 Als het advies negatief is, zal het besluit daarmee
niet overeenstemmen. Als het advies voorwaardelijk positief is, zal het besluit daarmee
slechts overeenstemmen als aan de voorwaarden wordt voldaan.
586. Gevolgen voor geldigheid rechtsverhouding. In welke gevallen het ontbreken van een
vereist ondernemingsraadadvies gevolgen kan hebben voor de afdwingbaarheid van de
rechtsverhouding waarop het advies ziet, is niet in alle opzichten zeker. De afdwingbaarheid komt in het gedrang als de onderneming de wederpartij bij de rechtsverhouding met
recht kan tegenwerpen dat zij aan de rechtsverhouding niet gebonden is omdat een vereist
ondernemingsraadadvies ontbreekt, of, andersom, als de wederpartij tegen een dergelijk
beroep niet werd beschermd. Onderscheid moet worden gemaakt tussen drie periodes:
(a) de wachtperiode van een maand die de ondernemer in acht moet nemen na kennisgeving van zijn besluit aan de ondernemingsraad (zie nr. 585), (b) de periode tussen het
einde van de wachtperiode en het wijzen door de ondernemingskamer van arrest in een
eventueel door de ondernemingsraad aangespannen beroepsprocedure, en (c) de periode na een dergelijk arrest.936 Wordt de rechtsverhouding aangegaan in weerwil van een
door de ondernemingskamer getroffen voorziening (gedurende de periode onder (c)),
dan ontbeert de derde bescherming, mogelijk tenzij hij te goeder trouw is.937 Wordt de
rechtsverhouding aangegaan hangende een beroepsprocedure bij de ondernemingskamer
(gedurende de periode onder (b)), dan wordt de derde beschermd (art. 26 lid 5 Wor).938
Een later gewezen arrest van de ondernemingskamer kan niet aan de wederpartij worden
tegengeworpen (art 26 lid 4 Wor). Wat geldt als de rechtsverhouding wordt aangegaan als
tegen het besluit van de ondernemer nog beroep openstaat (gedurende de periode onder
(a)), is niet geheel zeker. De literatuur gaat in de richting dat in dat geval de wederpartij
slechts bescherming geniet als zij (i) bij de onderneming navraag heeft gedaan, (ii) “groen
licht” heeft gekregen, en (iii) geen reden had aan die kleur te twijfelen.939 De navraag moet
935
936
937
938
939

Dat kan anders zijn als het besluit afwijkt van het voorgenomen besluit.
Als de ondernemingsraad gedurende de wachtperiode beroep instelt, eindigt de periode onder (a) en
begint de periode onder (b), ook als nog een deel van de maand die de wachtperiode duurt, resteert.
Verburg 2007, p. 20. Het is verboden een voorziening van de ondernemingskamer te negeren (art. 26
lid 6 Wor). Het aangaan van een rechtsverhouding in strijd met dat verbod zou de rechtsverhouding
nietig maken wegens strijd met de openbare orde (art. 3:40 BW).
Rood/Verburg 2013, p. 338, in overeenstemming met de daar geciteerde wetsgeschiedenis. Anders Van
Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/82, die de wederpartij bescherming ontzegt als zij redelijkerwijs
met een voorziening rekening moet houden.
Verburg 2007, p. 215-217 en Rood/Verburg 2013, p. 340. Vgl. ook Willems 2002, p. 95-100, en Sprengers
2003, p. 272-274. Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/82 acht bij kwade trouw van de wederpartij de rechtsverhouding nietig wegens strijd met de openbare orde. In de literatuur is betoogd dat gedurende de wachtperiode het bestuur van de onderneming onbevoegd is de betrokken rechtsverhouding
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zich mede uitstrekken over de vraag of advies moest worden gevraagd.940 Als de ondernemer die vraag ontkennend beantwoordt, bijvoorbeeld op de grond dat hij de rechtsverhouding niet “belangrijk” acht (vgl. nr. 583), mag de wederpartij van de juistheid van dat
antwoord in beginsel uitgaan en wordt hij beschermd.941, 942

587. Onderzoek. Om de corporate action opinion te kunnen geven, moet de opiniongever de statuten van de opinionvennootschap bestuderen, en voorts de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Als de statuten meebrengen dat een reglement of besluit van
een orgaan van de vennootschap tot besluitvorming kan verplichten, moet de opiniongever dat reglement of besluit bestuderen. Als de conclusie is dat besluitvorming nodig
is, moet de opiniongever die besluitvorming bekijken. Als besluitvorming ontbreekt, kan
de corporate action opinion niet worden gegeven. Aan de inhoud van een besluit hoeven
niet al te hoge eisen te worden gesteld. De opiniongever moet nagaan of de rechtspersoon
onder bewind is gesteld.
588. Onderzoek naar vereiste besluiten. De opiniongever moet nagaan of een specifieke
wettelijke of statutaire regeling verplicht tot besluitvorming over de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet; vgl. nr. 563 en 568. De opiniongever moet daartoe de statuten
bestuderen. Die behoort hij op te vragen bij het handelsregister. Hij mag ervan uitgaan
dat de aldus verkregen statuten de geldende statuten van de opinionvennootschap zijn; zie
nr. 419 e.v. Als de statuten bepalen dat bij reglement of besluit van een orgaan van de opinionvennootschap bestuursbesluiten kunnen worden aangewezen, die goedkeuring van
een ander orgaan vergen (zie nr. 568), moet de opiniongever bij de opinionvennootschap
navragen of er een reglement of dergelijk besluit is. Als de statuten bepalen dat het bestuur
zich moet gedragen naar de aanwijzingen van een orgaan over de algemene lijnen van het
te voeren beleid (zie nr. 568), moet de opiniongever bij de opinionvennootschap navragen
of dergelijke aanwijzingen zijn gegeven. Als de opinionvennootschap meldt dat er geen
reglement of dergelijk besluit is, en dat dergelijke aanwijzingen niet zijn gegeven, zal de
opiniongever daarvan uitgaan. Dat uitgangspunt kan hij vastleggen in een assumption.
Hij kan ook een assumption achterwege laten en afgaan op een schriftelijke bevestiging

aan te gaan; Rood/Van der Heijden 2004, p. 307 (zie daarover Verburg 2007, p. 207), Kemperink 2002,
p. 111-118, Geersing, SMA 1979, p. 551-554 en TVVS 1980, p. 85-87, en Slagter, TVVS 1980, p. 34-35.
Anders – te beschouwen als heersende leer – Asser/Maeijer 2-III 2000/483, Asser/Kroeze 2-I* 2015/644,
Van Solinge & Nieuwe Weme 1999, p. 315, Verburg 2007, p. 204-208, Rood/Verburg 2013, p. 317-318,
Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/82, Timmerman, TVVS 1980, p. 30-31 en TVVS 1980,
p. 120-122, Van der Grinten, NV 1993, p. 242, Bartman, Or 2001, p. 347, en Jitta, SR 2002, p. 197-198,
sommigen met een beroep op OK 15 april 1999, JOR 2000/1. Vgl. ook Dorresteijn & Van het Kaar 2002,
p. 61-63 en Tuytel, Or 2004, p. 158-159.
940 Rood/Verburg 2013, p. 318.
941 Vgl. Kemperink 2002, p. 124, Verburg 2007, p. 215-216, en Verburg, Ar 2002, afl. 6/7, p. 48.
942 Een derde die is te beschouwen als medeondernemer geniet geen bescherming; Rood/Verburg 2013,
p. 339-340.
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dat reglement, besluit en aanwijzingen ontbreken. Zie over de vraag wie de bevestiging
kan geven nr. 261.943
589. Besluiten vereist door goed bestuur. Als geen specifieke wettelijke of statutaire regeling verplicht tot besluitvorming over de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, kan
besluitvorming – door het bestuur als geheel of door een bestuurder aan wie een bepaalde
bestuurstaak is opgedragen – desalniettemin vereist zijn uit hoofde van goed bestuur;
zie nr. 569. Of goed bestuur tot besluitvorming noopt, hangt af van de omstandigheden.
Welke omstandigheden in ogenschouw moeten worden genomen, en hoe die moeten worden gewogen, staat in de eerste plaats ter beoordeling aan het bestuur van de opinionvennootschap; zie nr. 569. Zo beschouwd is het niet nodig dat de opiniongever zich vergaand
verdiept in de vraag wat goed bestuur hier eist. Hij mag in beginsel afgaan op de binnen
de opinionvennootschap geldende taakverdeling tussen bestuur, bestuurders en andere
personen binnen de organisatie van de opinionvennootschap. Wat die taakverdeling is,
stelt hij vast door bij de opinionvennootschap navraag te doen. Die navraag moet hij doen
bij een persoon die bij de opinionvennootschap een positie bekleedt, die hem in staat
stelt een verantwoord oordeel te vellen over de taakverdeling en de toepassing daarvan
op de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Dat kan een bestuurder zijn, maar ook
bijvoorbeeld een bedrijfsjurist. Op de verklaring van de persoon mag afgaan; zie nr. 261.
Het beginsel lijdt alleen uitzondering in sprekende gevallen. Als geen redelijk handelend
bestuurder kan menen dat een besluit – van het bestuur of een bestuurder – achterwege
kan blijven, moet de opiniongever verlangen dat dat besluit er komt.944 Hetzelfde geldt als
geen redelijk handelend bestuurder kan menen dat een besluit van de raad van

943 Vgl. Nijnens 1996, p. 77-78.
944 De praktijk is een andere. Opiniongevers nemen nogal eens als uitgangspunt dat een corporate action
opinion vergt dat het bestuur als geheel een besluit genomen heeft. Zij verlangen voorts al snel dat die
besluiten aan allerlei inhoudelijke eisen voldoen. Die praktijk heeft geen goede zin. Waar een specifieke
wettelijke of statutaire regeling tot besluitvorming verplicht, moet die besluitvorming er zijn, met de
door de regeling vereiste inhoud. Het is voor de opinionvennootschap niet bezwaarlijk de betrokken
besluiten aan de banken te geven. Waar wet en statuten zwijgen, kan alleen goed bestuur tot besluitvorming verplichten; zie nr. 569. In alle gevallen bepaalt goed bestuur hoe gedetailleerd de besluitvorming
moet zijn, en wat het besluitvormend orgaan moet doen om tot zijn besluit te komen. Wat goed bestuur
eist, vergt een afweging van alle omstandigheden. Opiniongevers stellen aan besluiten in de praktijk
echter sjabloonmatige eisen, die met de omstandigheden van het geval weinig van doen hebben. De
eisen gaan daarmee in nogal wat gevallen verder dan goed bestuur eist, en gaan in andere gevallen
niet ver genoeg. De vraag of goed bestuur besluitvorming eist, en wat die besluitvorming moet inhouden, kan dan ook beter worden overgelaten aan de opinionvennootschap. De opinionontvanger heeft
daarvan geen last. Het ontbreken van besluitvorming kan aan hem uitsluitend worden tegengeworpen
als hij zich onbehoorlijk heeft gedragen; zie nr. 629. Niet aandringen op besluitvorming als er geen
duidelijke regel is die besluitvorming eist, is niet onbehoorlijk. De besluitvorming overlaten aan de
opinionvennootschap voorkomt ook de vaak aanzienlijke (advocaten)kosten die met het voorbereiden
van besluitvorming overeenkomstig de eisen van de opiniongever gemoeid kunnen zijn.
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commissarissen achterwege kan blijven. In dat geval zal een besluit van de raad van commissarissen op tafel moeten komen; vgl. nr. 569.945, 946
590. Bewind. Of een rechtspersoon onder bewind is gesteld, zodat zijn organen geen
besluiten meer kunnen nemen zonder goedkeuring van de ter zake van het bewind
benoemde bewindvoerder (zie nr. 571), behoort te blijken uit het handelsregister. Het
bewind moet daarin worden ingeschreven (art. 2:22 lid 5 BW). Als bewind is ingesteld,
kan de corporate action opinion niet worden gegeven. Tussen de instelling van het bewind
en de inschrijving daarvan in het handelsregister zal enige tijd verstrijken. Sommige
opiniongevers nemen daarom een assumption op dat de opinionvennootschap niet onder
bewind is gesteld. Omdat (a) bewind uiterst zeldzaam is, (b) de tijd tussen de instelling van
het bewind en de inschrijving daarvan in het handelsregister naar verwachting kort zal
zijn, en (c) het bewind niet kan worden tegengeworpen aan wederpartijen die het bewind
niet kenden en ook niet behoorden te kennen (vgl. nr. 642), kan een dergelijke assumption
achterwege blijven.947
591. Onderzoek besluiten. Nadat de opiniongever heeft vastgesteld welke besluiten noodzakelijk zijn, moet hij die besluiten bestuderen. Als uit het in nr. 588 bedoelde onderzoek
blijkt dat het bestuur zich moet gedragen naar aanwijzingen over de algemene lijnen van
het te voeren beleid (zie nr. 568), moet de opiniongever vaststellen dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, met dergelijke aanwijzingen niet botst. Dat kan bijvoorbeeld
doordat het orgaan dat de aanwijzingen gegeven heeft, schriftelijk bevestigt dat de rechtsverhouding past binnen de aanwijzingen. Als, in geval van een vereniging, coöperatie,
onderlinge waarborgmaatschappij of stichting, de statuten de vrijheid van het bestuur te
besluiten over het aangaan van de betrokken rechtsverhouding anderszins beperken (zie
nr. 568), moet de opiniongever nagaan of die beperkingen in acht genomen zijn.
592. Inhoud besluiten. In sommige gevallen volgt uit de wet dat een besluit een bepaalde
inhoud moet hebben. Zo moet een besluit tot uitgifte van aandelen mede de uitgifteprijs
vermelden, of ten minste bepalen hoe die prijs zal worden vastgesteld; vgl. nr. 819. Waar
de wet zwijgt, moet de opiniongever beoordelen of het besluit dat hij onder ogen krijgt,
voldoende is om de corporate action opinion te kunnen geven. Soms zal het besluit de
945

Verrassend genoeg verlangen opiniongevers buiten gevallen waarin de wet of de statuten dat eisen,
doorgaans geen besluit van de raad van commissarissen. Dat staat haaks op de praktijk om wel altijd
een bestuursbesluit te verlangen; zie noot 944.
946 Vgl. voor de aanpak in de Verenigde Staten Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 270, noot 20: “If a
transaction is not submitted to the board for approval but is approved by a corporate officer, the opinion preparers could still give the opinion if they conclude that the corporate officer had the authority
to approve the agreement under applicable law, the corporation’s charter or bylaws, or a general board
resolution. The less significant the transaction to the company, the more likely that the opinion preparers will be able to reach that conclusion.”
947 Zij is dan een implied assumption.
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rechtsverhouding waarop de opinion ziet, met zoveel woorden noemen. In andere gevallen kan het besluit meer abstract zijn geformuleerd, en bijvoorbeeld strekken tot “attract
ing syndicated bank financing up to an amount of no more than EUR 150 million”. Bij
het beoordelen van een besluit behoeft geen grote gestrengheid te worden betracht. Het
is voldoende dat redelijkerwijs uit het besluit kan worden afgeleid dat het mede ziet op de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet.948, 949
593. Ontbreken besluiten. Het is zeldzaam dat besluitvorming waartoe een specifieke wettelijke of statutaire regeling verplicht, desondanks ontbreekt. Wel komt nu en dan voor
dat de statuten bepalen dat er een raad van commissarissen is, maar geen commissarissen
zijn benoemd.950 Dat geen commissarissen zijn benoemd, betekent niet dat een besluit
van commissarissen dat door een specifieke wettelijke of statutaire regeling wordt vereist,
achterwege kan blijven.951 Ontbreekt het besluit, dan kan de corporate action opinion niet
worden gegeven, of althans niet worden gegeven zonder dat in een qualification op het
ontbreken van het besluit, en de mogelijke gevolgen daarvan (vgl. nr. 570), wordt gewezen.

594. Onderzoek geldigheid besluiten. De opiniongever moet vaststellen of de besluiten
die hij bestudeert, geldig genomen zijn. Hij moet daartoe de statuten van de opinionvennootschap onder ogen nemen. Om vast te stellen of een schriftelijk besluit van bestuur of
raad van commissarissen geldig genomen is, behoeft de opiniongever een handelsregisteruittreksel. Of een schriftelijk besluit van de algemene vergadering geldig genomen is,
kan de opiniongever in het algemeen niet met zekerheid vaststellen. Hetzelfde geldt voor
een besluit – van het bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering –
dat in vergadering is genomen.
595. Schriftelijke besluiten. De besluiten die met het oog op de corporate action opinion moeten worden bestudeerd, zijn in de meeste gevallen buiten vergadering genomen
schriftelijke besluiten. Een schriftelijk besluit van het bestuur is bijna altijd door alle
bestuurders ondertekend. Het besluit is daarmee in beginsel geldig.952 De opiniongever
hoort na te gaan of de ondertekening is geschied. Wie de bestuurders zijn, blijkt uit een
948 Vgl. over de gang van zaken in de praktijk noot 944.
949 De opiniongever hoeft niet na te gaan of de besluitvorming zorgvuldig is geweest; vgl. Glazer, FitzGibbon
& Weise 2014, p. 362 en 271: “The “duly authorized” opinion does not require the opinion preparers
to satisfy themselves that the board, in approving the transaction, met the applicable standard of care
or otherwise discharged its fiduciary duty to the company and its stockholders.” In dezelfde zin Tribar
1998, § 3.5.2(b). “[S]tatutes estabilishing fiduciary duties” blijven buiten de opinion; Glazer, FitzGibbon
& Weise 2014, p. 545.
950 Dit geval moet worden onderscheiden van het geval dat de statuten bepalen dat er een raad van commissarissen kán zijn, maar die raad niet is ingesteld.
951 Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 589. De oplossing is hetzij nieuwe commissarissen te benoemen, hetzij de statuten te wijzigen.
952 Een besluit kan ongeldig zijn als een of meer van de voor het besluit uitgebrachte stemmen nietig is;
zie noot 971.
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handelsregisteruittreksel. Op de inhoud daarvan mag de opiniongever afgaan; zie nr. 419
e.v.953 Wil de opiniongever kunnen nagaan of alle bestuurders hebben getekend, dan moet
het besluit vermelden wie de ondertekenaars zijn. De opiniongever behoeft niet na te gaan
of een handtekening daadwerkelijk de handtekening is van de persoon die de handtekening zou hebben gezet; zie nr. 468. In het zeldzame geval dat de handtekening van een
bestuurder ontbreekt, moet de opiniongever zich ervan vergewissen dat alle bestuurders
in de gelegenheid zijn gesteld aan de besluitvorming deel te nemen en dat geen bestuurder
zich tegen schriftelijke besluitvorming verzet; zie nr. 574. Dat kan bijvoorbeeld door een
bevestiging van die strekking van de betrokken bestuurder.954 Een uitzondering op het
beginsel dat een door alle bestuurders getekend besluit geldig is, geldt als de statuten of
een reglement schriftelijke besluitvorming door het bestuur verbieden. Dat komt in de
praktijk niet voor (maar de opiniongever hoort het wel na te gaan). Op een schriftelijk
besluit van de raad van commissarissen is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. Hetzelfde geldt voor een schriftelijk besluit van een ander orgaan (met uitzondering
van de algemene vergadering; zie nr. 596), zij het dat vaak niet uit het handelsregisteruittreksel blijkt wie de leden daarvan zijn. Op de vraag of de opiniongever er zonder nader
onderzoek van mag uitgaan dat het orgaan naast de persoon of personen door wie het
besluit is getekend, geen andere leden telt, is de uiteenzetting omtrent onderzoek naar
aandeelhouderschap in nr. 597 van overeenkomstige toepassing.
596. Schriftelijk besluit van aandeelhouders. Een schriftelijk besluit van de aandeelhouders van een NV is slechts geldig als (a) de statuten in schriftelijke besluitvorming voorzien, en (b) er geen personen zijn met certificaathoudersrechten. Een schriftelijk besluit
van de aandeelhouders van een BV is slechts geldig als alle vergadergerechtigden met de
gekozen wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Certificaathoudersrechten en vergaderrechten kunnen toevallen aan houders van certificaten van aandelen, aan pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen en, in het geval van een NV, aan andere personen
van wie de statuten dat bepalen.955 Zie telkens nr. 575. Is de opinionvennootschap een NV,
dan moet de opiniongever nagaan of de statuten schriftelijke besluitvorming toelaten. In

953
954
955

Van Wassenaer, Adv 1988, p. 393-394, stelt dat de opiniongever ook het benoemingsbesluit van elke
bestuurder moet bestuderen. Omdat de opiniongever mag afgaan op het handelsregister, is dat onnodig
(en onnodig kostbaar; vgl. nr. 203).
Een bevestiging kan uitkomst brengen in gevallen waarin de bestuurder wel kan worden bereikt, maar
desondanks niet bij machte is het bestuursbesluit te tekenen.
Een aandeelhouder heeft certificaathoudersrechten of vergaderrechten als zijn aandeel is verpand of in
vruchtgebruik is gegeven en het stemrecht op het aandeel is overgegaan op de pandhouder; zie nr. 575.
In dat geval moet het aandeelhoudersbesluit worden genomen door de pandhouder of vruchtgebruiker. In een NV moet het besluit dan worden genomen in vergadering. In een BV rijst de vraag of in
dat geval besluitvorming buiten vergadering mogelijk is. Art. 2:238 spreekt over besluitvorming “van
aandeelhouders” en een pandhouder of vruchtgebruiker is geen aandeelhouder. Omdat de betrokken
aandeelhouder vergaderrechten heeft en dus met de besluitvorming buiten vergadering moet instemmen (zie nr. 575), bestaat tegen die wijze van besluitvorming ook in dit geval geen bezwaar. In de opinionpraktijk komen besluiten door anderen dan aandeelhouders niet of nauwelijks voor.
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de praktijk vermeldt een schriftelijk aandeelhoudersbesluit van een NV doorgaans dat
er geen met medewerking van de NV uitgegeven certificaten van aandelen zijn en dat
geen aandelen zijn verpand of belast met een vruchtgebruik. Houders van certificaten die
niet met medewerking van de NV zijn uitgegeven, hebben geen certificaathoudersrechten,
tenzij de statuten van de NV anders bepalen; vgl. nr. 575. Een schriftelijk aandeelhoudersbesluit van een BV vermeldt doorgaans dat er geen andere vergadergerechtigden dan de
aandeelhouders zijn, soms met de (in dat geval strikt genomen overbodige) toevoeging
dat geen aandelen zijn verpand of belast met een vruchtgebruik. De opiniongever mag
er in beginsel van uitgaan dat dergelijke vermeldingen juist zijn. Alleen als een uitdrukkelijke vermelding dat geen aandelen zijn verpand ontbreekt en de opiniongever redenen
heeft om aan te nemen dat aandelen verpand kunnen zijn, doet hij er wijs aan op dat punt
een specifieke bevestiging te vragen; vgl. nr. 287. Als de vermeldingen ontbreken, is de
opiniongever aangewezen op een assumption; zie nr. 604. Als, zoals in de praktijk wel
voorkomt, uit het besluit blijkt dat aandelen zijn verpand, moet de opiniongever nagaan
of aan de pandhouder certificaathoudersrechten toekomen. Tenzij de statuten eraan in
de weg staan dat de pandhouder certificaathoudersrechten of vergaderrechten heeft (vgl.
nr. 575), moet de opiniongever daartoe de betrokken pandakte bestuderen.956 Of de statuten aan andere personen dan certificaathouders, pandhouders en vruchtgebruikers certificaathoudersrechten toekennen, behoort de opiniongever na te gaan.
597. Ondertekening schriftelijk besluit van aandeelhouders. Wil een schriftelijk aandeelhoudersbesluit geldig zijn, dan moet het door de aandeelhouder, of de aandeelhouders, geldig zijn ondertekend; zie nr. 575.957 Wie aandeelhouder is, is echter niet altijd
eenvoudig vast te stellen. Als een NV of BV één aandeelhouder heeft, moet dat blijken
uit een handelsregisteruittreksel (vgl. art. 22 lid 1 onder e Hrb). Op de inhoud daarvan
mag de opiniongever afgaan; zie nr. 419 e.v. De opiniongever behoort na te gaan of het
aandeelhoudersbesluit door de ingeschreven aandeelhouder ondertekend is. Als uit het
handelsregister niet blijkt dat er maar één aandeelhouder is, moet worden onderscheiden
tussen (a) gevallen waarin het ontbreken van een geldig besluit van de algemene vergadering de geldigheid van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in beginsel niet
raakt, en (b) gevallen waarin die rechtsverhouding bij ontbreken van een dergelijk besluit
ongeldig is. In het geval onder (a) mag de opiniongever er zonder nader onderzoek van
uitgaan dat de aandeelhouders die het aandeelhoudersbesluit hebben getekend, alle aandeelhouders zijn. Het beperkte belang van de opinionparagraaf (zie nr. 565) rechtvaardigt
in dat geval niet de moeite en kosten die gemoeid zijn met onderzoek naar de vraag of de
ondertekenaars inderdaad aandeelhouder zijn, en of er niet ook andere aandeelhouders

956
957

Als op aandelen vruchtgebruik is gevestigd, geldt hetzelfde. Vruchtgebruik op aandelen komt echter in
de opinionpraktijk niet voor.
In de opinionpraktijk komt niet voor dat aandeelhouders ongeldig of blanco stemmen, of zich van
stemming onthouden. De complicaties die daarbij rijzen (zie noot 892) treden aldus niet op.
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zijn; vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162. Als handelsregister en ondertekening
uit de pas lopen – bijvoorbeeld in een geval waarin het handelsregister geen aandeelhouder is opgenomen maar het besluit maar één aandeelhouder vermeldt of, omgekeerd, in
een geval waarin het handelsregister een enig aandeelhouder vermeldt maar het besluit
er meer noemt – behoort de opiniongever bevestiging te vragen dat het aandeelhoudersbesluit door de aandeelhouder of alle aandeelhouders is getekend.958 Die bevestiging kan
worden gegeven in het aandeelhoudersbesluit zelf. In het geval onder (b) – in het bijzonder bij uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen; zie
nr. 821 en 859; vgl. ook nr. 627 – is het zaak dat de opiniongever een assumption opneemt
waaruit blijkt dat de geldigheid van het besluit niet buiten twijfel is; zie nr. 604. In geen
enkel geval hoeft de opiniongever na te gaan of een aandeelhouder die een rechtspersoon
of personenvennootschap is, bij de ondertekening van het aandeelhoudersbesluit geldig is
vertegenwoordigd. Dat onderzoek stuit af op de daarmee gemoeide inspanning en kosten;
vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162. Vast te stellen of een aandeelhouder die een
buitenlandse rechtspersoon of personenvennootschap is, geldig is vertegenwoordigd, valt
bovendien buiten de deskundigheid van een Nederlandse opiniongever.
598. Adviesrecht bestuur en raad van commissarissen. Als aandeelhouders een schriftelijk besluit nemen, moeten het bestuur en de raad van commissarissen in de gelegenheid
worden gesteld daarover advies uit te brengen; zie nr. 575. Met die regel moet verstandig worden omgegaan. Achtergrond van de regel is dat de algemene vergadering bij het
nemen van besluiten rekening moet kunnen houden met de opvattingen van het bestuur
en de raad van commissarissen.959 In de opinionpraktijk houdt een aandeelhoudersbesluit
echter zelden meer in dan een goedkeuring van een besluit van het bestuur. Dat besluit
kan een voorgenomen besluit zijn. Als er een raad van commissarissen is, is of komt er
in het algemeen een besluit van die raad waarbij het bestuursbesluit wordt goedgekeurd.
Te verlangen dat het bestuur en de raad van commissarissen daarbovenop nog over het
aandeelhoudersbesluit adviseren, ontbeert redelijke zin.960
599. Schriftelijk besluit van leden vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Een schriftelijk besluit van de leden van een vereniging, een coöperatie of een

958

Zaak is ook de handelsregisterinschrijving te laten aanpassen aan de werkelijkheid, maar dat is niet
altijd tijdig mogelijk. Zie over verschillen tussen handelsregisterinschrijving en werkelijkheid overigens nr. 423.
959 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/340.
960 In de praktijk wordt – vaak op aandringen van een bank of zijn juridisch adviseur; vgl. noot 944 – in
een aandeelhoudersbesluit wel vermeld dat (a) bestuur en raad van commissarissen in de gelegenheid
zijn gesteld hun adviserende stem uit te brengen, of (b) dat zij hebben afgezien van het recht dat te doen.
Een vermelding als bedoeld onder (b) is in het algemeen onjuist. In de besluiten van bestuur en raad van
commissarissen omtrent het aangaan van de rechtsverhouding waarop het aandeelhoudersbesluit ziet,
ligt veeleer een advies aan de algemene vergadering besloten, om het aandeelhoudersbesluit te nemen.
Een vermelding als bedoeld onder (a) heeft daarmee geen toegevoegde waarde.
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onderlinge waarborgmaatschappij moet eenstemmig worden genomen; zie nr. 575. Het
bestuur moet van het besluit op de hoogte zijn. In de praktijk wordt een ledenbesluit door
alle leden getekend. De opiniongever mag er zonder nader onderzoek van uitgaan dat de
leden die het ledenbesluit hebben getekend, alle leden zijn, en dat zij alle geldig hebben
getekend; vgl. nr. 597. Naast een ledenbesluit zal er over de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, ook altijd een bestuursbesluit genomen zijn. Daaruit blijkt dat het bestuur
van het ledenbesluit op de hoogte is; vgl. nr. 598.
600. Besluiten in vergadering. Als een besluit – van het bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering – in vergadering is genomen, moet de opiniongever in
wet, statuten en een eventueel toepasselijk reglement nagaan welke besluitvormingsregels
van toepassing zijn. Hij moet bij de opinionvennootschap navragen of er een toepasselijke
reglement is. Dat geldt ook als de statuten niet bepalen dat er een reglement kan zijn;
vgl. nr. 574. De opiniongever zal kennis moeten nemen van de notulen van de vergadering, of een uittreksel daaruit waarin het besluit is opgenomen. De wet geeft omtrent de
notulering van vergaderingen geen regels.961 Denkbaar is dat de statuten of, al dan niet
krachtens de statuten, een reglement regels geeft; vgl. nr. 574. Als er regels zijn, moet de
opinionontvanger binnen de grenzen van zijn mogelijkheden nagaan of die zijn nageleefd. Ontbreken regels, dan kan de opinionontvanger afgaan op door de voorzitter of de
secretaris van de betrokken vergadering getekende notulen; vgl. nr. 263. Het komt voor
dat notulen nog slechts in concept beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat de statuten vergen dat de notulen worden vastgesteld door het betrokken orgaan, terwijl dat orgaan nog
niet weer bijeen is geweest. In dat geval kan de opinionontvanger afgaan op een door de
voorzitter of de secretaris van de betrokken vergadering getekend concept; vgl. opnieuw
nr. 263. De opiniongever kan niet nagaan of het besluit dat uit de notulen blijkt, daadwerkelijk genomen is.962 De opiniongever kan ook niet, of hooguit beperkt, nagaan of de
regels omtrent de oproeping tot, agendering van onderwerpen voor, en gang van zaken
in de vergadering zijn nageleefd.963 Onderzoek op deze punten hoeft de opiniongever niet
te verrichten. Het komt voor dat de notulen vermelden dat en hoe bepaalde regels zijn
nageleefd. Denk aan een mededeling in de notulen dat tot de vergadering op een bepaalde
dag is opgeroepen. In een dergelijk geval moet de opiniongever nagaan of hetgeen uit de
notulen blijkt, spoort met de wet en de statuten en, als dat er is, een toepasselijk reglement.

961
962

963

Van de besluiten die worden genomen door de algemene vergadering van een NV of BV moet door het
bestuur “aantekening” worden gehouden (art. 2:120 lid 4 en 2:230 lid 4 BW).
Tenzij de statuten anders bepalen, bepaalt het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
wat de uitslag van een stemming is en wat de inhoud is van een genomen besluit, voor zover niet werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel (art. 13 lid 3 BW). De handtekening van de voorzitter onder de notulen of een concept daarvoor maakt daarom op zijn minst aannemelijk dat het in de
notulen opgenomen besluit in de opgenomen vorm genomen is.
De opiniongever kan soms wel nagaan of een vergadering tijdig en op de juiste wijze is bijeengeroepen.
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Het opiniongebruik wil dat verder onderzoek, dat tijdrovend en kostbaar kan zijn, van
hem niet wordt verwacht; vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162.
601. Quorum- en meerderheidseisen. Een schriftelijk besluit wordt in de praktijk nagenoeg altijd genomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigden. Is dat niet zo, of
is een besluit in vergadering genomen, dan moet de opiniongever nagaan of de wet, de statuten of een toepasselijk reglement een quorum of bijzondere meerderheid voorschrijven.
Uit een schriftelijk besluit zal blijken of aan de quorum- en meerderheidseis is voldaan. Is
het besluit in vergadering genomen, dan zal een en ander meestal uit de notulen van de
vergadering blijken.
602. Tegenstrijdig belang. Een antwoord op de vraag of een bestuurder of commissaris
van een NV of BV een met het belang van de vennootschap tegenstrijdig belang heeft,
dat verhindert dat hij aan beraadslaging en besluitvorming deelneemt, vergt zicht op
(en weging van) alle omstandigheden; zie nr. 578. Een opiniongever kan dat antwoord
daarom in het algemeen niet geven. In de praktijk wordt doorgaans in de besluiten die
de opiniongever bestudeert, bevestigd – in een overweging of een afzonderlijke bevestiging – dat geen bestuurder of commissaris een tegenstrijdig belang heeft. Als die bevestiging niet kan worden gegeven, wordt bevestigd dat de bestuurder of commissaris met een
tegenstrijdig belang niet aan de beraadslaging en besluitvorming heeft deelgenomen. De
opiniongever mag op een dergelijk bevestiging afgaan; zie nr. 262. Als een overweging of
bevestiging ontbreekt, kan de opiniongever een assumption opnemen; zie nr. 607. Zie over
tegenstrijdig belang bij een vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
nr. 630.964

603. Assumptions over geldigheid besluiten. De opiniongever kan over de naleving
van besluitvormingsregels waarop hij geen zicht heeft, een assumption opnemen. Hij
kan ook varen op een bevestiging van de opinionvennootschap. Hij kan een assumption
opnemen over de voortdurende geldigheid van de door hem bestudeerde besluiten.
604. Assumption over geldig nemen besluit. Uit de nummers 595 e.v. volgt dat een opiniongever vaak niet met zekerheid kan vaststellen of een door hem bestudeerd besluit in
overeenstemming met alle toepasselijke regels genomen is. Hij kan niet altijd vaststellen of er een toepasselijk reglement is; zie nr. 574. Hij kan vaak niet vaststellen dat er
geen personen met certificaathoudersrechten of vergaderrechten zijn; zie nr. 596. Het
onderzoek van de opiniongever strekt zich vaak niet uit over de vraag of een schriftelijk
964 Vgl. voor de aanpak in de Verenigde Staten Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 271: “Nor does [the
“duly authorized” opinion] require [the opinion preparers] to satisfy themselves that directors fufilled
their obligation to disclose any personal interests in the transaction or that the board met any disclosure obligations it might have. Assumptions with regard to these matters are implicit in every closing
opinion.”
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aandeelhoudersbesluit door alle aandeelhouders geldig is getekend; zie nr. 597. De opiniongever kan niet vaststellen of een besluit in vergadering overeenkomstig alle daarvoor
geldende regels is genomen. Of een ter vergadering genomen besluit juist is weergegeven in de notulen, kan de opiniongever ook alleen maar veronderstellen; zie nr. 600. Of
een bestuurder of commissaris van een NV of BV een met de vennootschap tegenstrijdig
belang heeft, dat verhindert dat hij aan beraadslaging en besluitvorming deelneemt, kan
de opiniongever doorgaans niet vaststellen; zie nr. 602. Vaak wordt in de besluiten die de
opiniongever bestudeert, bevestigd – in een overweging of een afzonderlijke bevestiging
– dat er op deze punten geen reden tot zorg is. Op een dergelijke bevestiging mag de opiniongever afgaan; zie nr. 262 en voor tegenstrijdig belang ook nr. 602.965 Voor zover een
bevestiging ontbreekt, of ook wel zonder meer, kan de opiniongever op de onzekerheden
die op deze punten bestaan, in een assumption willen wijzen. Zie voor een voorbeeldtekst
de in nr. 560 onder “Assumption” opgenomen tekst.966 Die tekst is weinig genuanceerd.
Hij ziet op alle besluiten die de opiniongever heeft bestudeerd, en op alle omstandigheden die de geldigheid van die besluiten kunnen aantasten. De assumption moet echter in
overeenstemming met haar doel worden uitgelegd. Aldus ziet zij niet op omstandigheden
waarnaar de opiniongever onderzoek had moeten doen. Zo kan, bijvoorbeeld, de opiniongever zich niet achter de assumption verschuilen als op een schriftelijk bestuursbesluit ten
onrechte een of meer handtekeningen ontbreken; vgl. nr. 595. Omdat de reikwijdte van de
assumption aldus geheel wordt bepaald door het onderzoek dat de opiniongever behoort
te verrichten, kan zij meestal als vanzelfsprekend ook wel worden weggelaten; zie echter
nr. 597.967, 968
605. Assumption over voortdurende geldigheid besluit. Een besluit kan door de rechter
worden vernietigd, of door het orgaan dat het besluit genomen heeft, worden ingetrokken;
zie nr. 579. Of een besluit is vernietigd of ingetrokken, kan de opiniongever niet met zekerheid vaststellen. Het is gebruikelijk dat de opiniongever een assumption opneemt dat de
besluiten die hij heeft bestudeerd, nog van kracht zijn, bijvoorbeeld:
Each corporate resolution referred to in this opinion remains in force without
modification.

965

Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 276: “The opinion preparers may base the opinion on recitals
in the minutes concerning the status of those acting as stockholders, directors and officers and procedural matters such as the giving of notice, the presence of a quorum and the disclosure of any personal
interest.”
966 In de assumption wordt verondersteld dat elk besluit “duly” genomen is. “duly” betekent volgens
Black’s Law Dictionary “[i]n a proper manner; in accordance with legal requirements”. Het begrip is
daarmee ruimer dan “validly”; vgl. noot 993.
967 Zij is dan een implied assumption.
968 Een Amerikaanse opiniongever mag er, behoudens aanwijzingen van het tegendeel, van uitgaan dat
besluiten overeenkomstig de daarvoor geldende regels zijn genomen. Hij hoeft daarover in het algemeen geen assumption op te nemen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 158-159.
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Dat de opiniongever dit heeft aangenomen, is echter vanzelfsprekend: als er geen aanwijzingen van het tegendeel zijn, mag de opiniongever ervan uitgaan dat de documenten die
hem worden voorgelegd, nog van kracht zijn; zie nr. 246. De assumption kan daarom ook
worden weggelaten.969
606. Assumption omtrent nietigheid. Sommige opiniongevers nemen in hun opinion
naast de in nr. 604 en 605 bedoelde assumptions een assumption op dat de besluiten die
zij hebben bestudeerd niet nietig zijn. Een dergelijke assumption gaat te ver. Een besluit
kan nietig zijn als het in strijd is met de wet of de statuten (art. 2:14 BW). Of een besluit
strijdt met de wet of de statuten, behoort de opiniongever na te gaan. Een besluit kan nietig
zijn als het in strijd is met de openbare orde of de goede zeden (art. 3:40 lid 1 BW). Of van
zodanige strijd sprake is, moet de opiniongever kunnen vaststellen.970 Een besluit kan ook
nietig – of niet bestaand – zijn als een of meer stemmen ten gunste van het besluit nietig
zijn.971 Dat stemmen geldig zijn uitgebracht, ligt echter besloten in de assumption dat de
besluiten geldig zijn genomen; zie nr. 604. Dat een stem nietig is, is bovendien uiterst
onwaarschijnlijk. Vernietiging van een stem is niet mogelijk (art. 2:13 lid 1 BW).972
607. Assumption over tegenstrijdig belang en redelijkheid en billijkheid. Het komt voor dat
een opiniongever een assumption opneemt waarin hij veronderstelt dat geen bestuurder
of commissaris een tegenstrijdig belang heeft, dat verhindert dat hij deelnam aan beraadslaging en besluitvorming over de door hem bestudeerde besluiten. Het komt ook voor
dat een opiniongever een assumption opneemt dat die besluiten voldoen aan de eisen
van redelijkheid en billijkheid. Noodzakelijk is een dergelijke assumption niet. Als een
bestuurder of commissaris een tegenstrijdig belang heeft, is het betrokken besluit niet in
overeenstemming met de toepasselijke regels genomen. Dat dat het geval is, ligt echter
al besloten in de veronderstelling dat de toepasselijke regels waarnaar de opiniongever
niet zelf onderzoek moet doen, in acht genomen zijn; zie nr. 604. Als een bestuurder of
commissaris een tegenstrijdig belang heeft, is het betrokken besluit vernietigbaar; zie
nr. 578. Als een besluit strijdt met redelijkheid en billijkheid, geldt hetzelfde (art. 2:15 lid 1
aanhef en onder b BW). Dat de door de opiniongever bestudeerde besluiten ten tijde dat
969
970
971
972

Als de assumption wordt weggelaten is zij een implied assumption.
Strijd met de openbare orde of de goede zeden zal in het algemeen eenvoudig in het oog springen; vgl.
noot 383.
Een stem is nietig in de gevallen waarin een eenzijdige rechtshandeling nietig is (art. 2:13 lid 1 BW).
Zie voor de vraag welke gevolgen nietigheid van een stem heeft voor het besluit waartoe met die stem
besloten is Assink 2013 (deel 1), p. 314.
De benoeming van een bestuurder van een grote NV, BV of stichting die een jaarrekening of vergelijkbare verantwoording moet opmaken, kan op grond van overschrijding van het maximum aantal
commissariaten nietig zijn wegens strijd met art. 2:132a, 2:242a of 2:297a BW –. De benoeming van
een commissaris van een grote NV, BV of dergelijke stichting kan op gelijksoortige grond nietig zijn
wegens strijd met art. 2:142a, 2:252a of 2:297b BW. De nietigheid van de benoeming heeft echter geen
gevolgen voor de rechtsgeldigheid van besluiten waaraan de betrokken bestuurder of commissaris heeft
deelgenomen; zie de genoemde artikelen.
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de opinion wordt afgegeven niet vernietigd zijn, ligt echter al besloten in de veronderstelling dat die besluiten ongewijzigd van kracht zijn; zie nr. 605. Vernietiging van een
besluit nadat de opinion is afgegeven, raakt de opinionontvanger in de praktijk alleen
als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, door de vernietiging wordt aangetast.
Dat is slechts bij uitzondering het geval; vgl. nr. 628 en voor uitgifte van aandelen en het
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen nr. 821 en 859. In een dergelijk geval
kan de opiniongever eraan hechten in een assumption aandacht te vragen voor de tegenstrijdigbelangregel of de redelijkheid-en-billijkheidseis. Ontbreekt een assumption op dit
punt, dan geldt zij echter onverkort; vgl. voor een assumption over tegenstrijdig belang
nr. 602.973, 974, 975, 976

608. Onderzoek ondernemingsraadsadvies. De opiniongever moet nagaan of er een
ondernemingsraad is die krachtens de Wor het recht heeft advies uit te brengen over de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Als dat zo is, moet de opiniongever het ondernemingsraadadvies bestuderen, en mogelijk de adviesaanvraag en het naar aanleiding
van het advies genomen besluit van de opinionvennootschap. Vast te stellen dat de Wor
in alle opzichten is nageleefd, valt buiten de mogelijkheden van de opiniongever. Hij kan
ter zake een assumption opnemen.
609. Onderzoek adviesplichtigheid rechtsverhouding. De opiniongever moet vaststellen of
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, strekt tot een handeling waarover krachtens de Wor advies van de ondernemingsraad moet worden ingewonnen. Omdat opinions
meestal over financieringstransacties gaan (zie nr. 11), is dat vaak het geval; zie nr. 583.
Struikelblok kan zijn de vraag of de rechtsverhouding strekt tot het aantrekken van een
“belangrijk” krediet, of tot het verstrekken van zekerheid voor “belangrijke” schulden
van een andere persoon; vgl. nr. 583. Een oordeel op dat punt vergt een afweging van
omstandigheden, die de opiniongever niet altijd kan maken. In twijfelgevallen doet de
973
974

975
976

Zij is dan een implied assumption.
Batteram & Verbeek, O&F 2013, afl. 4, p. 14, betogen dat van belang is dat een opiniongever in zijn opinion wijst op de mogelijke gevolgen van de niet-naleving van tegenstrijdigbelangregels. Hun zorg is dat,
als de wederpartij van de opinionvennootschap op de hoogte was van een tegenstrijdig belang ter zake
waarvan de tegenstrijdigbelangregels niet zijn nageleefd, de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, in het gedrang kan komen. Die zorg is op zichzelf niet geheel zonder grond;
zie nr. 629. Bij gebreke van aanwijzingen van het tegendeel mag de opiniongever er echter van uitgaan
dat de opinionontvanger geen weet heeft van een tegenstrijdig belang waarvan de opiniongever – na
behoorlijk onderzoek; vgl. nr. 602 – niet op de hoogte is; vgl. nr. 246.
Van Wassenaer, Adv 1988, p. 394, stelt dat de opiniongever zich de vraag moet stellen of de door hem
bestudeerde besluiten niet in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid. Een antwoord op die vraag vergt
echter feitelijk onderzoek en een afweging die de opiniongever niet kan maken.
In de Amerikaanse praktijk mag de opiniongever ervan uitgaan dat “[t]he conduct of the parties has
complied with requirements of good faith, fair dealing and conscionability” en dat “interested transactions are fair to the company and its stockholders”. Een assumption op dat punt is onnodig; Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 152-154 en, ten aanzien van de validly issued opinion, p. 412-413. Vgl. over
een assumption over tegenstrijdig belang noot 964.
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opiniongever er verstandig aan om, als er een ondernemingsraad met adviesrecht is (vgl.
nr. 610) en ondernemingsraadadvies ontbreekt omdat de opinionvennootschap de kwestie
niet “belangrijk” acht, een assumption op te nemen met de strekking dat van een “belangrijk” krediet of “belangrijke” schulden geen sprake is.
610. Onderzoek bestaan ondernemingsraad. Als de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, ondernemingsraadadvies vergt, moet de opiniongever bij de opinionvennootschap
navragen of er een ondernemingsraad met adviesrecht is. Het antwoord kan zijn dat: (a) er
geen ondernemingsraad is, (b) er wel een ondernemingsraad is en daaraan advies is of
zal worden gevraagd, en (c) er een ondernemingsraad is maar een adviesaanvraag niet in
de bedoeling ligt. Als het antwoord is dat er geen ondernemingsraad is, kan de opiniongever moeten doorvragen. Het is denkbaar dat de opinionvennootschap weliswaar zelf
geen ondernemingsraad heeft, maar deel uitmaakt van een groep waarbinnen wel een
ondernemingsraad is ingesteld. In dat geval is denkbaar dat aan die ondernemingsraad
om advies moet worden gevraagd; vgl. nr. 584. Het is ook denkbaar dat om het instellen
van een ondernemingsraad is gevraagd; vgl. opnieuw nr. 584. Kan de opiniongever niet
met voldoende zekerheid vaststellen dat geen ondernemingsraadadvies behoeft te worden
ingewonnen, dan kan hij ter zake een assumption opnemen.
611. Geen ondernemingsraad. Als de opiniongever niet blijkt dat er een ondernemingsraad
is en ook niet dat er om het instellen van een ondernemingsraad is gevraagd (antwoord (a)
in nr. 610), zal hij de afwezigheid van een adviesrecht van de ondernemingsraad tot uitgangspunt nemen. Dat uitgangspunt kan hij vastleggen in een assumption, bijvoorbeeld:
There is no works council (ondernemingsraad) the advice of which must be sought on
the Company’s entry into the Agreement.
Als uit het handelsregisteruittreksel blijkt dat de opinionvennootschap geen of slechts een
gering aantal werknemers heeft, kan de assumption ook worden weggelaten. De opinionvennootschap zal dan zelf geen ondernemingsraad hebben. In dat geval kan er ook geen
centrale ondernemingsraad met adviesrecht zijn; vgl. nr. 582. De kans dat er buiten de
opinionvennootschap een ondernemingsraad met adviesrecht is (zie nr. 584), is zo klein
dat de opiniongever daaraan mag voorbijgaan. De opiniongever kan ook een assumption
achterwege laten en afgaan op een schriftelijke bevestiging van de opinionvennootschap
dat een ondernemingsraad ontbreekt; vgl. nr. 262.977

977

In de praktijk willen banken die betrokken zijn bij financieringstransacties waarop opinions plegen te
zien – of hun juridisch adviseurs – nogal eens verlangen dat het bestuur van de opinionvennootschap
in zijn bestuursbesluit bevestigt dat een ondernemingsraad ontbreekt, en dat ook niet om het instellen
van een ondernemingsraad is gevraagd. Zie over die praktijk noot 446.
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612. Wel ondernemingsraad. Als de opinionvennootschap de opiniongever meldt dat er
een ondernemingsraad is en dat daaraan advies is of zal worden gevraagd (antwoord (b) in
nr. 610), moet de opiniongever het ondernemingsraadadvies bestuderen. De praktijk leert,
dat dat nogal wat vragen kan oproepen. Denkbaar is dat uit het advies niet duidelijk blijkt,
waarop het betrekking heeft. Dat kan meebrengen dat de opiniongever ook de adviesaanvraag moet bestuderen. Het advies heeft meestal de vorm van een brief van de voorzitter
of de secretaris van de ondernemingsraad. De opinionontvanger kan niet vaststellen of die
brief een juiste weergave is van een geldig genomen besluit van de ondernemingsraad.978
Ondernemingsraadsadviezen zijn niet altijd met grote scherpte geformuleerd. Dat kan
de opiniongever voor de vraag stellen wat de strekking van het advies is: is een wollig
geformuleerd advies wel positief? Ondernemingsraadadviezen bevatten ook nogal eens
uitgangspunten, veronderstellingen, aanbevelingen en andere begrenzingen. Daarvan
is vaak niet duidelijk of zij voorwaarden zijn waaraan moet zijn voldaan wil het advies
als een positief advies kunnen worden beschouwd (vgl. nr. 585) of slechts een verklarend
kader, waarbinnen de ondernemingsraad tot zijn onvoorwaardelijk positieve advies gekomen is. Als het advies voorwaarden bevat, rijst de vraag of daaraan is voldaan. Vaak zal
dat blijken uit het besluit dat de opinionvennootschap na ontvangst van het advies genomen heeft en aan de ondernemingsraad heeft meegedeeld; vgl. nr. 585. De opiniongever
zal ook dat besluit moeten bestuderen. Omdat ook besluiten niet altijd met precisie zijn
geformuleerd, biedt dat echter niet altijd soelaas. Het gevolg is dat de opinionontvanger
vaak niet met zekerheid kan vaststellen dat het besluit van de opinionvennootschap overeenstemt met het advies van de ondernemingsraad. En als het besluit overeenstemt met
het advies, kunnen er feiten of omstandigheden zijn waarmee de ondernemingsraad niet
bekend was maar die, als dat anders was geweest, tot een ander advies zouden hebben
geleid, zodat de ondernemingsraad toch nog tegen het besluit beroep kan instellen; vgl.
nr. 585. Op de onzekerheden waartoe het advies aanleiding geeft, zal de opiniongever in
een assumption willen wijzen. Bijvoorbeeld
The advice of the Company’s works council referred to in this opinion has been duly
adopted and remains in force without modification, and the Company’s decision to
enter into the Agreement conforms with that works council’s advice.
In deze assumption wordt verondersteld (a) dat het ondernemingsraadadvies in overeenstemming met de toepasselijke regels tot stand is gekomen (wat gerechtvaardigd is
omdat de opiniongever dat niet kan vaststellen)979, (b) dat het advies van kracht is en blijft
978

979

De ondernemingsraad moet bij reglement zijn werkwijze regelen (art. 14 lid 1 Wor). Het reglement
moet onder meer de bijeenroeping van vergaderingen, het vereiste quorum en de uitoefening van stemrecht regelen (art. 14 lid 2 aanhef en onder c en d Wor). Het reglement kan voor belangrijke besluiten
een gekwalificeerde meerderheid eisen; vgl. het door de Sociaal Economische Raad opgestelde model
reglement ondernemingsraden (te vinden op www.ser.nl), art. 20, aant. 1.
Zie over de betekenis van “duly” noot 966.
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(wat gepast is omdat de opiniongever niet kan weten of er feiten of omstandigheden zijn
waarmee de ondernemingsraad onbekend was en die hem aanleiding zouden kunnen
geven tegen het besluit naar aanleiding van het advies beroep in te stellen), en (c) dat het
besluit naar aanleiding van het advies met het advies overeenstemt (wat gerechtvaardigd is
als dat uit het advies en, mogelijk, de adviesaanvraag en het besluit niet met zekerheid kan
worden afgeleid) De reikwijdte van de assumption wordt bepaald door onvermijdelijke
grenzen aan het onderzoek van de opiniongever. Dat brengt mee dat zij als vanzelfsprekend ook kan worden weggelaten.980
613. Centrale ondernemingsraad. Het komt voor dat in de groep waarvan de opinionvennootschap deel uitmaakt, een centrale ondernemingsraad is ingesteld. In dat geval is
mogelijk dat het recht advies uit te brengen ter zake van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, bij de centrale ondernemingsraad berust; vgl. nr. 582. De opiniongever kan
vaak niet goed vaststellen welke ondernemingsraad – de ondernemingsraad van de opinionvennootschap of de centrale ondernemingsraad – adviesrecht heeft. Evenmin kan de
opiniongever vaststellen of er naast de ondernemingsraad van de opinionvennootschap
buiten de opinionvennootschap een ondernemingsraad met adviesrecht is; zie nr. 584.
De opiniongever mag er echter van uitgaan dat het ondernemingsraadadvies dat hem ter
bestudering wordt voorgelegd, het advies is van de enige bevoegde ondernemingsraad;
vgl. nr. 246.
614. Totstandkoming ondernemingsraadadvies. De wet geeft voorschriften omtrent de
totstandkoming van een ondernemingsraadsadvies.981 Als de ondernemingsraad zijn
advies uitbrengt zonder daarin te klagen over tekortkomingen in de nakoming van de
totstandkomingsregels, verspeelt hij het recht dat bij de rechter alsnog te doen.982 In de
vraag of de totstandkomingsregels zijn gevolgd, hoeft de opiniongever zich daarom niet te
verdiepen.
615. Ontbreken vereist ondernemingsraadadvies. Dat de opinionvennootschap de opiniongever meldt dat er een ondernemingsraad is maar dat daaraan geen advies is of zal
worden gevraagd (antwoord (c) in nr. 610), komt weinig voor. Als het voorkomt, zal de
reden zijn dat de opinionvennootschap de betrokken financieringstransactie niet “belangrijk” vindt, zodat naar haar oordeel geen ondernemingsraadadvies is vereist; zie nr. 609.
In dat geval kan de opiniongever in de opinion een assumption opnemen dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, inderdaad niet belangrijk is. In het onwaarschijnlijke
980
981

982

In dat geval is zij een implied assumption.
Een advies moet schriftelijk en tijdig worden gevraagd; aan de ondernemingsraad moet een overzicht
van de redenen voor en te verwachten gevolgen van het voorgenomen besluit worden verstrekt; over het
besluit moet ten minste een maal door de bestuurder van de onderneming met de ondernemingsraad
worden overlegd (art. 25 leden 2-4 Wor).
Rood/Verburg 2013, p. 310.
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geval dat de opinionvennootschap de ondernemingsraad, hoewel adviesgerechtigd, in
strijd met de wet wil passeren, zal de opiniongever daarop, en op de mogelijke gevolgen
daarvan, in de opinion moeten wijzen.

616. Bankruptcy qualification. De corporate action opinion wordt beperkt door de
bankruptcy qualification.
617. Bankruptcy qualification van toepassing. De wettelijke en statutaire organisatie van
de opinionvennootschap wordt door faillissement of surseance van betaling in beginsel
niet geraakt.983 Als een opinionvennootschap die voorwerp van een dergelijke insolventieprocedure is, een verbintenis aangaat, of beschikt over haar vermogen – bijvoorbeeld
door het vestigen van een zekerheidsrecht – vergt dat echter een handeling van de curator (in geval van faillissement; art. 24 en 23 Fw) of medewerking van de bewindvoerder
(in geval van surseance; art. 228 Fw). Wordt op de opinionvennootschap de noodregeling van toepassing, dan gaan alle bevoegdheden van bestuurders en commissarissen
over op de bewindvoerder (art. 3:175 lid 1 Wft). Een besluit van de aandeelhouders of de
leden van de opinionvennootschap behoeft in dat geval toestemming van de bewindvoerder (art. 3:175 lid 7 Wft; als het besluit uitblijft, kan de bewindvoerder het besluit nemen;
art. 3:175 lid 8 Wft). Een corporate action opinion die op dit alles niet wijst, is daarmee op
zijn minst misleidend; vgl. nr. 285. De bankruptcy qualification is daarom op de corporate
action opinion van toepassing.

618. VOF of CV. Als de opiniongever een corporate action opinion moet geven over
een VOF of CV, moet de in nr. 560 onder “Opinion” opgenomen tekst licht worden aangepast. Welke besluiten nodig zijn met het oog op het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, wordt bepaald door de vennootschapsakte. Voor zover die
zwijgt, is alleen een besluit – met algemene stemmen van alle vennoten – vereist als de
rechtsverhouding buiten het doel van de opinionvennootschap valt. Het onderzoek dat
de opiniongever moet doen, is in grote trekken gelijk aan het onderzoek dat hij moet
doen als hij een corporate action opinion over een rechtspersoon geeft.
619. Tekst, betekenis en belang opinionparagraaf. De opiniongever die een corporate
action geeft over een VOF of CV kan de in nr. 560 onder “Opinion” opgenomen tekst als
uitgangspunt nemen. Een VOF of CV is echter geen rechtspersoon en wordt niet “incorporated”. Het begrip “corporate action” is daarom voor een VOF of CV misplaatst.984 Beter
is “internal action”.985 De tekst van de opinionparagraaf wordt dan:

983
984
985

Wessels II(1) 2012/2242.
“incorporate” is volgens Black’s Law Dictionary: “[t]o form a legal corporation”. Zie over de betekenis
van “corporation” noot 827.
Vgl. over “internal action” – en over kortweg “action” – nr. 566.
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The Partnership has taken all necessary internal action to authorise its entry into and
performance of the Agreement.
De opinionparagraaf ziet op alle handelingen die de opinionvennootschap krachtens
haar vennootschapsakte of, voor zover die geen regeling geeft, de wet moet nemen om de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, te kunnen aangaan en uitvoeren; vgl. nr. 563. In
de praktijk zijn die handelingen besluiten. Ontbreekt een vereist besluit, dan kan dat tot
gevolg hebben dat de opinionvennootschap de rechtsverhouding niet geldig kan aangaan;
vgl. nr. 667 en 557. Zie over de betekenis van “entry into and performance” nr. 564.
620. Vereiste besluiten. Welke besluiten nodig zijn met het oog op het aangaan van de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, blijkt doorgaans uit de vennootschapsakte van
de opinionvennootschap. Zwijgt de vennootschapsakte, dan kan de rechtsverhouding
zonder nadere besluitvorming worden aangegaan als zij binnen het doel van de opinionvennootschap valt.986, 987 Zwijgt de vennootschapsakte en valt de rechtsverhouding buiten het doel, dan vergt het aangaan van de rechtsverhouding een met algemene stemmen
genomen besluit van alle vennoten; zie nr. 557. De vennootschapsakte kan regels geven
over de wijze waarop besluiten worden genomen. Denk aan regels omtrent meerderheid
en quorum, omtrent bijeenroeping van vergaderingen en de vergaderorde, en omtrent
besluitvorming buiten vergadering. Worden dergelijke regels niet nageleefd, dan heeft het
betrokken besluit geen werking.988 Als dergelijke regels ontbreken, moet het besluit worden genomen met instemming van alle vennoten of, als het besluit is opgedragen aan een
orgaan van de vennootschap, van dat orgaan.989 Een besluit kan werking ontberen omdat
werking naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (art. 6:248
lid 2 BW).990
621. Onderzoek. Om een corporate action over een VOF of CV te kunnen geven, moet de
opiniongever de vennootschapsakte van de opinionvennootschap bestuderen, en voorts de
besluiten die vereist zijn met het oog op het aangaan van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet. Zie over het opvragen van de vennootschapsakte en de vergelijking daarvan
met een handelsregisteruittreksel nr. 520. De vereiste besluiten zijn in de meeste gevallen
986
987

Asser/Maeijer 5-V 1995/78 en 82 en Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/78.
Ook zonder basis in de vennootschapsakte kunnen de vennoten besluiten dat bepaalde rechtsverhouding niet of slechts onder voorwaarde kunnen worden aangegaan. Een dergelijk besluit moet worden
genomen met algemene stemmen; Asser/Maeijer 5-V 1995/78 en Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/78. Dat
een vennoot in naam van de opinionvennootschap een rechtsverhouding aangaat die krachtens een
mede door hem genomen besluit niet mag worden aangegaan, ligt niet voor de hand. De opiniongever,
die mag aannemen dat hij niet wordt bezwendeld, mag ervan uitgaan dat een dergelijk besluit niet
genomen is; vgl. nr. 246.
988 Asser/Maeijer 5-V 1995/47a en Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/47a.
989 Mohr 2003, p. 79 en Mohr & Meijers 2013, p. 23. Vgl. ook Asser/Maeijer 5-V 1995/47a en Asser/
Van Olffen 7-VII* 2010/47a.
990 Asser/Maeijer 5-V 1995/47a en Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/47a.
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buiten vergadering genomen schriftelijke besluiten; vgl. nr. 595. Zij zijn bijna altijd door
alle stemgerechtigden ondertekend. Is de opinionvennootschap ingeschreven in het handelsregister (zie nr. 518), dan moet de opiniongever onderzoeken of een door vennoten van
de opinionvennootschap genomen besluit is genomen door personen die volgens het handelsregisteruittreksel vennoot zijn. Omdat commanditaire vennoten niet in het handelsregister worden ingeschreven, blijven zij buiten het onderzoek. De opiniongever hoeft niet
na te gaan of vennoten bij ondertekening van een besluit geldig zijn vertegenwoordigd;
vgl. nr. 597. Vgl. over het overigens vereiste onderzoek nr. 595. Is een schriftelijk besluit
door alle stemgerechtigden ondertekend, dan is het in beginsel geldig.991 Vgl. over het
onderzoek dat moet worden gedaan als een besluit in vergadering is genomen nr. 600 e.v.
622. Assumptions; bankruptcy qualification. De in nr. 560 onder “Assumption” opgenomen tekst kan ook worden opgenomen als de corporate action ziet op een VOF of CV.
Zie over die assumption nr. 604. Zie over assumptions over de voortdurende geldigheid
van de genomen besluiten, nietigheid daarvan en over strijd met redelijkheid en billijkheid nr. 605 e.v.992 Voor zover van toepassing gaat de analyse in die nummers ook op ten
aanzien van besluitvorming door een VOF of CV. De bankruptcy qualification is op de
corporate action opinion van toepassing, ook als de opinionvennootschap een VOF of CV
is; vgl. nr. 616 e.v.
623. Ondernemingsraad. De vraag of over het aangaan van de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet, ondernemingsraadadvies moet worden gevraagd, staat los van de vraag
of de opinionvennootschap een rechtspersoon of VOF of CV is. Zie over het vragen van
ondernemingsraadadvies nr. 608 e.v.

6.7

De validly signed opinion

624.

Opinion:

The Company has validly signed the Agreement.
625. Betekenis. De tekst in nr. 624 is die van een gebruikelijke validly signed opinion. De opinion houdt in dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, voor de

991
992

Een besluit kan ongeldig zijn omdat een stem nietig of vernietigd is, of omdat het buiten de grenzen valt,
die worden gesteld door redelijkheid en billijkheid; vgl. nr. 620.
De wet kent voor de VOF en de CV geen regeling omtrent tegenstrijdig belang.
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opinionvennootschap geldig is ondertekend.993, 994, 995 Dat vergt dat de rechtsverhouding
is ondertekend door een of meer vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, of door een
gevolmachtigde met voldoende volmacht. Als de opinionvennootschap een vereniging
is, kunnen tegenstrijdigbelangregels de toepasselijkheid van de gewone vertegenwoordigingsregels doorkruisen.
626. Vertegenwoordigingsbevoegdheid. Geldige ondertekening vergt dat de betrokken
handtekening is gezet door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon. Behalve voor zover
de wet anders bepaalt (zie nr. 627 e.v.), is in alle gevallen het bestuur vertegenwoordigingsbevoegd (art. 2:45 lid 1 BW (vereniging, jo. art. 2:53a ook coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij996), 2:130 lid 1 (NV), 2:240 lid 1 (BV) en 2:292 lid 1 BW (stichting)). Is de
opinionvennootschap een NV of BV, dan is elke bestuurder vertegenwoordigingsbevoegd,
tenzij de statuten anders bepalen (art. 2:130 lid 2 en 2:240 lid 2 BW). Is de opinionvennootschap een vereniging of stichting, dan bepalen de statuten in hoeverre individuele
bestuurders vertegenwoordigingsbevoegd zijn (art. 2:45 lid 2 en 2:292 lid 2 BW). Bij de
statuten kan, ook voor de NV en de BV, aan andere personen dan bestuurders vertegenwoordigingsbevoegdheid worden toegekend (art. 2:45 lid 4, 2:130 lid 4, 2:240 lid 4 en 2:292
lid 4 BW).997 Vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ook voortvloeien uit een door de opinionvennootschap verleende volmacht.998, 999
627. Grenzen aan vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of een bestuurder is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor

993
994

Zie Black’s Law Dictionary: “valid” betekent: “[l]egally sufficient; binding”.
In de Verenigde Staten betekent de validly signed opinion “that persons having actual authority to bind
the company signed the agreement on behalf of the company and that the agreement was delivered in
such a manner as to bring it into effect as a binding obligation of the company”; Glazer, FitzGibbon &
Weise 2014, p. 263. In dezelfde richting Tribar 1998, § 6.4.
995 Vgl. noot 866.
996 Omdat de vertegenwoordigingsregeling voor de vereniging mede van toepassing is op de coöperatie
en de onderlinge waarborgmaatschappij (art. 2:53 a BW) wordt in de uitleg van de validly signed opinion de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij naast de vereniging niet meer afzonderlijk
genoemd; zie echter nr. 630.
997 Omstreden is of statutaire toekenning van vertegenwoordigingsbevoegdheid volmacht is. In ontkennende zin Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/397 en Van der Heijden-Van der Grinten/
Dortmond 2013, p. 506. In bevestigende zin Asser/Maeijer 2-II1997/87, Gepken-Jager 2000, p. 302-303
en Gepken-Jager, O&F 2003, afl. 57, p. 8. Voor de opinionpraktijk is de kwestie zonder belang.
998 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 280: “The opinion that the agreement has been “duly executed”
covers issues not only of corporation law but also of agency law and contract law.” Zie over de vraag
wanneer “contract law” de “duly executed” opinion kan raken Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 284285. In de validly signed opinion als het Nederlandsrechtelijke equivalent van de “duly executed”
opinion blijft “contract law” buiten beeld. De vraag of ondertekening van een overeenkomst voldoende
is om een geldige (“valid”; vgl. nr. 679) overeenkomst tot stand te brengen, is een vraag van het op de
overeenkomst toepasselijke recht (art. 10 lid 1 Rome I Verordening). De vraag of de overeenkomst naar
dat recht geldig is, is het onderwerp van de remedies opinion.
999 Zie over opinionvennootschappen werkzaam in gereguleerde sectoren noot 829.
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zover uit de wet niet anders voortvloeit (art. 2:45 lid 3, 2:130 lid 3, 2:240 lid 3 en 2:292 lid
3 BW). Wanneer uit de wet anders voortvloeit, is niet altijd zonder meer duidelijk. De
wet kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur met zoveel woorden aan
banden leggen.1000 De wet kan bepalen dat een bepaalde rechtsverhouding nietig is.1001
De wet kan ook het aangaan van een bepaalde rechtsverhouding verbieden of aan voorwaarden binden, zonder zich uit te laten over de sanctie op overtreding van het verbod
of het onvervuld blijven van een voorwaarde. Of in dergelijke gevallen de wettelijke regel
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur aan banden legt, is omstreden.1002
Voor de opinionpraktijk zijn vooral van belang de regels omtrent financiëlesteunverlening door NV’s (art. 2:98c BW).1003 De heersende leer is dat een rechtshandeling die strijdt
met de regels omtrent financiëlesteunverlening nietig is.1004, 1005 Zie over de vraag wat geldt

1000 Het voorbeeld is de regeling dat, tenzij de statuten anders bepalen, het bestuur van een vereniging
(maar niet van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij; art. 2:53a BW) of stichting niet
bevoegd is overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, of waarbij de vereniging of stichting, kort gezegd, aansprakelijkheid op zich neemt voor schulden
van een ander (art. 2:44 lid 2 en 2:291 lid 2 BW); vgl. noten 844 en 874. In een vereniging herleeft de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur overeenkomstig de gewone regels als de algemene
vergadering tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst heeft besloten; zie Asser/Rensen 2-III*
2012/132.
1001 Een voorbeeld is de regel dat verkrijging door een NV of BV van eigen niet volgestorte aandelen of
certificaten daarvan nietig is, tenzij de verkrijging geschiedt onder algemene titel (art. 2:98 lid 1 en
2:207 lid 1 tweede zin BW). Omdat een opinion over een nietige rechtsverhouding zonder zin is, is het
voorbeeld (samen met andere voorbeelden) in de opinionpraktijk zonder belang.
1002 Zie voor een samenvatting, met literatuurverwijzingen, van de drie leren die opgeld doen Gepken-Jager
2000, p. 281-283. Een bespreking van het onderwerp, met inbegrip van gedachtevorming sinds 2000,
gaat het kader van dit boek te buiten. Doordat de drie leren alle correcties toelaten ter bescherming
van derden te goeder trouw (voor zover de leren uitgaan van beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid) of ter afstraffing van derden te kwader trouw (voor zover zij uitgaan van ruime vertegenwoordigingsbevoegdheid), leiden zij in de praktijk al snel tot dezelfde uitkomst; aldus ook Gepken-Jager 2000,
p. 284-286. Omdat een opiniongever in het algemeen niet kan beoordelen of van goede of kwade trouw
sprake is – het vergt een afweging van omstandigheden die hij niet maken kan; vgl. nr. 268 – is in de
opinionpraktijk zaak dat ook mogelijke beperkingen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuur worden gerespecteerd.
1003 Zie over de toepasselijkheid van de financiëlesteunverleningsregels noot 843.
1004 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/246, Huizink, in GS Rechtspersonen, art. 2:98c BW, aant.
2.5, Schutte/Veenstra, in: GS Rechtspersonen, art. 2:207c BW, aant. 2, Slijkhuis 1991, p. 87-92 (met een
overzicht van de meningen tot dan toe), Van Solinge 1993, p. 52, Assink 2013 (deel 1), p. 616, Van der
Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 661 en Timmerman, RM Themis 1992, p. 165. Anders Van
Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/28, waar in het verlengde van Van Schilfgaarde, WPNR 1993,
p. 598, wordt verdedigd dat de regels leiden tot een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuur, en Honée 1987, p. 122, die interne werking bepleit. Zie voor een overzicht van standpunten toentertijd Ophof 1995, p. 69.
1005 Zie voor andere voorbeelden noot 844. Strijd met de eerste twee in die noot genoemde regelingen
– omtrent verkrijging door een NV of BV van eigen aandelen of certificaten daarvan en omtrent “nachgründung” bij verkrijging door een NV van goederen die toebehoren of hebben toebehoord aan een
oprichter – leidt tot nietigheid (de eerste regeling; art. 2:98 leden 2-4 jo. 2:98a lid 1 BW; zie echter
art. 2:98a lid 2 BW) of vernietigbaarheid (de tweede regeling: art. 2:94c lid 1 BW) van de betrokken
rechtshandeling.
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waar de wet als voorwaarde voor het aangaan van een rechtsverhouding voorafgaande
besluitvorming eist nr. 629.
628. Grenzen aan vertegenwoordigingsbevoegdheid statutaire vertegenwoordigers. Of de
regel dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders onbeperkt en onvoorwaardelijk is (zie nr. 627) ook geldt voor andere personen dan bestuurders waaraan de statuten
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen, is omstreden.1006
629. Beperking vertegenwoordigingsbevoegdheid door vereiste van besluitvorming. Wet en
statuten kunnen meebrengen dat het aangaan door een rechtspersoon van een bepaalde
rechtsverhouding een besluit van een orgaan van de rechtspersoon vergt. Dat kan doordat
de wet of de statuten de bevoegdheid tot het aangaan van die rechtsverhouding bij dat
orgaan leggen. Waar de wet een bevoegdheid toedeelt, is het betrokken orgaan meestal
de algemene vergadering. Het kan ook doordat de wet of de statuten bepalen dat de goed
keuring van een orgaan van de rechtspersoon vereist is. Omdat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van bestuurders alleen kan worden beperkt door de wet
(zie nr. 627), tasten statutaire regels die tot besluitvorming nopen die vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan. Of een wettelijke regeling de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur beperkt, is niet altijd duidelijk. Zie over de vraag of een adviesrecht
van de ondernemingsraad die vertegenwoordigingsbevoegdheid kan raken nr. 586. Waar
de wet besluitvorming eist, bepaalt hij in een enkel geval dat het ontbreken van een vereist
besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aantast (art. 2:63j lid 2,
2:164 lid 2 en 2:274 lid 2 BW); zie echter hieronder. Meestal echter zwijgt de wet. Voor de
opinionpraktijk is in het bijzonder de regeling omtrent uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen van belang; zie daarover en over de gevolgen
van het ontbreken van een besluit nr. 821 en 859. Daarbuiten komt in de opinionpraktijk
de vraag naar de grenzen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur vooral
aan de orde als een rechtspersoon zich verplicht een bevoegdheid die bij de algemene vergadering berust te zullen uitoefenen, of een dergelijke bevoegdheid juist niet of slechts
binnen grenzen te zullen uitoefenen. Denk aan een geval dat een rechtspersoon waarvan
de statuten bepalen dat de winst ter beschikking staat aan de algemene vergadering van
aandeelhouders, zich jegens zijn financiers verbindt slechts dividend uit te keren als aan
bepaalde voorwaarden is voldaan. Aannemelijk is dat, voor zover de toedeling van een

1006 Bevestigend Huizink, in: GS Rechtspersonen, art. 2:130 BW, aant. 16.2 en art. 2:240 BW, aant. 16.2,
Huizink 2013/144, Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/55, Gepken Jager 2000, p. 302-303 en
Gepken-Jager, O&F 2003, afl. 57, p. 8. Ontkennend Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2013/397
en Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 506-507. Bevestigend voor de NV en de BV en
ontkennend voor de vereniging en de stichting Overes, in: GS Rechtspersonen, art. 2:45 BW, aant. 6, en
art. 2:292 BW, aant. 6. Ontkennend voor de vereniging en de stichting ook Kollen 2007, p. 301-302 en
Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 251-252. Zie ook, zonder duidelijk eigen
standpunt, Assink 2013 (deel 1), p. 351.
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bevoegdheid aan de algemene vergadering de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuur beperkt (of dat zo is, is vaak onduidelijk, zie hiervoor in dit nummer), die beperking zich mede uitstrekt over het aangaan van verplichtingen omtrent het al dan niet
uitoefenen van die bevoegdheid.1007, 1008 Als uit de wet volgt dat het bestuur of bestuurders bij ontbreken van vereiste besluitvorming niet vertegenwoordigingsbevoegd is, kan
de rechtspersoon de nietigheid of vernietiging van een vereist besluit alleen tegenwerpen
aan de wederpartij als deze het gebrek dat aan het besluit kleefde kende of moest kennen (art. 2:16 lid 2 BW). Als het ontbreken van besluitvorming de vertegenwoordigings
bevoegdheid van het bestuur niet aantast, is een rechtsverhouding die zonder besluit wordt
aangegaan in beginsel geldig en afdwingbaar. Een uitzondering bestaat waar een beroep
door de wederpartij bij de betrokken rechtsverhouding op onbeperkte en onvoorwaardelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur, onrechtmatig is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De lat voor toepassing van die
uitzondering ligt hoog. Ten minste lijkt vereist dat de wederpartij wist dat interne besluitvorming ontbrak (of gebrekkig was). Daarbovenop moeten er andere omstandigheden

1007 Rechtspraak en literatuur zwijgen over de kwestie. Aanvaard is dat de rechter de mogelijkheid heeft een NV of BV te veroordelen tot betaalbaarstelling van dividend; Hof Den Haag
1 oktober 1982, ECLI:NL:GHSGR:1982:AB7501, NJ 1983/393 en Hof Arnhem 26 mei 1992,
ECLI:NL:GHARN:1992:AD1688, NJ 1993/182; zie daarover Van der Heijden-Van der Grinten/
Dortmond 2013, p. 461-462 en Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/96 en de in die bronnen
aangehaalde literatuur. De inbreuk die de mogelijkheid maakt op de autonomie van de algemene vergadering (vgl. ook Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 462), wortelt echter in de
bevoegdheid van de rechter besluiten van de algemene vergadering te toetsen aan de eisen van redelijkheid en billijkheid (vgl. art. 2:15 lid 1 onder b BW) (vgl. Maeijer in zijn noot onder het arrest van het
Hof Arnhem). Een inbreuk op de autonomie van de algemene vergadering door een verplichting die
het bestuur met voorbijgaan aan de algemene vergadering in naam van de rechtspersoon is aangegaan,
ontbeert een dergelijke worteling.
1008 Een vraag is of een rechtspersoon een verplichting omtrent de uitoefening van een bevoegdheid van
de algemene vergadering wel kan aangaan als daaraan een besluit van die algemene vergadering ten
grondslag ligt. Als de verplichting ziet op een concrete uitoefening van de bevoegdheid – denk aan een
verplichting een bepaald besluit tot statutenwijziging te zullen nemen – lijkt daartegen in het algemeen
geen bezwaar. Of de algemene vergadering in een concreet geval een bevoegdheid onmiddellijk uit
oefent of zich daartoe slechts verplicht, maakt voor het uiteindelijke gevolg niet uit. Als de verplichting
echter ziet op de uitoefening van de bevoegdheid in abstracto – denk aan een verplichting de komende
jaren niet tot statutenwijziging te zullen overgaan – doet de algemene vergadering in wezen binnen de
grenzen van de verplichting afstand van haar bevoegdheid. Dat strijdt met haar autonomie en ook met
de regel dat alle organen van de rechtspersoon, inclusief de algemene vergadering, gebonden zijn aan de
statuten; vgl. Asser/Kroeze 2-I* 2015/3175. Het beoogde resultaat – geen statutenwijziging – kan veelal
wel worden bereikt doordat de aandeelhouder zich verplicht niet aan de betrokken handeling te zullen
meewerken.
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zijn, die meebrengen dat de wederpartij onbehoorlijk handelt door zich op de hoofdregel
te beroepen.1009, 1010
630. Tegenstrijdig belang. Als een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij een met een bestuurder of commissaris tegenstrijdig belang heeft, kan de algemene vergadering een bijzondere vertegenwoordiger aanwijzen (art. 2:47, deels jo. 2:53a
BW). Onverminderd deze mogelijkheid en behoudens andersluidende regeling in de statuten, wordt een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij met een raad van commissarissen in geval van een met een bestuurder tegenstrijdig belang vertegenwoordigd
door die raad (art. 2:57 lid 4, deels jo. 2:53a BW).1011, 1012 Als een met een bestuurder of
commissaris tegenstrijdig belang bestaat, moet de algemene vergadering in de gelegenheid worden gesteld een bijzonder vertegenwoordiger aan te wijzen.1013 Omstreden is of,
zolang de algemene vergadering dat niet heeft gedaan, de algemene vertegenwoordigingsregeling van kracht blijft, zodat het bestuur of, in coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij met een raad van commissarissen, die raad vertegenwoordigingsbevoegd blijft
totdat de algemene vergadering heeft ingegrepen.1014 Als een bijzonder vertegenwoordi1009 Asser/Kroeze 2-I* 2015/341. Vgl. voor strijd met redelijkheid en billijkheid HR 17 december 1982,
ECLI:NL:HR:1982:AG4503, NJ 1983/480 (in een Nederlands-Antilliaanse zaak), HR 21 maart 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BC1849, NJ 2008/297 (in een tegenstrijdigbelangzaak) en Hof Amsterdam (zittingsplaats Arnhem) 12 augustus 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BG1624, JOR 2008/264. Vgl. over onrechtmatigheid HR 17 november 1967, ECLI:NL:HR:1967:AC4789, NJ 1968/42.
1010 In de in noot 1009 genoemde rechtspraak beriep de wederpartij van de rechtspersoon zich op de gebondenheid van de betrokken rechtspersoon aan een rechtshandeling die in strijd met interne bevoegdheidsbeperkingen was verricht. Het kan ook voorkomen dat de wederpartij een tegenovergesteld
beroep doet. Een dergelijk beroep kan alleen slagen als de personen die de rechtspersoon bij het verrichten van de rechtshandeling hebben vertegenwoordigd, tegenover de wederpartij misbruik van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben gemaakt; Asser/Maeijer 2-II/91 en zie HR 5 januari 1979,
ECLI:NL:HR:1979:AD7509, NJ 1979/317.
1011 Een uitzondering op het beginsel geldt ten aanzien van overeenkomsten “zoals deze met alle leden in
gelijke omstandigheden worden gesloten” (art. 2:57 lid 4 BW).
1012 Van der Sangen, in: GS Rechtspersonen, art. 2:57 BW, aant. 6, betoogt dat art. 2:57 lid 4 BW ook van toepassing is als een raad van commissarissen ontbreekt. Waar een raad van commissarissen ontbreekt,
kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur vanzelfsprekend niet op die raad kan overgaan. Toepasselijkheid van art. 2:57 lid 4 BW kan dan slechts twee gevolgen hebben. In de eerste plaats
laat het artikel naar de letter toe dat bij de statuten wordt afgeweken van de regeling van art. 2:47 BW,
dat de algemene vergadering de bevoegdheid geeft in geval van tegenstrijdig belang een of meer personen aan te wijzen, die de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zullen vertegenwoordigen.
Die aanwijzingsbevoegdheid is echter ook voor de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij van
dwingend recht (Asser/Rensen 2-III* 2012/258). In de tweede plaats zou toepasselijkheid van art. 2:57
lid 4 BW meebrengen dat in geval van een tegenstrijdig belang het bestuur vertegenwoordigings
onbevoegd wordt, ongeacht of de algemene vergadering een tegenstrijdigbelangvertegenwoordiger
heeft aangewezen. Zie daarover verderop in nr. 630.
1013 Asser/Rensen 2-III* 2012/135 met verwijzing naar HR 3 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9618,
NJ 2002/393.
1014 Bevestigend Asser/Rensen 2-III* 2012/135, Asser/Maeijer 2-II 1997/321, Buys 1998, p.166, Dortmond
1995, p. 11, Kollen 2007, p. 302, Assink 2013 (deel 2), p. 1465, Huizink, TVVS 1988, p. 204, en
Van Leeuwen, S&V 1991, p. 122. Vgl. ook Quist in zijn noot onder Hof Leeuwarden 9 september 2008,
ECLI:NL:GHLEE:2008:BF0762, JOR 2008/329. Ontkennend Overes, in: GS Rechtspersonen, art. 47,
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ger is aangewezen, vervalt de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur (en van
bestuurders) of raad van commissarissen. Derden worden echter beschermd voor zover zij
met het betrokken tegenstrijdig belang niet bekend waren of hadden behoren te zijn.1015 De
tegenstrijdigbelangregeling is van toepassing als, in de omstandigheden van het geval, een
belang van de bestuurder meebrengt dat hij niet in staat moet worden geacht het belang
van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming te bewaken op een wijze die
van een integer en onbevooroordeeld bestuurder mag worden verwacht; zie nr. 578.1016 Het
belang kan zowel direct als indirect zijn; zie over die begrippen opnieuw nr. 578. Of een
kwalitatief tegenstrijdig belang – in de praktijk: de vereniging gaat een rechtsverhouding
aan met een rechtspersoon waarvan een bestuurder bestuurder is – onder de tegenstrijdigbelangregeling valt, is omstreden.1017 Sinds de inwerkingtreding van de Wet bestuur
en toezicht op 1 januari 2013 wordt de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur en
bestuurders van een NV en de BV in beginsel niet langer geraakt door de aanwezigheid
van een tegenstrijdig belang; zie echter nr. 629.1018 Voor zover de statuten van NV’s of
BV’s regelingen bevatten die de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of
een bestuurder bij tegenstrijdig belang aan banden leggen, zijn die regelingen door de
wet buiten werking gesteld (art. IV lid 2 Wet bestuur en toezicht). Voor de stichting ontbreekt een wettelijke regeling omtrent tegenstrijdig belang. De meest verdedigde leer,
die als heersend mag worden beschouwd, is dat het bestuur bij een tegenstrijdig belang
vertegenwoordigingsbevoegd blijft overeenkomstig de algemene wettelijke en statutaire

1015
1016
1017

1018

aant. 2, Dorresteijn 1989, p. 54, Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 242-245,
Van Veen, Or 1999, p. 96, en TvO 2005, p. 179. Zie ook noot 1012.
Asser/Rensen 2-III* 2012/135 met verwijzing naar HR 11 september 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2698,
NJ 1999/171.
Vgl. HR 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0033, NJ 2007/420 en zie Asser/Rensen 2-III* 2012/135.
Ontkennend Asser/Rensen 2-III* 2012/135, met verwijzing naar HR 29 juni 2007,
ECLI:NL:HR:2007:BA0033, NJ 2007/420, bevestigend Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg & Van
Veen 2013, p. 242, met verwijzing naar hetzelfde arrest. Zie over het onderscheid tussen de verschillende soorten tegenstrijdig belang – direct, indirect en kwalitatief tegenstrijdig belang – Asser/Van
Solingen & Nieuwe Weme 2-II* 2009/403.
Tot de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht bepaalden art. 2:146 (oud) en 2:256 (oud) BW
dat, als een bestuurder van een NV of BV een met dat van de NV of BV tegenstrijdig belang had, de NV
of BV werd vertegenwoordigd door de raad van commissarissen. De statuten konden anders bepalen.
De algemene vergadering kon – dwingendrechtelijk (o.m. HR 3 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9618,
NJ 2002/393) – altijd een bijzonder vertegenwoordiger aanwijzen. De algemene vergadering moest daartoe in de gelegenheid worden gesteld (o.m. HR 3 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9618, NJ 2002/393).
De tegenstrijdigbelangregeling zette de gewone regels omtrent vertegenwoordiging door het bestuur
met externe werking opzij (o.m. HR 11 september 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2698, NJ 1999/171).
Derden werden beschermd voor zover zij met het betrokken tegenstrijdig belang niet bekend waren of
hadden behoren te zijn (idem). Waar de statuten bepaalden dat het bestuur bij tegenstrijdig belang vertegenwoordigingsbevoegd bleef, had het achterwege blijven van een aanwijzing van een bijzondere vertegenwoordiger door de algemene vergadering in beginsel slechts interne werking (HR 14 oktober 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BR0119, NJ 2012/110 voor het geval de algemene vergadering niet in de gelegenheid
was gesteld een vertegenwoordiger aan te wijzen en HR 21 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC1849,
NJ 2008/297 voor het geval de algemene vergadering de aanwijzing eenvoudigweg had nagelaten).
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vertegenwoordigingsregeling.1019 Vgl. voor het geval de statuten van een stichting voorzien
in een regeling voor besluitvorming bij tegenstrijdig belang en die regeling niet wordt
nageleefd nr. 578 en 629.
631. Bewind. De rechter voor wie een vordering tot ontbinding van een rechtspersoon
aanhangig is, kan de goederen van die rechtspersoon onder bewind stellen (art. 2:22 lid 1
BW). Gebeurt dat, dan kan de rechtspersoon geen rechtshandelingen meer verrichten
zonder goedkeuring van de ter zake van het bewind benoemde bewindvoerder (art. 2:22
lid 3 BW).

632. Ondertekening door gevolmachtigde. Als een rechtsverhouding voor een rechtspersoon is ondertekend door een gevolmachtigde, moet die volmacht (a) door de
rechtspersoon geldig zijn verleend, (b) meebrengen dat de handtekening van de gevolmachtigde de rechtspersoon bindt, en (c) zien of mede zien op de ondertekening van
de rechtsverhouding. De vraag onder (b) wordt beheerst door het recht dat de volmacht beheerst in de verhouding tussen de volmachtgever en de wederpartij bij de
overeenkomst waarop de opinion ziet. Welk recht dat is, wordt bepaald door het Haags
Vertegenwoordigingsverdrag. Zie over de vragen onder (a) en (c) nr. 644 e.v.
633. Toepasselijk recht op volmacht. Of een geldig verleende volmacht doet wat hij zou
moeten doen – de vertegenwoordiger de bevoegdheid geven de betrokken rechtsverhouding in naam van de betrokken rechtspersoon te ondertekenen – hangt af van het op
de volmacht toepasselijke recht. De regeling omtrent het toepasselijk recht op volmachten is ingewikkeld. Krachtens het Haags Vertegenwoordigingsverdrag (art. 5) wordt een
volmacht, en in het bijzonder het bestaan en de omvang ervan, in de verhouding tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde beheerst door het in de volmacht gekozen
recht.1020, 1021, 1022, 1023 De rechtskeuze werkt echter niet zonder meer jegens de derde jegens
1019 Asser/Rensen 2-III* 2012/336, Assink 2013 (deel 2), p. 1550-1551, Quist, WPNR 2008, p. 205 en zijn
noot bij JOR 2008/329, Van Leeuwen, V&S 1991, p. 122-123. In die zin ook Hof Leeuwarden 9 september
2008, ECLI:NL:GHLEE:2008:BF0762, JOR 2008/329. Anders Dijk-Van der Ploeg/Overes, Van der Ploeg
& Van Veen 2013, p. 246-247 en Van Veen, TvO 2005, p. 175-180 (zie ook Van Veen 2008, p. 13-22) en,
enigszins afwijkend, Delfos Roy, TvO 2005, p. 129-134.
1020 Het Haags Vertegenwoordigingsverdrag is in Nederland van toepassing krachtens art. 10:125 lid 1 BW.
Het verdrag mist krachtens art. 10:125 lid 2 BW toepassing op vertegenwoordiging inzake verzekeringen. Die uitzondering is in de opinionpraktijk zelden of nooit van belang.
1021 Het Haags Vertegenwoordigingsverdrag is alleen van toepassing op “internationale rechtsverhoudingen” (art. 1 Haags Vertegenwoordigingsverdrag). In de opinionpraktijk zal de vraag welk recht een
volmacht beheerst echter in het algemeen slechts in internationale gevallen aan de orde komen.
1022 Krachtens art. 3 onder a Haags Vertegenwoordiging zijn de regels van het verdrag niet van toepassing
op wettelijke of statutaire vertegenwoordiging van een rechtspersoon door een orgaan of een functionaris daarvan. Het Haags vertegenwoordigingsverdrag is daarmee mede zonder belang voor ver
tegenwoordiging van een rechtspersoon door een statutair aangewezen vertegenwoordiger; vgl. nr. 626
en 628.
1023 De vraag of een rechtskeuze geldig is, wordt beheerst door het recht dat van toepassing zou zijn, als de
keuze geldig was; Bijloo 2011, p. 35.
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wie de vertegenwoordiger optreedt. Slechts als de vertegenwoordigde of de derde het gekozen recht (of een andere recht) schriftelijk hebben aangewezen en de wederpartij – de derde
respectievelijk de vertegenwoordigde – die aanwijzing uitdrukkelijk heeft aanvaard, geldt
in de verhouding tussen de vertegenwoordigde en de vertegenwoordiger enerzijds en de
derde anderzijds dat gekozen recht (of het andere aangewezen recht) (art. 14 en 15 Haags
Vertegenwoordigingsverdrag). Bij gebreke van een rechtskeuze of aanwijzing wordt een
volmacht in beginsel beheerst door het recht van de plaats waar de gevolmachtigde zijn
kantoor heeft (art. 6 en 11 Haags Vertegenwoordigingsverdrag). Op dat beginsel bestaan
uitzonderingen. De uitzonderingen kunnen tot gevolg hebben dat in de verhouding tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde een ander recht van toepassing is dan in de
verhouding tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde enerzijds en de derde jegens
wie wordt gehandeld anderzijds. In alle gevallen – ook als een rechtskeuze of aanwijzing
van het toepasselijke recht is gedaan – kan het overigens toepasselijke recht terzijde worden gesteld (a) door dwingende regels van een land waarmee het geval is verbonden, voor
zover die regels naar het recht van dat land voorgaan op het overigens toepasselijke recht
(“voorrangsregels”; art. 16 Haags Vertegenwoordigingsverdrag1024) en (b) als het kennelijk
onverenigbaar is met de openbare orde (art. 17). Het Haags Vertegenwoordigingsverdrag
is niet van toepassing op statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 2 onder a)).
Als de volmacht onderdeel is van een overeenkomst zijn de regels in het verdrag omtrent
de verhouding tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde (maar niet die tussen volmachtgever en gevolmachtigde enerzijds en derde anderzijds1025) alleen van toepassing
als de volmacht (a) het hoofddoel van de overeenkomst is of (b) een van de overeenkomst
afsplitsbaar onderdeel is (art. 7 Haags Vertegenwoordigingsverdrag). Zijn de regels van
het verdrag niet van toepassing, dan is de volmacht onderworpen aan het recht dat van
toepassing is op de overeenkomst. Wanneer de volmacht het hoofddoel of een afsplitsbaar onderdeel van een overeenkomst is, kan niet in het algemeen worden bepaald; het
hangt daarmee af van de omstandigheden.1026 Lastgeving en agentuur- en bemiddelingsovereenkomsten zijn in het algemeen overeenkomsten waarvan het hoofddoel de daarin
opgenomen volmacht is.1027 De regels in het verdrag omtrent de verhouding tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde (maar niet die tussen volmachtgever en gevolmachtigde
enerzijds en derde anderzijds1028) missen ook toepassing als de volmacht onderdeel is van
1024 Het Haags Vertegenwoordigingsverdrag verduidelijkt niet welke dwingende regels kunnen voorgaan
op het krachtens het verdrag overigens toepasselijke recht. Art. 10:7 lid 1 BW doet dat wel, in de definitie van “bijzonder dwingend recht” (die aansluit bij de definitie van dat begrip in art. 9 lid 1 Rome I
Verordening; zie nr. 689 en 702). Omdat het Haags Vertegenwoordigingsverdrag dateert van voor
art. 10:7 BW (en de Rome I Verordening), verwijst dit boek waar het om dat verdrag gaat naar “voorrangsregels”. De inhoud van de twee begrippen verschilt echter niet; vgl. Asser/Vonken 10-I 2013/481
en Strikwerda 2012/197 en 77.
1025 Vgl. art. 1 lid 2 aanhef en onder g) Rome I Verordening, dat van de toepasselijkheid van de verordening
uitsluit “de vraag of een vertegenwoordiger zijn principaal […] jegens een derde kan binden”.
1026 Vlg. Kamerstukken II 1988/89, 21 029 (R 1362), nr. 3, p. 13. Aldus ook Bijloo 2011, p. 38.
1027 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/795.
1028 Vgl. art. 1 lid 2 aanhef en onder g) Rome I Verordening, dat van de toepasselijkheid van de verordening
uitsluit “de vraag of een vertegenwoordiger zijn principaal […] jegens een derde kan binden”.
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een arbeidsovereenkomst (art. 10 Haags Vertegenwoordigingsverdrag). Een dergelijke
volmacht is onderworpen aan het recht van de arbeidsovereenkomst.
634. Validly signed opinion ziet slechts op verhouding opinionvennootschap – derde. Het
onderscheid dat het Haags Vertegenwoordigingsverdrag maakt tussen, aan de ene kant,
het recht dat van toepassing is in de verhouding tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde en, aan de andere kant, het recht dat van toepassing is in de verhouding tussen
de volmachtgever en de gevolmachtigde enerzijds en de derde jegens wie wordt gehandeld
anderzijds, roept de vraag op hoe de validly signed opinion moet worden begrepen. In
de praktijk is de opinionontvanger doorgaans de derde jegens wie wordt gehandeld.1029
Zijn belang is dat de vertegenwoordigde door de handtekening van de vertegenwoordiger
wordt gebonden. Zo beschouwd ligt het voor de hand de validly signed opinion beperkt
uit te leggen. Zij zegt dan niet meer dan dat in de verhouding tussen de volmachtgever
en de gevolmachtigde enerzijds en de derde anderzijds, de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, geldig is ondertekend. Daartegenover staat dat opinions doorgaans worden
gevraagd in gevallen waarin de opinionontvanger eraan hecht dat alles tiptop geregeld
is. Zo beschouwd is er ook wat te zeggen voor een ruime uitleg, die inhoudt dat de gevolmachtigde ook in zijn verhouding tot de volmachtgever tot ondertekening bevoegd was.
Desalniettemin verdient een beperkte uitleg de voorkeur. Als de volmacht in beide verhoudingen wordt beheerst door Nederlands recht, is een ruime uitleg niet bezwaarlijk. Als de
volmacht in de verhouding tussen de volmachtgever en de derde wordt beheerst door een
ander recht, moet de opinionontvanger, wil hij zekerheid hebben omtrent de geldigheid
van de volmacht, een opinion over de volmacht vragen aan een opiniongever die verstand
heeft van dat andere recht. Als de volmacht in de verhouding tussen de volmachtgever en
de gevolmachtigde is onderworpen aan weer een ander recht en de opiniongever ook over
de geldigheid van de volmacht in die verhouding zekerheid wil hebben, vergt dat nog een
opinion. De praktijk leert dat de opinionontvanger die opinion niet vraagt. De validly
signed opinion zo uitleggen dat zij mede op die geldigheid ziet, heeft zo beschouwd geen
zin.1030
635. Scheidslijn geldige verlening – geldigheid volmacht. De scheidslijn tussen geldige
verlening van een volmacht en de geldigheid van een volmacht is niet altijd eenvoudig
te trekken. Dat geldt in het bijzonder als de volmachtverlening niet ondubbelzinnig is
geschied – ondertekening van de volmacht door een of meer vertegenwoordigings
bevoegde bestuurders van de betrokken rechtspersoon – maar moet worden afgeleid uit

1029 Dat is anders als de opinion is gericht aan een bestuursorgaan of de houder van een gereglementeerde
markt, of aan de opinionvennootschap zelf. Ook in dat geval zal de opinion echter zijn gegeven met het
oog op het belang van een derde – bijvoorbeeld een obligatiehouder – jegens wie door de opinionvennootschap wordt gehandeld.
1030 In de praktijk vragen opiniongevers ook geen opinion over de geldigheid van een niet aan Nederlands
recht onderworpen volmacht in de verhouding tussen de volmachtgever en de derde. De kennelijke
veronderstelling is dat het met die geldigheid wel losloopt.
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de omstandigheden. Waar de grens moet worden getrokken, is een vraag van internationaalprivaatrechtelijke kwalificatie. De volmacht ontstaat uit een verklaring of gedraging
van de betrokken rechtspersoon. Of die verklaring of gedraging een verklaring of gedraging van de rechtspersoon is – anders gezegd: aan de rechtspersoon moet worden toegerekend – is een vraag van het op de rechtspersoon toepasselijke recht. Of de verklaring of
gedraging, toegerekend aan de rechtspersoon, tot een volmacht leidt, is een vraag van het
op de volmacht toepasselijke recht.

636. Onderzoek. Om de validly signed opinion te kunnen geven, behoeft de opiniongever de statuten van de opinionvennootschap en een handelsregisteruittreksel. Als de
vennootschap wordt vertegenwoordigd door een bestuurder-rechtspersoon, moet de opiniongever ook de statuten daarvan, en een handelsregisteruittreksel daaromtrent, bestuderen. Als de opinionvennootschap een vereniging is, moet aandacht worden besteed
aan mogelijke tegenstrijdige belangen. De opiniongever moet nagaan of de rechtspersoon
onder bewind is gesteld en of hij voorkomt op een van de Europese terrorismelijsten.
637. Onderzoek. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen om een validly signed
opinion te kunnen geven, is op zichzelf overzichtelijk. De regeling omtrent de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders en van eventuele andere statutaire vertegenwoordigingsbevoegden blijkt uit de statuten; zie nr. 626. Die behoort de opiniongever op
te vragen bij het handelsregister. Hij mag ervan uitgaan dat de aldus verkregen statuten
de geldende statuten van de opinionvennootschap zijn; zie nr. 419 e.v. Wie de bestuurders
en andere statutaire vertegenwoordigingsbevoegden zijn, blijkt uit een handelsregister
uittreksel. Op de inhoud daarvan mag de opiniongever afgaan; zie opnieuw nr. 419
e.v.1031, 1032 Aan de hand van statuten en uittreksel kan de opiniongever eenvoudig vaststellen of een stuk – de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of een volmacht – is ondertekend door personen die bevoegd zijn de opinionvennootschap te vertegenwoordigen.
Dat vergt dat de rechtsverhouding vermeldt, wie die persoon is. De opiniongever behoeft
niet na te gaan of een handtekening daadwerkelijk de handtekening is van de persoon die
de handtekening zou hebben gezet; zie nr. 468.
638. Onderzoek bij bestuurder-rechtspersoon. Het komt voor dat de bestuurder die voor
een opinionvennootschap optreedt, zelf een rechtspersoon is. In dat geval moet, als de
bestuurder een Nederlandse rechtspersoon is, de opiniongever tevens vaststellen wie
bevoegd is de bestuurder-rechtspersoon te vertegenwoordigen. Hij zal daartoe het in
nr. 637 beschreven onderzoek ook ten aanzien van de bestuurder-rechtspersoon moeten
1031 Zie noot 953.
1032 De hoge mate van zorg die van een opiniongever wordt gevergd (zie nr. 172) brengt mee dat de opiniongever niet kan volstaan met een handelsregisteruittreksel. Het uittreksel bevat slechts een beknopte
weergave van de vertegenwoordigingsregeling in de statuten. Om zeker te stellen dat die weergave
spoort met de statuten, moet de opiniongever ook de statuten raadplegen.
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doen. Als de bestuurder-rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een gevolmachtigde
– dat is in gevallen waarin de bestuurder-rechtspersoon een trustkantoor is, niet ongebruikelijk – geldt voorts wat in deze uitleg van de validly signed opinion ten aanzien van
die volmacht is geschreven. Het is niet nodig dat de opiniongever ook de akte van oprichting van de bestuurder-rechtspersoon opvraagt; de opiniongever geeft geen opinion dat de
bestuurder-rechtspersoon is opgericht, en bovendien blijkt die oprichting wel voldoende
uit het feit dat de statuten bij het handelsregister zijn neergelegd; vgl. nr. 503. Besluiten van
organen van de bestuurder-rechtspersoon behoeven alleen te worden bestudeerd als uit de
statuten ondubbelzinnig blijkt dat de vertegenwoordiging van de opinionvennootschap
door de bestuurder-rechtspersoon een dergelijk besluit – bijvoorbeeld goedkeuring van
de raad van commissarissen – vergt. In andere gevallen kan, ook omdat de bestuurderrechtspersoon door de vertegenwoordigingshandeling zelf niet gebonden wordt, worden
vertrouwd op de regel dat tekortkomingen in de interne besluitvorming niet aan derden
kunnen worden tegengeworpen; zie nr. 629. Statutaire regelingen die bijvoorbeeld de raad
van commissarissen of de algemene vergadering het recht geven bepaalde bestuursbesluiten aan goedkeuring te onderwerpen, of het bestuur te binden aan algemene aanwijzingen
omtrent het te voeren beleid, kunnen daarom worden genegeerd. Als de bestuurderrechtspersoon een buitenlandse rechtspersoon is – dat komt in de praktijk weinig voor
– kan de opiniongever niet anders dan in een assumption veronderstellen dat geldig voor
die rechtspersoon is getekend.
639. Beperkingen vertegenwoordigingsbevoegdheid. De rechtsverhouding waarop de opinion ziet, wordt in de praktijk ondertekend door een of meer bestuurders van de opinionvennootschap, of door een door het bestuur of een of meer bestuurders gevolmachtigde.
Een dergelijke ondertekening kan slechts geldig zijn voor zover het bestuur vertegenwoordigingsbevoegd is. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur is echter niet
grenzeloos; zie nr. 627 e.v. De opiniongever moet nagaan of de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet, binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur valt. In de
praktijk leidt dat vooral tot hoofdbrekens waar het aangaan van een rechtsverhouding
krachtens de wet besluitvorming vergt, meestal van de algemene vergadering. Of bij ontbreken van besluitvorming het bestuur niet vertegenwoordigingsbevoegd is, is niet altijd
duidelijk; vgl. nr. 629. Is besluitvorming een voorwaarde voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid, dan ligt in de validly signed opinion in zoverre een corporate action opinion
besloten: vgl. nr. 38 e.v.1033 Zie over de vraag wat een opiniongever moet doen om een
corporate action opinion te kunnen geven nr. 560 e.v. Als onduidelijk is of bij ontbreken van besluitvorming het bestuur al dan niet vertegenwoordigingsbevoegd is, zal de
opiniongever in de praktijk moeten handelen als ware besluitvorming vereist. Dat een
opinionontvanger genoegen neemt met een qualification die zegt dat, afhankelijk van de
1033 In de validly signed opinion kan in dat geval ook een corporate power opinion besloten liggen; vgl.
nr. 544.
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uitleg die aan de wet moet worden gegeven, de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
mogelijk niet geldig ondertekend is, is onwaarschijnlijk. Denkbaar is ook dat de wet de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, aan andere voorwaarden dan besluitvorming
bindt; vgl. nr. 627. In dat geval moet de opiniongever vaststellen of aan die voorwaarden
is voldaan voor zover die vaststelling juridische deskundigheid vergt; vgl. nr. 241. Voor
het overige zal hij een assumption moeten opnemen waarin wordt verondersteld dat de
voorwaarden zijn vervuld. Zie voor een voorbeeld nr. 549.
640. Ontbreken besluitvorming. Een vraag is wat de opiniongever moet doen als de wet
of statuten besluitvorming eisen, maar het ontbreken daarvan geen afbreuk doet aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur. In dat geval is een rechtsverhouding
die zonder besluit wordt aangegaan in beginsel geldig en afdwingbaar. Een uitzondering
geldt echter waar een beroep door de wederpartij bij de betrokken rechtsverhouding op
onbeperkte en onvoorwaardelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur,
onrechtmatig is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is; zie
nr. 629. De lat voor toepassing van die uitzondering ligt hoog. Ten minste is vereist dat
de wederpartij wist dat interne besluitvorming ontbrak (of gebrekkig was). Als vereiste
besluitvorming ontbreekt, zal de opinionontvanger daarvan echter op de hoogte raken
omdat de opiniongever in dat geval geen corporate action opinion kan geven. Voorts
moeten er andere omstandigheden zijn, die meebrengen dat de wederpartij onbehoorlijk
handelt door zich op de hoofdregel te beroepen. Of die omstandigheden er zijn, kan de
opiniongever niet goed beoordelen. Hij zal de opinionontvanger voor de onzekerheid die
dat meebrengt, moeten waarschuwen. Laat hij dat na, dan loopt hij het risico dat de opinionontvanger door de validly signed opinion wordt misleid. In de praktijk zal de waarschuwing ertoe leiden dat de opinionontvanger erop staat dat de vereiste besluiten alsnog
worden genomen.
641. Tegenstrijdig belang. Een antwoord op de vraag of een bestuurder van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij een met dat van de rechtspersoon
tegenstrijdig belang heeft, dat toepassing van de algemene wettelijke en statutaire vertegenwoordigingsregeling kan doorkruisen, vergt zicht op (en weging van) alle omstandigheden; zie nr. 578. Een opiniongever kan dat antwoord daarom in het algemeen niet geven.
Twee oplossingen zijn denkbaar. Een eerste oplossing is dat in de besluiten die de opiniongever bestudeert, wordt bevestigd – in een overweging of een afzonderlijke bevestiging
– dat geen bestuurder of commissaris een tegenstrijdig belang heeft. De opiniongever mag
op een dergelijke bevestiging afgaan; vgl. nr. 261. Kan de bevestiging niet worden gegeven,
dan wordt in de praktijk de tweede oplossing gevolgd.1034 Die tweede oplossing, die ook

1034 Als de opinionvennootschap een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij met een raad van
commissarissen is, is bij een tegenstrijdig belang met een bestuurder die raad vertegenwoordigings
bevoegd; zie nr. 630. Een complicatie is dat het antwoord op de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat
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kan worden gevolgd als de bevestiging wel kan worden gegeven, is dat de algemene vergadering het bestuur of de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders aanwijst als bijzondere vertegenwoordiger; zie nr. 630. Daarmee staat de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuur of die bestuurders buiten twijfel: is er een tegenstrijdig belang, dan wortelt
vertegenwoordigingsbevoegd in de aanwijzing, is er geen tegenstrijdig belang, dan liggen
die wortels in de wettelijke en statutaire vertegenwoordigingsregeling.1035
642. Bewind. Of een rechtspersoon onder bewind is gesteld, zodat hij geen rechtshandeling meer kan verrichten zonder goedkeuring van de ter zake van het bewind benoemde
bewindvoerder (zie nr. 631), behoort te blijken uit het handelsregister; zie nr. 590. Zolang
de inschrijving in het handelsregister niet is geschied, is een in weerwil van het bewind
verrichte rechtshandeling geldig als de wederpartij het bewind kende noch behoorde te
kennen (art. 2:22 lid 6 BW). De opiniongever mag ervan uitgaan dat de opinionontvanger
van een bewind dat niet uit het handelsregister blijkt, geen weet heeft; vgl. nr. 420. De
opiniongever kan er daarom mee volstaan bij het handelsregister na te gaan of de opinionvennootschap onder bewind is gesteld. Een assumption, of navraag bij de opinionvennootschap, is onnodig. Als uit het handelsregister niet van een bewind blijkt, kan de
opiniongever de validly signed opinion in beginsel geven. Een uitzondering geldt als de
opiniongever uit anderen hoofde van een bewind weet.
643. Europese terrorismelijsten. Een rechtspersoon is niet langer bevoegd tot het verrichten van rechtshandeling als hij is opgenomen op een van de Europese terrorismelijsten
(art. 2:20 lid 3 BW). Een rechtspersoon die op een van de lijsten voorkomt, wordt dan
ook door de handtekening van een op zichzelf vertegenwoordigingsbevoegde persoon niet
gebonden. Een validly signed opinion omtrent die handtekening zou daarom misleidend
zijn; vgl. nr. 285. De opiniongever moet nagaan of er op dit punt een probleem is. Zie over
het raadplegen van de Europese terrorismelijsten nr. 432 e.v.

644. Onderzoek bij volmacht. Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, door
een gevolmachtigde is ondertekend, moet de opiniongever ook de volmacht bekijken. De
volmacht kan door de opinionvennootschap op verschillende manieren zijn verleend. De

een weging vraagt van alle omstandigheden, en dus zelden klip en klaar is. Ontbreekt een tegenstrijdig
belang, dan ontbreekt ook de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen. Een
veilige oplossing is de vertegenwoordiging te laten geschieden door het bestuur (of een vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder) en de raad van commissarissen gezamenlijk. Dat maakt de zaak echter niet
eenvoudiger. Daarbij komt dat bij vertegenwoordiging door de raad van commissarissen de algemene
vergadering hoe dan ook in de gelegenheid moet worden gesteld een bijzonder vertegenwoordiger aan
te wijzen; zie nr. 630. In de opinionpraktijk komt vertegenwoordiging door de raad van commissarissen
dan ook niet of nauwelijks voor.
1035 Als de rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, kan ook die gevolmachtigde
als bijzonder vertegenwoordiger worden aangewezen.
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volmacht is voldoende als daaruit redelijkerwijs kan worden afgeleid dat hij mede ziet op
het ondertekenen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.
645. Soorten volmacht. In de opinionpraktijk is een volmacht nagenoeg altijd (a) een volmacht die is verleend bij bestuursbesluit, (b) een met het oog op de betrokken rechtsverhouding verleende schriftelijke volmacht, of (c) een in het handelsregister ingeschreven
volmacht.
646. In het handelsregister ingeschreven volmacht. Als de volmacht is ingeschreven in
het handelsregister, mag de opiniongever afgaan op de handelsregisterinschrijving; zie
nr. 419. Hij zal wel, naast het handelsregisteruittreksel, de bij het handelsregister neergelegde volmacht moeten opvragen.1036 Vaak bestaat die volmacht uit niet meer dan het
inschrijvingsformulier.
647. Losse schriftelijke volmacht. Als de volmacht een afzonderlijk verleende schriftelijke
volmacht is, moet de opiniongever nagaan of deze is verleend door een persoon die de
opinionvennootschap kon vertegenwoordigen; vlg. nr. 636 e.v. Afzonderlijke volmachten
duiken in de opinionpraktijk vooral op als zekerheidsaktes – pand- en hypotheekaktes –
notarieel moeten worden verleden. In dat geval verlenen de opinionvennootschap en de
wederpartij bij de akte vaak een volmacht aan medewerkers van de notaris om de akte in
hun naam te ondertekenen.
648. Volmacht in bestuursbesluit. Als de volmacht, zoals in de praktijk het meeste voorkomt, is opgenomen in een bestuursbesluit, kunnen complicaties rijzen. Een schriftelijk
besluit wordt in de praktijk altijd ondertekend door alle bestuurders; zie nr. 595. De in
het besluit opgenomen volmacht is daarmee in naam van de opinionvennootschap geldig
ondertekend: het bestuur is altijd vertegenwoordigingsbevoegd; zie nr. 626. Als er geen
door alle bestuurders ondertekend besluit is maar de volmacht in vergadering is verleend,
kunnen echter twee vragen opkomen. De eerste vraag is of de volmachtverlening moet
worden gedragen door alle bestuurders, of dat een meerderheid volstaat. Het laatste is
het geval: de toekenning door de wet van vertegenwoordigingsbevoegdheid aan “het
bestuur” ziet op het bestuur als orgaan, en niet op de gezamenlijk handelende bestuurders.1037 Zo beschouwd volstaat het als de volmachtverlening wordt gedragen door de
meerderheid van de bestuurders. De tweede vraag is of de volmacht bij besluit kan worden verleend, of dat daarvoor een afzonderlijke handeling is vereist. De heersende leer is
1036 Vgl. noot 1032.
1037 Asser/Van Solingen & Nieuwe Weme 2-II* 2009/396 en Asser/Kroeze 2-I* 2015/327. In het verleden
is wel verdedigd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur berust bij alle bestuurders
gezamenlijk (zie de literatuur waarnaar wordt verwezen in Overes, in: GS Rechtspersonen, art. 2:45 BW,
aant. 3) maar die opvatting is achterhaald; aldus uitdrukkelijk Overes, in: GS Rechtspersonen, art. 2:45
BW, aant. 3 en Huizink, in: GS Rechtspersonen, art. 2:130 BW.
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dat volmachtverlening bij besluit mogelijk is.1038 Dat besluit moet, om werking te hebben,
degene tot wie het is gericht, hebben bereikt. Of dat vergt dat het besluit aan de gevolmachtigde wordt meegedeeld – dat is in elk geval voldoende – of dat de mededeling ook
kan worden gericht aan de derde jegens wie met de volmacht moet worden gehandeld, is
omstreden.1039 In de praktijk geschiedt mededeling doordat de notulen van de vergadering
worden overhandigd aan de gevolmachtigde en de derde. De overhandiging is geen vertegenwoordigingshandeling; de persoon die de notulen ondertekent en overhandigt is een
boodschapper, geen vertegenwoordiger.1040, 1041
649. Formulering besluit tot volmachtverlening. Het komt voor dat, naar de letter genomen, het besluit waar het de volmacht betreft beperkt is tot een besluit: “The board resolves
to grant a power of attorney to […]” (in de opinionpraktijk luiden besluiten in de meeste
gevallen in het Engels). Strikt genomen wordt in dat geval in het besluit de volmacht
niet verleend. De externe rechtshandeling van volmachtverlening moet worden onderscheiden van de interne handeling van het besluit tot volmachtverlening. Een vraag is
of een besluit met een aldus beperkte formulering desalniettemin voldoende is voor een
validly signed opinion. Voor zover de volmacht wordt beheerst door Nederlands recht,
kan een bevestigend antwoord op drie pijlers worden gebouwd. In de eerste plaats behoeft
het bestuursbesluit uitleg. Voor die uitleg kan worden aangeknoopt bij de regeling voor
uitleg van rechtshandelingen.1042 Dat brengt mee dat aan het besluit de betekenis mag
worden gegeven die daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag worden
toegekend (art. 3:35 BW). Zonder aanwijzingen van het tegendeel, is die redelijke uitleg
dat het besluit strekt tot het verlenen van de in het besluit genoemde volmacht, en niet
uitsluitend tot het nemen van een besluit daartoe. Het bestuur zal een zo ruime strekking
hebben gewild. Van het fijnzinnige onderscheid tussen het besluit als interne rechtshandeling en de volmacht als externe rechtshandeling zal het bestuur zich meestal niet bewust

1038 Asser/Van Solingen & Nieuwe Weme 2-II* 2009/396.
1039 Dat mededeling aan de derde volstaat, wordt met verwijzing naar Parl. Gesch. Boek 3, p. 253, verdedigd
door Asser/Kortmann 2-I 2004/23, Van der Korst & Gerver in GS Vermogensrecht, art. 3:60, aant. 4,
Hartkamp 2005/78, Bloembergen & Van Schendel 2013/95, Van Schilfgaarde 1981, p. 313, Van Oven,
NV 1975, p. 180, Schoordijk, WPNR 1980, p. 872. Anders: Van Schaick 2011/13. Genuanceerd – de
volmacht kan worden verleend door een verklaring aan de derde, maar de vertegenwoordiging moet
van die verklaring kennis nemen – Asser/Van der Grinten 2-I 1985/23, achterhaald door Asser/Van der
Grinten 2-I 1990/23.
1040 Huizink, in: GS Rechtspersonen, art. 2:130, aant. 4 en Assink 2013 (deel 1), p. 305.
1041 Als de notulen van de vergadering waarin de volmacht is verleend, zijn getekend door een of meer vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kan voorts die ondertekening zo worden uitgelegd dat daarin
de verlening van de in de notulen tot uitdrukking gebrachte volmacht besloten ligt. Ten minste kan die
ondertekening bij de derde jegens wie op grond van de volmacht wordt gehandeld, het gerechtvaardigd
vertrouwen wekken dat de volmacht is verleend, zodat de opinionvennootschap zich op het ontbreken
van de volmacht niet mag beroepen (art. 3:61 lid 2 BW); vgl. (ook met het oog op buitenlandsrechtelijke
complicaties) nr. 649 e.v.
1042 Dat spreekt vanzelf voor zover het besluit een rechtshandeling is. In welke gevallen een beslissing van
het bestuur een rechtshandeling is, is omstreden; vgl. noot. 871.
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geweest zijn. In de tweede plaats is een volmacht in beginsel vormvrij; er zijn uitzonderingen, maar voor zover die in de opinionpraktijk van belang zijn – te denken is in het
bijzonder aan de uitzondering voor volmachten tot hypotheekverstrekking (art. 3:260 lid
3 BW; zie nr. 652) – wordt er altijd voor gezorgd dat er een volmacht is waarvan de geldigheid buiten twijfel is. De volmacht kan dus ook mondeling worden verleend, of besloten
liggen in gedragingen van de volmachtgever (art. 3:37 lid 1 BW). Als het bestuur van een
opinionvennootschap een besluit tot volmachtverlening neemt en vervolgens dat besluit
meedeelt (of doet meedelen) aan de gevolmachtigde (vgl. nr. 648), is het redelijk aan te
nemen dat in die gedragingen de volmachtverlening besloten ligt.1043 In de derde plaats
wordt, als vangnet, de derde beschermd door de regel dat, als de derde op grond van een
verklaring of gedraging van de volmachtgever heeft aangenomen en redelijkerwijs mocht
aannemen dat een volmacht bestond, de volmachtgever zich op de onjuistheid van die
veronderstelling niet mag beroepen (art. 3:61 lid 2 BW). Het besluit van het bestuur van
de opinionvennootschap tot volmachtverlening en het bekend maken van dat besluit aan
de derde wekt het gerechtvaardigd vertrouwen dat de volmacht daarmee is verleend.1044
Elk van de drie genoemde pijlers is sterk genoeg om de conclusie te dragen dat een beperkt
geformuleerd besluit voldoende is om een validly signed opinion te kunnen geven. Een en
ander laat onverlet dat het de voorkeur verdient dat in het bestuursbesluit ondubbelzinnig tot uitdrukking wordt gebracht dat bij het besluit de volmacht ook wordt verleend,
bijvoorbeeld: “The board resolves to grant and hereby grants a power of attorney to […]”.
650. Volmacht naar buitenlands recht. Voor zover op de volmacht buitenlands recht van
toepassing is (zie nr. 633), is de zaak ingewikkelder. In dat geval moet worden onderscheiden. De vraag hoe het bestuursbesluit moet worden uitgelegd, blijft een vraag van het
op de opinionvennootschap toepasselijke Nederlandse recht. Ook als de volmacht wordt
beheerst door buitenlands recht, blijft de eerste in nr. 649 genoemde pijler dus overeind.
Of de aldus tot uitdrukking gebrachte wil voldoende is om een volmacht tot stand te brengen – de tweede in nr. 649 genoemde pijler – is een vraag van het op de volmacht toepasselijke recht. Voor zover de derde in nr. 649 genoemde pijler noopt tot toerekening van
gedragingen – het besluit van het bestuur van de opinionvennootschap tot volmachtverlening en het bekend maken van dat besluit aan de derde – aan de opinionvennootschap,
blijft Nederlands recht van toepassing. De in de derde pijler besloten vraag of de derde
redelijkerwijs mocht aannemen dat een volmacht bestond, is een vraag van het op de volmacht toepasselijke recht. Voor zover op enige pijler buitenlands recht van toepassing is,
kan de opiniongever afgaan op de ter zake door hem opgenomen assumption; zie nr. 659.

1043 Vlg. noot 1039.
1044 Omdat het besluit schriftelijk is vastgelegd, is er ook het met het oog op de opinion vereiste schriftelijk
bewijs; vgl. nr. 243.
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651. Reikwijdte volmacht. De opiniongever moet beoordelen of de volmacht die hij onder
ogen krijgt, voldoende is voor de ondertekening door de gevolmachtigde van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.1045 De reikwijdte van een volmacht wordt bepaald
door hetgeen de volmachtgever en de gevolmachtigde over en weer hebben verklaard en
uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben mogen begrijpen. Daarbij is de verklaring
of gedraging waarbij de volmacht werd verleend van bijzonder belang.1046 In de praktijk
wordt de reikwijdte van de volmacht aldus doorgaans bepaald door zijn tekst. Ook de
derde met wie de gevolmachtigde handelt, mag van die tekst uitgaan, tenzij dat onder de
gegeven omstandigheden onredelijk is (art. 3:61 lid 2 BW).1047 De opiniongever behoeft
in elk geval niet verder te kijken dan de tekst; zie nr. 250 e.v. Soms zal de volmacht de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, met zoveel woorden noemen. In andere gevallen zal de volmacht meer abstract zijn geformuleerd, en bijvoorbeeld zien op ondertekening van “all documents that the authorised person considers necessary or desirable in
connection with the Transaction”, met een beschrijving of definitie van “Transaction”.
Bij het beoordelen van een dergelijke tekst behoeft geen te grote gestrengheid te worden betracht. Het is voldoende dat redelijkerwijs uit de tekst kan worden afgeleid dat hij
mede ziet op het ondertekenen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Als dat
zo is, mag voor zover Nederlands recht van toepassing is de opiniongever ervan uitgaan
dat de volmacht voldoende ruim is (art. 3:61 lid 2 BW; vgl. nr. 649). De door sommige
opiniongevers gekozen aanpak te verlangen dat de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, altijd met zoveel woorden in de volmacht wordt genoemd, verdient geen navolging.
Hij is onnodig en kan tot complicaties leiden, bijvoorbeeld als de opinion ziet op meer
rechtsverhoudingen en daaraan op een laat moment nog een of meer rechtsverhoudingen
worden toegevoegd. Voor zover buitenlands recht van toepassing is, moet de vraag naar
de reikwijdte van de volmacht worden beoordeeld naar dat recht. Op dat punt kan de
opiniongever afgaan op de ter zake door hem opgenomen assumption; zie nr. 659. Een
aandachtspunt zijn daden van beschikking, mogelijk met inbegrip van de vestiging van
zekerheidsrechten als pandrecht en hypotheek en vergelijkbare rechten naar buitenlands
recht.1048 Een algemene volmacht strekt zich slechts uit tot daden van beschikking als de

1045 Een volmacht reikt onvermijdelijk niet buiten de grenzen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het orgaan of de functionaris – meestal het bestuur of een bestuurder – dat of die de volmacht in naam
van de rechtspersoon heeft verleend; Asser/Maeijer 2-II 1997/88. De opiniongever moet vaststellen of
de ondertekening van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, binnen die grenzen valt.
1046 HR 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9243, NJ 2012/686.
1047 Van Schaick 2011/12, die er terecht op wijst dat in de praktijk andere omstandigheden dan de tekst van
de volmacht voor de derde meestal onzichtbaar zijn, zodat die hem niet kunnen worden tegengeworpen. Meer genuanceerd Asser/Kortmann 2-I 2004/37.
1048 Of de vestiging van zekerheidsrechten en andere beperkte rechten zonder meer een daad van beschikking in de zin van art. 3:62 is, is omstreden. Bevestigend Van der Korst, in: GS Vermogensrecht,
art. 3:63, aant. 2, ontkennend Asser/Kortmann 2-I /27, met verwijzing naar HR 23 april 1982,
ECLI:NL:HR:1982:AC7611, NJ 1983/240. De vraag kan rijzen of de uitgifte van aandelen een daad van
beschikking is. De lijn van Asser/Kortmann volgend – een daad van beschikking is een daad die naar
verkeersopvatting niet als normaal beheer geldt – zal uitgifte van aandelen soms wel – denk aan uitgifte
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volmacht dat ondubbelzinnig bepaalt (art. 3:62 lid 1 BW).1049, 1050 Hetzelfde geldt voor een
bijzondere volmacht die in algemene bewoordingen is gesteld, behalve voor zover de volmacht is verleend tot het bereiken van een bepaald doel. In dat geval strekt de volmacht
zich uit over alle daden van beschikking die dienstig kunnen zijn aan dat doel (art. 3:62
lid 2 BW).1051 Een volmacht die, overeenkomstig het hierboven gegeven voorbeeld, ziet op
“all documents that the authorised person considers necessary or desirable in connection
with the Transaction” is een volmacht voor een bepaald doel – het tot stand brengen van
de Transaction – en strekt zich daarmee uit tot daden van beschikking die dienstig kunnen zijn aan de Transaction. Een verder aandachtspunt kan er zijn als de volmachtgever
en de gevolmachtigde beide partij zijn bij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of
de gevolmachtigde de rechtsverhouding mede aangaat als gevolmachtigde van een andere
partij daarbij. In de opinionpraktijk is het eerste ongebruikelijk, maar komt het laatste
met regelmaat voor. Denk aan het geval dat eenzelfde gevolmachtigde optreedt voor verschillende groepsmaatschappijen die alle partij zijn bij de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet. Tenzij anders is bepaald, kan de gevolmachtigde alleen wederpartij van zijn
volmachtgever zijn als de volmacht de rechtsverhouding zo nauwkeurig bepaalt, dat strijd
tussen de belangen van volmachtgever en gevolmachtigde uitgesloten is (art. 3:68 BW).
In de opinionpraktijk bepaalt de volmacht nagenoeg altijd anders. Als de gevolmachtigde
lasthebber is en niet anders is bepaald, mag hij alleen als lasthebber van de wederpartij
van zijn volmachtgever optreden als aan dezelfde voorwaarde is voldaan (art. 7:417 BW).
Zijn volmacht is in dat geval dienovereenkomstig beperkt. Als de gevolmachtigde optreedt
op grond van een andere rechtsverhouding dan lastgeving, is denkbaar dat door analoge
toepassing van de lastgevingsregeling hetzelfde geldt.1052 In de opinionpraktijk bepaalt
de volmacht echter nagenoeg altijd dat de gevolmachtigde ook als gevolmachtigde van
wederpartijen mag optreden.

1049

1050
1051

1052

van personeelsaandelen in het kader van een bestaande personeelsregeling – en soms niet – grootscheepse uitgifte van aandelen bij een publieke plaatsing daarvan – een daad van beschikking zijn.
Een algemene volmacht is een volmacht die alle zaken van de volmachtgever en alle rechtshandelingen
omvat, met uitzondering van hetgeen ondubbelzinnig is uitgesloten (art. 3:62 lid 1 BW). In de opinionpraktijk komen algemene volmachten weinig voor. Alleen bij het handelsregister gedeponeerde
volmachten (zie nr. 646) zijn wel eens algemeen.
De ondubbelzinnige bepaling moet schriftelijk zijn vastgelegd (art. 3:62 lid 1 BW). In de opinionpraktijk is dat altijd het geval; vgl. nr. 243.
Een algemene volmacht is een volmacht die alle zaken van de volmachtgever en alle rechtshandelingen omvat, met uitzondering van hetgeen ondubbelzinnig is uitgesloten (art. 3:62 lid 1 BW). In de
opinionpraktijk zijn algemene volmachten doorgaans in het handelsregister ingeschreven algemene
procuraties. Waar uitsluiting (mits ondubbelzinnig) van bepaalde onderwerpen aan een algemene volmacht niet zijn algemene karakter ontneemt, zal een algemene procuratie die beperkt is tot een bepaald
bedrag (“alle rechtshandelingen waarmee een bedrag van niet meer dan EUR X is gemoeid”) een algemene volmacht zijn. Het gevolg is dat de procuratie zich niet uitstrekt tot daden van beschikking, tenzij
zij schriftelijk en ondubbelzinnig anders bepaalt. Een bijzondere volmacht is elke volmacht die niet
algemeen is; Parl. Gesch. Boek 3, p. 268 en zie Asser/Kortmann 2-I 2004/27.
Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/231. De volmachtregeling zelf staat er niet aan in de weg dat de gevolmachtigde mede optreedt als gevolmachtigde van een andere partij bij de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet; Van Schaick 2011/38.
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652. Vorm volmacht. De opiniongever moet zich de vraag stellen of de vorm van de volmacht die hij bestudeert, voldoende is voor het met de volmacht beoogde doel. Die vraag
moet vanuit twee invalshoeken worden benaderd. De eerste invalshoek is die van de volmacht zelf. Een volmacht heeft een geldige vorm als hij voldoet aan de vormvereisten van
het recht dat op de volmacht van toepassing is, of van het recht van het land waar de volmacht is verleend (art. 10:12 lid 1 BW.) Nederlands recht stelt op dit punt in het algemeen
geen eisen. Een voor de opinion relevante uitzondering geldt de volmacht tot het verrichten van daden van beschikking. Die moet schriftelijk worden verleend (art. 3:62 lid 1
BW). Voor zover het op de volmacht toepasselijke recht eisen stelt, kan de opiniongever
afgaan op de ter zake door hem opgenomen assumption; zie nr. 659. De tweede invalshoek
is die van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. De opiniongever moet onder ogen
zien of dat recht eisen stelt aan de vorm van de volmacht. Nederlands recht doet dat in
het algemeen niet. Een voor de opinionpraktijk relevante uitzondering geldt voor een volmacht tot hypotheekverstrekking. Deze moet de vorm hebben van een authentieke akte
(art. 3:260 lid 3 BW). De akte mag in het buitenland zijn opgemaakt, mits hij naar zijn
vorm volgens de regels van het betrokken buitenland de authentieke akte het meest benadert.1053 Of een buitenlandse akte aan die eis voldoet, kan de opiniongever niet beoordelen.
Hij zal ter zake een assumption moeten opnemen. Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, wordt beheerst door buitenlands recht, kan het recht van de rechtsverhouding
eisen stellen aan de vorm (of de inhoud) van de volmacht. Voor zover buitenlands recht
van toepassing is, kan de opiniongever echter afgaan op de ter zake door hem opgenomen
assumption; zie nr. 744.

653. Assumptions en qualifications. Als uit een document niet blijkt wie het heeft
ondertekend, past het dat de opiniongever daarover een assumption opneemt. Als uit een
document blijkt dat het is ondertekend door een vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder van de opinionvennootschap, is een assumption onnodig. Blijkt dat ondertekening
is geschied door een gevolmachtigde, dan zullen passende assumptions veelal op hun
plaats zijn. De opinionparagraaf vergt in het algemeen geen andere bijzondere qualifications. De opinionparagraaf wordt beperkt door de bankruptcy qualification.
654. Ondertekenaar document blijkt. Voor zover uit een document – de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, of een volmacht – blijkt wie het document heeft ondertekend,
behoort de opiniongever vast te stellen of de betrokkene tot ondertekening bevoegd was.
Wie een document heeft ondertekend, “blijkt” als de naam van de betrokkene leesbaar in
het document is opgenomen. Een assumption omtrent de ondertekening is in dit geval
onnodig; zie echter nr. 655.1054 Als toch een assumption is opgenomen, ontslaat dat de
1053 HR 21 november 1952, NJ 1953/574 en Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI* 2010/328. Wat een authentieke akte is, staat in art. 156 lid 2 Rv.
1054 Het is denkbaar dat voor de opinion meer documenten van belang zijn en dat uit sommige wel en
uit andere niet blijkt wie het document heeft ondertekend. In dat geval is, om de opinion niet
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opiniongever niet van zijn onderzoeksplicht. Met de incorporation opinion is de validly
signed opinion het hart van de capacity opinions. Vaststellen of een ondertekenaar ondertekeningsbevoegd is, is in het algemeen betrekkelijk eenvoudig. Door dat eenvoudige werk
op een zo wezenlijk punt achterwege te laten, verzaakt de opiniongever zijn zorgplicht.
655. Ondertekenaar in hoedanigheid. Dat in een document de naam van de ondertekenaar is opgenomen, brengt niet in alle gevallen mee dat de opiniongever kan vaststellen dat de ondertekenaar ondertekeningsbevoegd was. Te denken is aan een geval waarin
een volmacht is verleend aan personen in een bepaalde hoedanigheid, bijvoorbeeld aan
“all lawyers and paralegals” werkzaam op een bepaald notarissenkantoor. Als dat notarissenkantoor niet het kantoor van de opiniongever is, zal de opiniongever doorgaans
niet eenvoudig kunnen vaststellen of de ondertekenaar de vereiste hoedanigheid heeft.
In dat geval is een assumption omtrent ondertekening niet ongepast. Wil de opinionontvanger geruststelling omtrent de geldigheid van de ondertekening, dan kan hij zich
tot het betrokken notarissenkantoor wenden. Een assumption is echter niet vereist: de
opiniongever mag er ook (stilzwijgend) van uitgaan dat de notaris heeft vastgesteld dat de
ondertekenaar de vereiste hoedanigheid heeft; vgl. nr. 257.
656. Ondertekenaar document blijkt niet. Als uit een document niet blijkt – in de in nr. 654
bedoelde zin – wie een document heeft ondertekend, moet de opiniongever omtrent de
ondertekening een assumption opnemen.1055 Het verdient de voorkeur dat de assumption
zo is opgezet, dat de opinionontvanger aan de hand daarvan eenvoudig kan vaststellen of
een ondertekenaar tot ondertekening bevoegd is (vgl. nr. 280), bijvoorbeeld:
The Agreement has been signed on behalf of the Company by Mr X as one of its
managing directors or by a person named as authorised representative in the Power
of Attorney.
Als de opiniongever verzuimt een assumption op te nemen, rijst de vraag wat daarvan de
gevolgen zijn. Het risico hoort in dat geval in beginsel bij de opiniongever te liggen. Met de
validly signed opinion wil de opinionontvanger bevestiging ontvangen dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, door de opinionvennootschap geldig is ondertekend. Het
is aan de opiniongever om ervoor te zorgen dat hij het onderzoek doet dat nodig is om die
bevestiging zonder voorbehoud te kunnen geven. Een assumption omtrent ondertekening
is dan ook geen vanzelfsprekendheid; als volledig onderzoek is gedaan, kan – en behoort –
de assumption achterwege blijven; zie nr. 654. Anders dan bijvoorbeeld de authenticity
 odeloos i ngewikkeld te maken, een breed opgezette assumption omtrent ondertekening, begrijpelijk.
n
Bijvoorbeeld: “One of the Company’s managing directors has signed each Agreement.” Een dergelijke
assumption ontslaat de opiniongever echter niet van de verplichting om daar waar wel blijkt wie een
document heeft ondertekend, vast te stellen of de betrokkene daartoe bevoegd was.
1055 Vgl. Nijnens 1996, p. 89.
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assumption (vgl. nr. 467) geldt een assumption omtrent ondertekening daarom niet ongeacht of zij is opgenomen. Als het onderzoek door de opiniongever beperkt heeft moeten
blijven – omdat hij niet heeft kunnen vaststellen wie een document heeft ondertekend –
moet hij de opinionontvanger daarop wijzen. Laat hij dat na, dan mag de opinionontvanger ervan uitgaan dat het onderzoek volledig is geweest. Een uitzondering is te maken
voor het geval dat de opinionontvanger weet dat de opiniongever alleen een document
heeft ontvangen dat niet ondertekend is. De opinionontvanger mag er niet van uitgaan dat
onderzoek is gedaan waarvan de opinionontvanger weet dat de opiniongever het niet heeft
kunnen doen. In dat geval is de validly signed opinion zonder betekenis en moet zij voor
niet geschreven worden gehouden. De opinion is dan onzorgvuldig gegeven – een opiniongever hoort geen betekenisloze opinions op te nemen; vgl. nr. 285 – maar die onzorgvuldigheid is voor de opiniongever zonder gevolgen.
657. Ondertekening na afgifte opinion. Een vraag is hoe de assumption moet luiden als
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, pas wordt ondertekend nadat de opinion is
afgegeven. Als de bedoeling is dat ondertekening in de onmiddellijke toekomst geschiedt
– op de dag waarop de opinion wordt afgegeven of een van de dagen daarna – is een
assumption waarin wordt verondersteld dat de rechtsverhouding zal worden getekend
door een bij naam genoemde persoon “as a managing director of the Company” aanvaardbaar. In de assumption ligt dan een veronderstelling besloten dat in de tussentijd de vertegenwoordigingsregeling in de statuten van de opinionvennootschap niet wordt gewijzigd
en dat de betrokken bestuurder niet defungeert. Als ondertekening mogelijk verder weg
ligt – te denken is aan aanvullende pandaktes bij stille verpanding van vorderingen1056 – is
het echter aangewezen een assumption op te nemen die ook juist is in gewijzigde omstandigheden, bijvoorbeeld:
Each Additional Deed of Pledge will have been signed on behalf of the Company by its
managing directors in accordance with its articles of association.
Die assumption scherpt de opinionontvanger in dat hij te zijner tijd alsnog moet nagaan
wie voor de opinionvennootschap ondertekeningsbevoegd is.
658. Ondertekening krachtens volmacht. Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
is ondertekend krachtens volmacht, moet de opiniongever ervan uitgaan dat de volmacht

1056 Stil pandrecht op vorderingen kan alleen kan worden gevestigd op vorderingen die bestaan of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een bestaande rechtsverhouding (art. 3:239 lid 1 BW). Is de
bedoeling dat een stil pandrecht zich uitstrekt over meer – toekomstige vorderingen die niet voortvloeien uit een bestaande rechtsverhouding – dan moet periodiek een nieuwe pandakte worden verleden, waarbij de vorderingen worden verpand die dan bestaan of voortvloeien uit een dan bestaande
rechtsverhouding.
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die hij heeft bestudeerd, nog van kracht is. Het is gebruikelijk dat daarover een assumption wordt opgenomen, bijvoorbeeld:
The Power of Attorney remains in force without modification.
Dat de opiniongever dit heeft aangenomen, is echter vanzelfsprekend: als er geen aanwijzingen van het tegendeel zijn, mag de opiniongever ervan uitgaan dat de documenten die
hem worden voorgelegd, nog van kracht zijn; zie nr. 246. Als de assumption ontbreekt,
moet zij daarom worden geacht toch te zijn opgenomen.1057 Als de volmacht is ingeschreven in het handelsregister, is de assumption overbodig: aan hetgeen in het handelsregister is ingeschreven, is de opinionvennootschap gebonden; zie nr. 419 e.v. Het komt voor
dat de volmacht bepaalt dat hij onherroepelijk is. Als de volmacht daadwerkelijk onherroepelijk is, is de assumption overbodig. Voor zover op de volmacht Nederlands recht
van toepassing is, is een beding van onherroepelijkheid echter slechts geldig voor zover
de rechtshandeling waarop de volmacht ziet in het belang is van de gevolmachtigde of
een derde (art. 3:74 lid 1 BW).1058, 1059 Een geldig onherroepelijkheidsbeding kan door de
rechter wegens gewichtige redenen worden gewijzigd of buiten werking gesteld (art. 3:74
lid 4 BW).
659. Haags Vertegenwoordigingsverdrag. Uit de uiteenzetting in nr. 633 volgt dat het
veelal niet eenvoudig is vast te stellen welk recht een volmacht beheerst. In sommige
gevallen zal, meestal in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een recht zijn aangewezen dat de opinionvennootschap en de derde jegens wie met de volmacht wordt gehandeld door ondertekening van die rechtsverhouding aanvaarden. Als dat recht Nederlands
1057 Zij is dan een implied assumption.
1058 Wanneer het door de wet geëist belang bestaat, is niet duidelijk; vgl. over het begrip Asser/Kortmann
2-I 2004/69, Van der Korst, in: GS Vermogensrecht, art. 3:74, aant. 5 en Van Schaick 2011/66. In de
Nederlandse bancaire financieringspraktijk komt voor dat, in gevallen waarin de kredietnemer volmacht verstrekt tot het ondertekenen van de financieringsdocumentatie, de advocaat van de financier
(of financiers) verlangt dat die volmacht onherroepelijk wordt gemaakt. Dat moet voorkomen dat als
de financier ooit tegengeworpen krijgt dat de volmacht op grond waarvan de financieringsdocumentatie was getekend, al voor de ondertekening was ingetrokken. Hoewel de leninggever er zonder twijfel
belang bij heeft een dergelijk verweer te voorkomen, lijkt dat niet een belang waarop art. 3:74 lid 1 BW
ziet; vgl. Parl. Gesch. Boek 3, p. 292 – een financieel belang van de gevolmachtigde bij het uitoefenen
van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid is niet een belang waarop de wet ziet. De financier, geadviseerd door zijn advocaat, behoort dit alles te weten, zodat een beroep op art. 3:74 lid 2 BW – als een
volmacht een onherroepelijkheidsbeding bevat, mag de wederpartij aannemen dat het geldig is tenzij
het tegendeel voor haar duidelijk kenbaar is – is uitgesloten. Voor zover de volmacht mede ziet op het
aangaan van bijvoorbeeld zekerheidsdocumentatie – pand- en hypotheekaktes – waartoe de zekerheidsgever jegens de zekerheidsnemer verplicht is, lijkt de onherroepelijkheid wel in het belang van de
financier.
1059 Een onherroepelijkheidsbeding dat strijdt met art. 3:74 lid 1 BW is nietig (art. 3:40 lid 1 BW). Doorgaans
treft de nietigheid alleen de onherroepelijkheid, zodat de volmacht voor het overig in stand blijft; Asser/
Kortmann 2-I 2004/73 en Van der Korst, in: GS Vermogensrecht, art. 3:74, aant. 9; schijnbaar voorzichtiger Van Schaick 2011/68.

346

Over opinions.indd 346

17-5-2016 15:01:39

6 Capacity opinions
recht is, kan de opiniongever zelfstandig beoordelen of de volmacht geldig en voldoende
ruim is. Als een ander dan Nederlands recht is aangewezen, valt die beoordeling buiten
de Nederlandsrechtelijke deskundigheid van de opiniongever. Als geen recht is aangewezen, is door de complexe regeling in het Haags Vertegenwoordigingsverdrag – die al
naar gelang de feiten naar het recht van verschillende landen verwijst – voor de opiniongever meestal niet eenvoudig vast te stellen welk recht op de volmacht van toepassing is.
Hij moet dan dus rekening houden met de mogelijkheid dat buitenlands recht geldt. In
alle gevallen kunnen voorrangsregels van een land waarmee het geval is verbonden en de
openbare orde de toepassing van het overigens toepasselijke recht doorkruisen; zie nr. 633.
Het is passend dat de opiniongever de onzekerheden waarmee een volmacht omgeven is,
in een assumption tot uitdrukking brengt. De assumption kan bijvoorbeeld luiden:
No rule of law (other than Dutch law) that under the 1978 Hague Convention on the
Law applicable to Agency applies or may be applied to the existence and extent of the
authority of any person authorised to sign the Agreement on behalf of the Company
under the Power of Attorney, adversely affects the existence and extent of that authority as expressed in the Power of Attorney.
Deze assumption is gebouwd op het uitgangspunt dat de volmacht, ongeacht het daarop
toepasselijke recht, de gevolmachtigde de bevoegdheid geeft die blijkt uit de bewoordingen van de volmacht (“the existence and extent of that authority as expressed in the Power
of Attorney”). Dat lijkt een redelijk uitgangspunt. De assumption veronderstelt vervolgens dat het uitgangspunt niet wordt doorkruist door enig recht dat onder het Haags
Vertegenwoordigingsverdrag op de volmacht van toepassing is. Die veronderstelling ziet
in de eerste plaats op buitenlands recht dat de volmacht mogelijk beheerst. In de tweede
plaats vallen onder de veronderstelling voorrangsregels van andere landen, die op de volmacht eventueel van toepassing zijn, en regels van openbare orde. De assumption bevat
een uitzondering voor Nederlandsrechtelijke regels (“other than Dutch law”). Voor zover
de volmacht wordt beheerst door Nederlands recht, behoort de opiniongever te beoordelen of de volmacht genoegzaam is. Dat Nederlands recht langs de band van voorrangsregels of de openbare orde, roet in het eten gooit, is onaannemelijk.1060
660. Handelingsbevoegdheid gevolmachtigde. Sommige opiniongevers nemen in hun opinion een assumption op met de strekking dat de gevolmachtigde de “capacity” moet hebben als gevolmachtigde op te treden. Het is aannemelijk dat de vraag of de gevolmachtigde
1060 De vraag kan rijzen of de Nederlandse regel dat een volmacht slechts binnen grenzen onherroepelijk
kan zijn (zie nr. 658), de eventuele onherroepelijkheid van een buitenlandse volmacht kan doorkruisen.
De Nederlandse regel kan echter bezwaarlijk worden beschouwd als een regel die raakt aan Nederlandse
“openbare belangen, zoals [de] politieke, sociale of economische organisatie”. Hij is daarmee geen voorrangsregel; vgl. noot 1024. Openbare orde is een zo eng begrip (vgl. noot 1203) dat de regel ook daar niet
onder te vangen valt.
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die “capacity” moet hebben, wordt beheerst door het recht dat de volmacht beheerst.1061
Voor zover de volmacht wordt beheerst door Nederlands recht, is een dergelijke assumption daarmee overbodig: handelingsonbekwaamheid maakt een persoon niet onbekwaam
als gevolmachtigde op te treden (art. 3:63 lid 1 BW).1062 Voor zover de volmacht wordt
beheerst door buitenlands recht, gaat de assumption op in de assumption over de geldigheid van de volmacht naar buitenlands recht; zie nr. 659. De assumption kan daarom beter
achterwege blijven; vgl. nr. 277.1063, 1064
661. Bankruptcy qualification van toepassing. De validly signed opinion wordt beperkt
door de bankruptcy qualification. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van vertegenwoordigers van de opinionvennootschap kan door faillissement, surseance van betaling
en noodregeling daarvan op twee manieren worden geraakt. In de eerste plaats kan insolventie van de opinionvennootschap tot gevolg hebben dat een vertegenwoordiger zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid verliest. Raakt de opinionvennootschap in faillissement,
dan eindigt de vertegenwoordigingsbevoegdheid van gevolmachtigden die handelen
krachtens een volmacht naar Nederlands recht (art. 3:72 BW).1065 Of hetzelfde geldt voor
gevolmachtigden die handelen krachtens een volmacht die wordt beheerst door buitenlands recht, is niet geheel duidelijk. Bepalend is, of de regel dat een volmacht eindigt in
faillissement, wordt gezien als een regel van faillissementsrecht of als een regel van vertegenwoordigingsrecht. De schrijvers die zich over de kwestie uitspreken, verdedigen het
laatste, maar houden een slag om de arm.1066 Wordt op de opinionvennootschap de noodregeling van toepassing, dan gaan alle bevoegdheden van bestuurders, met inbegrip van
hun vertegenwoordigingsbevoegdheid, over op de bewindvoerder (art. 3:175 lid 1 Wft). In
de tweede plaats, voor zover vertegenwoordigers hun vertegenwoordigingsbevoegdheid
door de insolventie niet verliezen, wordt de insolvente boedel door handelingen die zij
voor de opinionvennootschap aangaan in beginsel niet gebonden. Voor verbintenissen
die vertegenwoordigers buiten de curator om voor een failliete opinionvennootschap aangaan, is de boedel niet aansprakelijk (art. 24 Fw).1067 Vertegenwoordigers kunnen ook niet
meer beschikken – bijvoorbeeld door het vestigen van een zekerheidsrecht – over het vermogen van de opinionvennootschap (art. 23 Fw). Is de opinionvennootschap in surseance
1061 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/210.
1062 Aldus ook Nijnens 1996, p. 64-65. Een minder gebruikelijke assumption met de strekking dat een
bestuurder de “capacity” heeft om voor de opinionvennootschap op te treden is evenzeer overbodig.
1063 Vgl. over de noodzaak van een assumption Schlingmann, TVVS 1998, p. 6-8.
1064 In de Amerikaanse praktijk spreekt de assumption vanzelf, zodat zij kan worden weggelaten; Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 152-154.
1065 Wordt op de opinionvennootschap de noodregeling van toepassing, dan verliezen de bestuurders
hun bevoegdheden, met inbegrip van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid, aan de bewindvoerders
(art. 3:175 Wft). De wet zegt echter niet dat ook gevolmachtigden hun vertegenwoordigingsbevoegdheid verliezen.
1066 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/224 en Verhagen 1995, p. 346-348. Vgl. ook Asser/Kortmann 2-I
2004/58.
1067 Een uitzondering op het beginsel geldt voor zover de boedel door de verbintenis is gebaat (art. 24 Fw).
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van betaling, dan geldt hetzelfde voor zover de bewindvoerder aan het handelen van de
vertegenwoordigers geen medewerking heeft verleend (art. 228 Fw). Hoewel een uitdrukkelijke regel op dit punt ontbreekt, is aannemelijk dat voor noodregeling hetzelfde geldt
(vgl. art. 3:175 lid 1 Wft).1068 Omdat een opinionontvanger niet is gebaat bij een rechtsverhouding die weliswaar geldig is ondertekend maar waardoor de boedel van de opinionvennootschap niet is gebonden, zodat de opinionontvanger voor zijn vorderingen uit de
rechtsverhouding geen verhaal kan nemen, zou een validly signed opinion zonder voorbehoud over een opinionvennootschap die insolvent is, misleidend zijn; vgl. nr. 285.1069

662. “Executed and delivered”. Sommige opinionontvangers verlangen dat de validly
signed opinion luidt dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is “validly executed
and delivered”.
663. “Execution”. “Execution” is het verrichten van de handelingen die nodig zijn om
een schriftelijke rechtsverhouding aan te gaan.1070 Het aangaan door een Nederlandse
opinionvennootschap van een schriftelijke rechtsverhouding vergt niet meer dan dat
de rechtsverhouding door de opinionvennootschap geldig wordt ondertekend. In een
Nederlandsrechtelijke opinion kan “executed” daarom zonder bezwaar worden gebruikt
als alternatief voor “signed”.1071
664. “Delivery”. Naar buitenlands recht, in het bijzonder onder Angelsaksische rechtstelsels, zijn bepaalde rechtsverhoudingen slechts geldig na “delivery” daarvan. “Delivery” is
de overhandiging door de ene partij van een door haar ondertekende versie van een schriftelijke rechtsverhouding aan de andere partij, ten bewijze dat de overhandigende partij
de wil heeft om aan de rechtsverhouding gebonden te zijn.1072 Ook andere handelingen
dan overhandiging kunnen echter, enigszins afhankelijk van het toepasselijke recht en het
geval, delivery opleveren.1073 Als delivery een voorwaarde is voor geldige totstandkoming
1068 Art. 3:175 lid 1 Wft bepaalt dat door de noodregeling de bevoegdheden van de bestuurders van de
betrokken bank of verzekeraar en, in geval van een verzekeraar, van zijn vertegenwoordigers, overgaan
op de bewindvoerders.
1069 Vgl. Hof Amsterdam 6 juni 1996, ECLI:NL:HR:1995:ZC1925, NJ 1996/653 (advocaat handelt onrechtmatig door een wederpartij te berichten dat zijn cliënt vrijelijk over door hem gehouden aandelen kan
beschikken terwijl hij weet dat de cliënt failliet is).
1070 Zie Black’s Law Dictionary: “execution” is “[v]alidation of a written instrument, such as a contract or
will, by fulfilling the necessary legal requirements”. Vgl. over de betekenis van “duly executed” Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 280 e.v.
1071 Aldus ook Nijnens 1996, p. 89. Anders Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 945.
1072 Vgl. Black’s Law Dictionary: “delivery” is “[t]he formal act of transferring something, such as a deed”
en “delivery of a deed” is “[t]he placing of a deed in the grantee’s hands or within the grantee’s control.
By this act, the grantor shows an intention that the deed operates immediately as a conveyance”. Vgl.
ook Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 146: “’duly delivered’, i.e. signed with the required intent to
create a legal, valid and binding agreement”.
1073 Zie Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 288-289. Zie ook, mede over de vraag naar welk recht moet
worden bepaald of delivery geldig is geschiedt en over delivery naar New Yorks recht, Gruson, Hutter
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van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, vraagt de opinionontvanger die wil
weten dat de rechtsverhouding geldig – “valid”; vgl. nr. 679 – is, met recht om een opinion
over de delivery; zie nader nr. 665. Nederlands recht kent de eis van delivery echter niet.
Naar Nederlands recht volstaat een verklaring die de wil tot het aangaan van de rechtsverhouding inhoudt en die de wederpartij heeft bereikt (art. 3:33 jo. 3:37 lid 3 BW).1074 Als
een opinion ziet op een Nederlandsrechtelijke rechtsverhouding, is een opinion dat die
rechtsverhouding “validly executed and delivered” is, daarom misplaatst.1075
665. Assumption. Een oordeel geven dat een buitenlandse rechtsverhouding “validly
delivered” is, plaatst de opiniongever voor een probleem. Delivery kan een feitelijke handeling vereisen; zie nr. 664. Voor zover de opiniongever al weet welke handeling nodig is,
kan hij vaak niet vaststellen of zij is verricht. De opiniongever kan dat probleem oplossen
met een assumption, bijvoorbeeld:
The Agreement has been delivered on behalf of the Company by Mr. X.
Nodig is een dergelijke assumption echter niet. De persoon die, door ondertekening
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, execution heeft verricht kan zelf voor
delivery zorgen. Doet hij dat niet, dan zal hij een derde volmacht geven tot delivery over
te gaan. Die volmacht kan besloten liggen in een gedraging, bijvoorbeeld de toezending
van de ondertekende rechtsverhouding (of een kopie daarvan) aan een juridisch adviseur. De opinion dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig is ondertekend,
is gebouwd op een veronderstelling dat delivery, al dan niet krachtens geldige volmacht,
is geschied.1076, 1077

& Kutschera 2003, p. 146 e.v.
1074 Delivery is echter niet een voor een Nederlands jurist volkomen mysterieus begrip. De Neder
landsrechtelijke eis dat een rechtshandeling slechts werkt als zij de wederpartij daarbij heeft bereikt
(art. 3:37 lid 3 jo. 3:33 BW) sluit aan bij de Amerikaanse invulling van delivery. De Engelse eis van wil
tot gebondenheid is te herkennen in de regel dat een rechtshandeling een op rechtsgevolg gerichte wil
vergt (art. 3:33 BW).
1075 Anders mogelijk Nijnens 1996, p. 89. Vgl. over delivery ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 943.
1076 Als geen assumption op dit punt is opgenomen, is zij een implied assumption.
1077 De vraag welke handelingen nodig zijn voor “execution” van de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, kan vanuit twee invalshoeken worden benaderd. De eerste invalshoek is die van het recht dat van
toepassing is op de opinionvennootschap. Naar Nederlands recht vergt geldige execution vanuit die
invalshoek niet meer dan dat de rechtsverhouding door de opinionvennootschap geldig wordt ondertekend; vgl. nr. 663. De tweede invalshoek is die van het recht dat van toepassing is op de rechtsverhouding; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 280. Dat recht kan aan geldige execution meer eisen
stellen dan alleen ondertekening. Zo kennen Angelsaksische rechtstelsels voor een enkele rechtsverhouding nog de eis dat de partijen daaraan hun “seal” hechten. Als er dergelijke eisen zijn, moet de
opiniongever nagaan of de opinionvennootschap daaraan heeft voldaan. Voor zover de eisen meebrengen dat de opinionvennootschap enige feitelijke handeling verricht, stuit de opiniongever op dezelfde
vragen als die waarvoor een opinion over “delivery” hem stelt. Nr. 665 is dan van overeenkomstige
toepassing.
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666. VOF of CV. De in nr. 624 opgenomen tekst kan ook worden gebruikt voor een
validly signed opinion over een VOF of CV. Een VOF of CV wordt vertegenwoordigd door
de beherend vennoten. De vennootschapsakte kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid
beperken. Het onderzoek dat de opiniongever moet doen om vast te stellen of een opinionvennootschap die VOF of CV is, geldig is vertegenwoordigd, is vergelijkbaar met
het onderzoek dat moet worden gedaan als de opinionvennootschap een rechtspersoon
is. Hetzelfde geldt voor de met het oog op de opinion op te nemen assumptions. Als de
validly signed opinion is opgenomen in een enforceability opinion in ruime zin, kan de
opiniongever desgevraagd een opinion opnemen over de aansprakelijkheid van de vennoten van de opinionvennootschap.
667. Vertegenwoordiging. In beginsel is elke beherend vennoot van een VOF of CV – dat
wil zeggen: elke vennoot die niet een commanditaire vennoot is – bevoegd de VOF of
CV te vertegenwoordigen.1078, 1079 De vertegenwoordigingsbevoegdheid strekt zich uit over
alle rechtshandelingen die dienstig kunnen zijn tot verwezenlijking van het doel van de
VOF of CV.1080 Het beginsel lijdt uitzondering voor zover de vennootschapsakte de vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkt. Een beperking kan bijvoorbeeld inhouden dat een
beherend vennoot niet vertegenwoordigingsbevoegd is, of dat hij bepaalde rechtshandelingen niet, alleen samen met een of meer andere beherende vennoten of alleen met goedkeuring van de andere vennoten kan verrichten.1081, 1082 Een beherend vennoot kan binnen
de grenzen van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid een derde volmacht verlenen; vgl.
over de geldigheid van een dergelijke volmacht nr. 632 e.v. en 632 e.v.1083, 1084
668. Onderzoek. Om een validly signed opinion over een VOF of CV te kunnen geven,
moet de opiniongever de vennootschapsakte van de opinionvennootschap bestuderen. Zie

1078 Asser/Maeijer 5-V 1995/132. Vgl. ook Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/111.
1079 Omdat een VOF geen commanditaire vennoten kent, is elke vennoot van een VOF een beherend vennoot. Het begrip “beherend vennoot” wordt hier gemakshalve echter ook voor de VOF gebruikt.
1080 De vertegenwoordigingsbevoegdheid strekt zich daarmee ook uit over rechtshandelingen die niet tot
het doel van de VOF of CV behoren. Het doel van de VOF of CV reikt niet verder dan handelingen die
behoren tot de normale werkzaamheden van de VOF of CV. Andere handelingen die het doel kunnen
dienen, passen niet binnen het doel; zie nr. 557.
1081 Asser/Maeijer 5-V 1995/132 en 134. Vgl. ook Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/111 en 113.
1082 Een beherend vennoot kan buiten de grenzen van zijn hier bedoelde vertegenwoordigingsbevoegdheid
op andere grond vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Denk in het bijzonder aan het geval dat de overige
vennoten hem volmacht hebben verleend; zie Asser/Maeijer 5-V 1995/137, ook over andere gronden die
meebrengen dat de VOF of CV door de beherend vennoot gebonden wordt, en vgl. Asser/Van Olffen
7-VII* 2010/120.
1083 De wet kent geen tegenstrijdigbelangregeling voor de VOF en de CV. Zie echter, over een geval waarin
een tegenstrijdig belang een beroep op de ruime vertegenwoordigingsregeling in de vennootschapsakte
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar maakte Hof Den Bosch 2 april 2013,
ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ6726, JOR 2013/298.
1084 Zie over de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van een VOF die niet in het handelsregister is ingeschreven noot 864.
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over het opvragen van de vennootschapsakte en de vergelijking daarvan met een handelsregisteruittreksel nr. 520. Als uit de vennootschapsakte blijkt dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van beherend vennoten is beperkt, moet de opiniongever nagaan of die
beperkingen in acht genomen zijn. Zie voor het geval een beperking meebrengt dat binnen
de opinionvennootschap enig besluit wordt genomen nr. 621. Als de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, in naam van de opinionvennootschap is ondertekend door een
beherend vennoot en de opinionvennootschap is ingeschreven in het handelsregister, moet
de opiniongever aan de hand van een handelsregisteruittreksel vaststellen of de beherend
vennoot de vereiste vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft. Als de opinionvennootschap
niet is ingeschreven in het handelsregister, blijkt mogelijk uit de vennootschapsakte dat de
beherend vennoot de vereiste vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft. Denk aan het geval
dat een CV maar één beherend vennoot heeft, die in de vennootschapsakte bij naam wordt
genoemd. Biedt de vennootschapsakte onvoldoende houvast, dan zal de opiniongever over
de vertegenwoordigingsbevoegdheid een assumption moeten opnemen. De beherend vennoot van een VOF of CV is in de opinionpraktijk bijna altijd een BV of, uitzonderlijker,
een buitenlandse rechtspersoon. In het eerste geval moet de opiniongever vaststellen of de
BV bij de ondertekening van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig is vertegenwoordigd; vgl. daarover nr. 636 e.v. In het tweede geval moet de opiniongever in een
assumption veronderstellen dat de buitenlandse rechtspersoon bij de ondertekening van
de rechtsverhouding geldig vertegenwoordigd is. Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is ondertekend door een gevolmachtigde, moet de opiniongever het in nr. 644
e.v. beschreven onderzoek doen.
669. Assumptions; toepasselijkheid bankruptcy qualification. Zie over de in verband met
een validly signed opinion op te nemen assumptions en de toepasselijkheid van de bank
ruptcy qualification nr. 653 e.v.
670. Verbondenheid vennoten. Een validly signed opinion over een VOF of CV zal vaak
zijn opgenomen in een enforceability opinion in ruime zin, waarin wordt bevestigd dat de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, jegens de opinionvennootschap afdwingbaar
is. In dat geval kan de opinionontvanger verlangen dat in de opinion een opinion wordt
opgenomen omtrent de aansprakelijkheid van de vennoten van de opinionvennootschap.
De beherende vennoten van een VOF of CV zijn voor de verbintenissen daarvan hoofdelijk aansprakelijk.1085 Commanditaire vennoten zijn jegens derden niet aansprakelijk.
Hun aansprakelijkheid is beperkt tot aansprakelijkheid jegens de overige vennoten om te
delen in de verliezen van de CV tot het bedrag van hun inbreng. Een uitzondering geldt als
(a) de naam van de commanditaire vennoot onderdeel is van de naam van de CV, of (b) de

1085 Art. 18 en 19 lid 1 WvK en Asser/Maeijer 5-V 1995/143 en 347.
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commanditaire vennoot (i) zich in het bestuur van de CV mengt, of (ii) de CV vertegenwoordigt.1086 Een opinion op dit punt kan bijvoorbeeld luiden:
Each general partner of the Partnership is jointly and severally liable for the
Partnership’s obligations.
Subject to limited exceptions, the liability of each limited partner of the Partnership is
only to the Partnership and limited to payment of its agreed contribution.

1086 Asser/Maeijer 5-V 1995/369-372 en 378.

353

Over opinions.indd 353

17-5-2016 15:01:39

Over opinions.indd 354

17-5-2016 15:01:39

7
7.1

Enforceability opinions – overeenkomsten
Inleiding

671. Remedies opinion. De belangrijkste enforceability opinion over een overeenkomst
is de remedies opinion. Zij komt voor in twee vormen: (a) een voor overeenkomsten naar
Nederlands recht, en (b) een voor overeenkomsten naar buitenlands recht. De opinionparagraaf bevestigt dat de overeenkomst waarop hij ziet, in rechte afdwingbaar is.
672. Nederlands recht – buitenlands recht. Zie over de remedies opinion over een overeenkomst naar Nederlands recht nr. 675 e.v. Zie over de remedies opinion over een overeenkomst naar buitenlands recht nr. 722 e.v.
673. Beperking tot overeenkomsten. De remedies opinions zien alleen op overeenkomsten,
met inbegrip van contractuele verhoudingen als obligaties.1087 Voor andere rechtsverhoudingen dan overeenkomsten bestaan met de remedies opinions vergelijkbare andere
opinionparagrafen. Zie voor een valid security opinion over de afdwingbaarheid van
zekerheidsrechten nr. 777 e.v. Zie voor een validly issued opinion over de geldigheid van
aandelen nr. 811 e.v.
674. Forumkeuze en keuze voor arbitrage. Een remedies opinion kan zich niet zonder
meer uitstrekken over een in de betrokken overeenkomst opgenomen forumkeuze of
keuze voor arbitrage. Daarvoor bestaan afzonderlijke opinionparagrafen. Zie voor de
jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een Nederlandse rechter nr. 866 e.v. Zie
voor de jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een buitenlandse rechter nr. 896
e.v. Zie voor de arbitration opinion over een keuze voor arbitrage in Nederland nr. 953 e.v.
Zie voor de arbitration opinion over een keuze voor arbitrage in het buitenland nr. 982 e.v.

1087 Vgl. over obligaties noot 2.
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7.2

De remedies opinion – Nederlands recht

675.

Opinion:

The Agreement is valid and binding on and enforceable against the Company.
Assumption:
Each party other than the Company has validly entered into the Agreement.
Qualifications:
The application of Dutch law as the governing law of the Agreement:
(a) will not prevent effect being given to the overriding provisions of the law of a
jurisdiction with which the situation has a close connection (and for this purpose
“overriding provisions” are provisions the respect for which is regarded as crucial
by a jurisdiction for safeguarding its public interests to such an extent that they
are applicable to any situation falling within their scope, irrespective of the law
otherwise applicable to an agreement); and
(b) will not prevent regard being had to the law of the jurisdiction in which performance takes place in relation to the manner of performance and the steps to be
taken in the event of defective performance.
The binding effect and enforceability of the Agreement may be affected by rules of
Dutch law that generally apply to contractual arrangements like the Agreement,
including (without limitation) the requirements of reasonableness and fairness
(redelijkheid en billijkheid).
Enforcement in the Netherlands of the Agreement is subject to Dutch rules of civil
procedure.
Enforceability of the Agreement may be limited under the Sanction Act 1977 (Sanctiewet 1977) or otherwise by international sanctions.
676. Betekenis. De in nr. 675 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van
een remedies opinion over een overeenkomst die wordt beheerst door Nederlands recht.
De opinion houdt in dat de overeenkomst jegens de opinionvennootschap in rechte
afdwingbaar is.1088 De opinionparagraaf kan op verschillende manieren worden geformuleerd. Voor zijn betekenis maakt dat geen verschil.
1088 In de Verenigde Staten strekt de remedies opinion ertoe “[to provide] the party on the other side comfort that the company’s promises in the agreement, for example, its promise to pay interest and repay
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677. Terminologie: “remedies opinion”. Een betere term voor remedies opinion is “enforce
ability opinion”.1089 “Remedies” stamt uit Angelsaksische rechtsstelsels, waarin meer dan
het recht de rechtsvordering centraal staat. In het Nederlandse recht staat het recht centraal, en is de rechtsvordering als middel nakoming daarvan af te dwingen – “enforce
ability” – een afgeleide. “Enforceability opinion” komt in dit boek echter al in twee andere
betekenissen voor; zie nr. 30 en 35. Om verwarring te voorkomen wordt de in nr. 675
onder “Opinion” opgenomen opinion in dit boek de “remedies opinion” genoemd.1090
678. Beperking tot overeenkomsten. De opinion ziet alleen op Nederlandsrechtelijke
overeenkomsten; zie nr. 672 e.v. “Overeenkomst” moet echter ruim worden opgevat. Het
begrip ziet mede op contractuele verhoudingen als obligaties.1091
679. “valid and binding and enforceable”. De opinion houdt in dat de overeenkomst
waarop de opinion ziet, “valid and binding and enforceable” is.1092 Aan elk van de
drie woorden kan een eigen betekenis worden gegeven. “Valid” – geldig – betekent dan dat
alles is gedaan wat nodig is om een overeenkomst tot stand te brengen. Naar Nederlands
recht vergt dat, als hoofdregel, een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard (art. 3:33 BW). Een opinion dat een overeenkomst “valid”
is, hangt daarmee dicht aan tegen de validly signed opinion: in de meeste gevallen is de
ondertekende overeenkomst de verklaring waarin de wil van de opinionvennootschap
tot uitdrukking is gebracht. De twee opinions vallen echter niet samen. Als de wet voor
de totstandkoming van een overeenkomst meer eist dan een enkele wilsverklaring, is
voor de opinion dat de overeenkomst “valid” is, ook dat meerdere nodig. Voor de validly
signed opinion volstaat nog altijd dat de overeenkomst geldig is getekend. Waar de wet
meer eist dan een enkele wilsverklaring, roept dat in de opinionpraktijk echter in het
algemeen geen problemen op. De aanvullende eis is meestal een geschrift en een overeenkomst waarop een opinion ziet is altijd schriftelijk. “Binding” – bindend – betekent
dat de overeenkomst naar haar inhoud geldig is, zodat de opinionvennootschap daaraan
gebonden is. “Binding” vergt dus dat de overeenkomst niet nietig of anderszins ongeldig
is. “Enforceable” – afdwingbaar – betekent dat nakoming van de overeenkomst in rechte
kan worden afgedwongen. Naar Nederlands recht is nakoming van een bindende overeenkomst in beginsel in rechte afdwingbaar: de rechter is in beginsel verplicht een schuldenaar desgevorderd te veroordelen datgene te doen (of te laten) waartoe hij zich verplicht
heeft (art. 3:296 BW). Over natuurlijke verbintenissen (art. 6:3 BW), die wel “binding”

1089
1090
1091
1092

principal, and the administrative provisions in the agreement, such as the choice-of-law clause, will be
given legal effect”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 252.
Aldus ook Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 253. Tribar 1998 gebruikt echter de term “remedies
opinion”.
De term “remedies opinion” wordt ook gebruikt door Nijnens 1996, p. 90 e.v. (en elders).
Vgl. noot 2.
Een gebruikelijker formulering is “valid, binding and enforceable against the Company”. Die formulering is beknopt, maar taalkundig onjuist.
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maar niet “enforceable” zijn, worden in de praktijk geen opinions gegeven. Elk van de
drie woorden moet ruim worden uitgelegd: het oordeel dat de overeenkomst “valid and
binding and enforceable” is, houdt mede in dat die toestand niet kan worden aangetast.
Dat vergt dat de overeenkomst niet blootstaat aan vernietiging. Hoewel aan elk van de
drie woorden een eigen betekenis kan worden toegekend, heeft dat slechts theoretische
betekenis. De woorden moeten worden beschouwd als een drie-eenheid. Kern van de drieeenheid is “enforceable”. De afdwingbaarheid van de overeenkomst is waar het de opinionontvanger om te doen is; vgl. nr. 205. Een overeenkomst is echter alleen afdwingbaar, als
zij geldig en bindend is. Zo beschouwd gaan “valid” en “binding” op in “enforceable”. In
de praktijk wordt het onderscheid tussen “valid”, “binding” en “enforceable” niet altijd
scherp gemaakt. De drie woorden moeten daarom, tenzij uit de opinion het tegendeel
blijkt, als synoniemen worden beschouwd.1093 Het maakt dus niet uit of de opinionparagraaf zegt “The Agreement is valid”, “The Agreement is binding”, “The Agreement is
enforceable” of combinaties van die drie. In alle gevallen betekent de opinionparagraaf dat
de overeenkomst in rechte afdwingbaar is (en dus geldig en bindend is).
680. Opinion wijkt voor andere enforceability opinions. Het is niet ongebruikelijk dat
een opinion afzonderlijke enforceability opinions bevat over bepaalde onderdelen van de
overeenkomst waarop de opinion ziet. Zo wordt de afdwingbaarheid van een in een overeenkomst opgenomen forumkeuze vaak geadresseerd in een jurisdiction opinion. Als de
overeenkomst waarop de opinion ziet, een bepaling bevat over de rang van de verplichtingen die de opinionvennootschap onder de overeenkomst heeft, wordt daarover wel een
pari passu opinion opgenomen. Zie over de verhouding tussen de remedies opinion en een
no immunity opinion nr. 683. De inhoud van dergelijke afzonderlijke opinionparagrafen
kan afwijken van de inhoud van de remedies opinion. De opinionparagrafen kunnen ook
zijn gebouwd op andere assumptions, en worden beperkt door andere qualifications, dan
de remedies opinion. Als afzonderlijke enforceability opinions over bepaalde onderdelen
van de overeenkomst zijn opgenomen, zetten deze daarom de remedies opinion in zoverre
opzij: in weerwil van haar alomvattende formulering, geldt die remedies opinion in dat
geval niet voor de onderdelen van de overeenkomst waarop andere opinions zien.
681. Beperking tot tekst overeenkomst. De overeenkomst zal de partijen binden aan meer
dan uit de tekst daarvan blijkt. Zie over gevolgen die in de tekst besloten liggen en slechts
door uitleg daarvan naar boven komen nr. 251; zie over het geval dat de tekst onduidelijk of innerlijk tegenstrijdig is nr. 758. Daarnaast heeft de overeenkomst de gevolgen die
naar de aard van de overeenkomst uit de wet, de gewoonte of de redelijkheid en billijkheid voortvloeien (art. 6:248 BW, voor niet-verbintenisrechtelijke overeenkomsten jo.
art. 6:216 BW (met de in dat artikel opgenomen beperking)). Op dergelijke gevolgen ziet de
opinionparagraaf niet. Voor zover uit wet, gewoonte of redelijkheid en billijkheid voor de

1093 Dat geldt ook in de Verenigde Staten; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 253, en Tribar 1998, § 3.1.
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opinionvennootschap meer voortvloeit dan uit de tekst van de overeenkomst blijkt, is dat
meerdere uiteraard afdwingbaar. Als de opinionparagraaf zich mede over dat meerdere
uitstrekte, zou hij in zoverre een open deur intrappen. Daarbij heeft de opinionontvanger
geen belang; vgl. nr. 192. Het meerdere kan echter onderworpen zijn aan beperkingen. In
de meeste gevallen zijn die beperkingen onderdeel van het meerdere. Anders gezegd: waar
de beperking ingrijpt, houdt het meerdere op. In sommige gevallen staat een beperking
echter naast het meerdere. Een voorbeeld is verjaring. Verjaring verhindert dat een verplichting nog wordt afgedwongen, maar laat de verplichting overigens in stand (art. 6:3 jo.
3:306-3:312 BW). Als de opinionparagraaf zich mede over het meerdere uitstrekte, zou de
opiniongever aan dergelijke beperkingen aandacht moeten besteden. Dat is echter onbegonnen werk. Er zijn eenvoudigweg te veel aanvullende regels, en te veel uitzonderingen
daarop. Uitgangspunt moet daarom zijn dat datgene wat de opinionontvanger belangrijk
vindt, in de tekst van de overeenkomst is neergeslagen. Waar de overeenkomst zwijgt,
moet worden aangenomen dat de opinionontvanger tevreden is met wat uit wet, gewoonte
en redelijkheid en billijkheid voortvloeit, inclusief de beperkingen die daarvoor gelden.
Als de opinionontvanger een opinion wil ontvangen omtrent de afdwingbaarheid van
een gevolg dat voortvloeit uit wet, gewoonte of redelijkheid en billijkheid, moet hij daar
afzonderlijk om vragen. Zo zou een opinionontvanger die een borgtocht met beperkte
inhoud heeft gesloten en voor het overige heeft vertrouwd op de wettelijke regeling dienaangaande, een opinion kunnen vragen dat zijn overeenkomst een borgtocht is.
682. Opinion ziet op gehele overeenkomst. Binnen de in nr. 680 en 681 besproken grenzen
strekt de opinionparagraaf zich uit over de overeenkomst in haar geheel en alle onderdelen daarvan.1094 De opinionparagraaf ziet op onderdelen van de overeenkomst die verplichtingen van de opinionvennootschap inhouden, maar ook op onderdelen die niet
als verplichting kunnen worden beschouwd. In het oog springende voorbeelden zijn de
rechtskeuze en, als daarover geen afzonderlijke opinion is opgenomen (zie nr. 680), de
meestal ook opgenomen forumkeuze (of keuze voor arbitrage).1095, 1096 Andere voorbeelden

1094 In de Verenigde Staten heeft debat gewoed, en lijkt nog debat te woeden, over de vraag of een opinion
ziet op “each and every” verplichtingen van de opinionvennootschap onder de overeenkomst waarop
de opinion ziet, of alleen op de “essential” verplichtingen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 295
e.v. Zolang het debat voortduurt, “[w]hatever they personally may think about the merits of “each
and every,” opinion preparers, wherever located, run a risk if they take the other approach”; Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 301. Tribar 1998, § 3.1, stelt dat “[t]he remedies opinion should be read to
cover each undertaking by the Company in the agreement”. In de Nederlandse opinionpraktijk is de
“each and every”-benadering onomstreden.
1095 Over de vraag of een forumkeuze of een keuze voor arbitrage een verplichting inhoudt, kan worden
getwist; vgl. Zonderland 1976, p. 18, Snijders 1992, p. 40-41 Meijer 2011, p. 209 (arbitrage-overeenkomst
is mede een verbintenisscheppende overeenkomst), Kuypers 2008, p. 238 (forumkeuze is procesrechtelijke overeenkomst), Knigge 2012, p. 230-231 en TvdP 2013, p. 135 (forumkeuze is in beginsel geen
verbintenisscheppende overeenkomst, maar uitzonderingen zijn mogelijk) en Rueb 2013, p. 316 (vermoedelijk als Knigge) en Fransis 2014, p. 72 (forumkeuze is geen verbintenisscheppende overeenkomst).
1096 Ook in Amerika strekt de remedies opinion zich uit over de rechtskeuze in de overeenkomst waarop de
opinion ziet; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 341, en Tribar 1998, § 4.4.
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zijn een bepaling die de wederpartij van de opinionvennootschap het recht geeft schulden
van de opinionvennootschap te verrekenen, en een “boekenclausule”, die bepaalt dat de
administratie van de wederpartij strekt tot dwingend bewijs van de verplichtingen van
de opinionvennootschap.1097 De opinionparagraaf strekt zich in beginsel niet uit over
rechten die de opinionvennootschap aan de overeenkomst ontleent. Of de opinionvennootschap die rechten kan uitoefenen, is voor de opinionontvanger in het algemeen geen
zorg; zie nr. 197. De opinionparagraaf is dan ook beperkt tot de afdwingbaarheid jegens
de opinionvennootschap van de overeenkomst waarop de opinion ziet; zie echter nr. 719.
De opiniongever hoeft aan de rechten die de opinionvennootschap aan de overeenkomst
ontleent daarom alleen aandacht te besteden voor zover de onuitoefenbaarheid van een
recht tot gevolg kan hebben dat een verplichting van de opinionvennootschap onafdwingbaar wordt. In theorie is dat denkbaar. De overeenkomst waarop de opinion ziet, kan de
opinionvennootschap een recht geven dat nietig is – wegens strijd met de wet of anderszins. De nietigheid van het recht zou vervolgens de nietigheid van een tegenover het recht
staande verplichting van de opinionvennootschap kunnen meebrengen, of ook van de
overeenkomst als geheel (art. 3:41 BW). Toepassing van de theorie op de opinionpraktijk
is echter niet eenvoudig; een in de praktijk levend voorbeeld is niet goed te bedenken.
683. Opinion omvat deels no immunity opinion. Als een opiniongever een enforceability
opinion in ruime zin geeft, liggen in de daarin opgenomen enforceability opinions de
capacity opinions besloten waarop die enforceability opinions voortbouwden; zie nr. 39.
Dat roept de vraag op of de remedies opinion – een enforceability opinion – voortbouwt
op de no immunity opinion – een capacity opinion; zie nr. 1008. Voor het antwoord op de
vraag moet worden onderscheiden. De no immunity opinion richt zich op twee punten:
in de eerste plaats zegt zij dat de opinionvennootschap geen immuniteit geniet, en in de
tweede plaats dat op haar goederen vrijelijk verhaal kan worden genomen; zie nr. 1007 e.v.
Of de remedies opinion over deze punten iets zegt, is een vraag van uitleg. Op het eerste
punt – de immuniteit van de opinionvennootschap – is zowel een enge als een ruime
uitleg verdedigbaar. Dat, zoals de remedies opinion inhoudt, de overeenkomst waarop
de opinion ziet, in rechte kan worden afgedwongen, veronderstelt dat de rechter van een
vordering ter zake kennis kan nemen. Dat kan alleen als de opinionvennootschap geen
immuniteit geniet die daaraan in de weg staat. Zo beschouwd bouwt de remedies opinion
op het eerste punt voort op de no immunity opinion. In de remedies opinion ligt echter
de nadruk niet op de toegang tot de rechter, maar op het oordeel dat de rechter zal vellen
als hij daartoe eenmaal geroepen is. Zo beschouwd is verdedigbaar dat tussen de remedies
opinion en de no immunity opinion op dit punt een te ver verwijderd verband bestaat om
1097 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise, p 292: “Still other provisions establish the ground rules for interpreting and administering the agreement and resolving disputes under it, for example, specifying
the law governing the agreement or the forum in which actions to enforce the agreement are to be
brought. An opinion on these provisions means that a court will give them effect as written and hold
the company to them.” In dezelfde zin Tribar 1998, § 3.1.
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de laatste in de eerste besloten te achten. Voor elke uitleg is iets te zeggen. Per saldo verdient de eerste uitleg – die meebrengt dat de remedies opinion deels voortbouwt op de no
immunity opinion – de voorkeur. Op het tweede punt – de vatbaarheid van de goederen
van de opinionvennootschap voor verhaal – ligt een enge uitleg van de remedies opinion
voor de hand. Doel van de remedies opinion is de opinionontvanger de geruststelling
te bieden dat hij, als de opinionvennootschap tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, bij de rechter een veroordeling tot nakoming kan verkrijgen. Het doel van
de opinion is niet de opinionontvanger voor te lichten over de mogelijkheden om voor
een dergelijke veroordeling verhaal te nemen. De remedies opinion behoort daarom niet
zo ruim te worden uitgelegd dat zij mede voortbouwt op het oordeel in de no immunity
opinion dat op de goederen van de opinionvennootschap vrijelijk verhaal kan worden
genomen.1098
684. Overlap met andere capacity en diligence opinions. Zie over de vraag in hoeverre de
remedies opinion capacity opinions en diligence opinions omvat nr. 38 e.v.
685. Alternatieve formuleringen. De opinionparagraaf kan op verschillende manieren
worden geformuleerd. Sommige opinionontvangers vragen erom aan de drie-eenheid
“valid and binding and enforceable” (zie nr. 679) “legal” toe te voegen. Die toevoeging
ligt niet voor de hand. Voor zover “legal” – wettig – betekent dat de overeenkomst naar
haar inhoud niet in strijd met de wet is, gaat het begrip op in “binding”. Voor zover “legal”
zou betekenen dat het aangaan van de overeenkomst niet in strijd met de wet is, wordt
het begrip gedekt door de no violation of law opinion.1099 De traditionele formulering
voor de opinionparagraaf was dat “the Company’s obligations” onder de overeenkomst
afdwingbaar waren. Sommige opiniongevers volgen die formulering nog steeds. Zij is
echter minder gelukkig. Naar de letter beperkt de formulering de opinionparagraaf tot
de verplichtingen van de opinionvennootschap. Dat is niet de strekking van de opinionparagraaf; zie nr. 682. De letter moet hier dan ook wijken voor het gebruik. Ook in de
beperkte formulering betekent de opinionparagraaf dat niet alleen de verplichtingen van
de opinionvennootschap maar ook de andere onderdelen van de overeenkomst jegens de

1098 Met deze uitleg heeft de vraag of in een remedies opinion over een overeenkomst naar Nederlands
recht een no immunity besloten ligt, weinig praktisch belang. Een procedure over een dergelijke overeenkomst zal in het algemeen gevoerd worden voor de Nederlandse rechter; vgl. nr. 313. In een procedure voor de Nederlandse rechter geniet een Nederlandse opinionvennootschap nooit immuniteit;
zie nr. 1010. De vraag is daarmee alleen van belang voor het geval over de afdwingbaarheid van de
rechtsverhouding bij een buitenlandse rechter zou worden geprocedeerd.
1099 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 294: “At one time the word “legal” also was included in the
enforceability opinion. Today, it ordinarily is not. The change in practice put to rest the concern that
“legal” might mislead a recipient into thinking that the opinion covers violations of law that expose
the company to a sanction but that have no bearing on the enforceability of the company’s obligations
under the agreement. As a matter of customary practice, however, the opinion is understood not to
cover such violations whether “legal” is included or not.” Zie ook Tribar 1998, § 3.1.
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opinionvennootschap afdwingbaar zijn.1100 Sommige opinionontvangers verlangen dat in
de opinionparagraaf wordt opgenomen dat de overeenkomst afdwingbaar is “in accordance with its terms”. Dat heeft geen toegevoegde waarde. De opinion dat de overeenkomst afdwingbaar is, impliceert dat zij afdwingbaar is in de vorm waarin zij op papier
staat; vgl. nr. 681.1101, 1102

686. Opinion strekt zich uit over verbintenisrechtelijke en niet-verbintenisrechtelijke
kwesties. De overeenkomst waarop een opinion ziet, bevat doorgaans verbintenisrechtelijke en niet-verbintenisrechtelijke onderdelen. De opinionparagraaf ziet op beide. Voor
zover de opinionparagraaf ziet op verbintenisrechtelijke onderdelen, veronderstelt hij dat
de overeenkomst een rechtskeuze voor Nederlands recht bevat. Die rechtskeuze heeft
binnen de grenzen van de Rome I Verordening gevolg.
687. Verbintenisrechtelijke en niet-verbintenisrechtelijke overeenkomsten. In de meeste
gevallen is de overeenkomst waarop de opinion ziet, in de kern een verbintenisrechtelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een kredietovereenkomst. Als de overeenkomst in de
kern niet verbintenisrechtelijk is, bevat zij desondanks vaak allerlei verbintenisrechtelijke
bepalingen. Te denken is aan een pandovereenkomst die de pandgever allerlei verplichtingen oplegt die geen onderdeel van het pandrecht zijn, bijvoorbeeld een verplichting om
een verpande zaak deugdelijk te verzekeren; vgl. nr. 782. De opinionparagraaf kan voor
beide gevallen worden gebruikt; zie echter nr. 689.
688. Erkenning rechtskeuze voor verbintenisrechtelijke kwesties. De opinionparagraaf ziet
op een overeenkomst naar Nederlands recht. Krachtens de Rome I Verordening (art. 3
lid 1) wordt, voor zover een overeenkomst verbintenisrechtelijk is, die overeenkomst in elk
geval beheerst door Nederlands recht als daarin een rechtskeuze voor Nederlands recht is
opgenomen.1103 In de praktijk stoelt de opinionparagraaf dan ook op een in de betrokken
overeenkomst opgenomen rechtskeuze. Overeenkomsten zonder rechtskeuze komen in
de opinionpraktijk zelden voor; zie echter nr. 721. Het gekozen recht beheerst het bestaan

1100 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 193: “The phrase “obligations of the Company” is intended to
make clear that the opinion does not cover the obligations of the other party to the agreement.” Omdat
de remedies opinion al beperkt is tot de afdwingbaarheid “against the company” van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is een dergelijke verduidelijking echter onnodig.
1101 Dat de overeenkomst afdwingbaar is in de vorm waarin zij op papier staat, laat onverlet dat over de
betekenis van dat wat op papier staat, verschil van mening kan ontstaan. De opiniongever mag echter
uitgaan van de taalkundige betekenis van de overeenkomst; zie nr. 251.
1102 Zie over de achtergrond van de toevoeging “in accordance with its terms” McDermott, in: Sterba,
p. 3-18: “[…] the use of the words “in accordance with its terms” was intended to convey to the opinion
recipient the idea that, although the opinion giver was confirming that the agreement was legally enforceable, it was not telling the opinion recipient precisely what the agreement said or how a court might
construe the agreement while enforcing it.”
1103 Zie over de reikwijdte van het begrip “verbintenis uit overeenkomst” in de Rome I Verordening Asser/
Kramer & Verhagen 10-III 2015/725.
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en de geldigheid van de overeenkomst (art. 10 lid 1 Rome I Verordening) (en de gevolgen
van de nietigheid van de overeenkomst (art. 12 lid 1 onder e)) en voorts in het bijzonder
de uitleg van de overeenkomst, de nakoming ervan, de gevolgen van tekortkomingen in
de nakoming en de wijze waarop de verbintenissen tenietgaan (met inbegrip van hun ver
jaring) (art. 12 lid 1 onder a)-d)).1104
689. Uitzonderingen erkenning rechtskeuze. De erkenning van de rechtskeuze in de overeenkomst waarop de opinion ziet, is niet absoluut. In de eerste plaats mag de rechter
voorrang geven aan bepalingen van bijzonder dwingend recht van het land waar de overeenkomst moet worden nagekomen of is nagekomen, voor zover die bepalingen de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig maken (art. 9 lid 3 Rome I Verordening).1105, 1106
“Bepalingen van bijzonder dwingend recht” zijn bepalingen aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang hecht voor de handhaving van zijn openbare belangen – zoals
zijn politieke, sociale of economische organisatie – dat zij moeten worden toegepast ongeacht het recht dat overigens van toepassing is op de overeenkomst (art. 9 lid 1 Rome I
Verordening). Bij de beslissing of aan de bepalingen gevolg moet worden toegekend, moet
de rechter rekening houden met de aard en het doel van de bepalingen en met de gevolgen
die de toepassing of niet-toepassing van de bepalingen zou kunnen hebben.1107 Het begrip
“bijzonder dwingend recht” is aldus weinig precies. Voor de opinionpraktijk relevante
voorbeelden van bepalingen van bijzonder dwingend recht die voorrang afdwingen, zijn
ondertussen schaars. Internationale sanctieregels zullen veelal van bijzonder dwingend
recht zijn; vgl. nr. 709. De afdwingbaarheid van een financieringsovereenkomst zou kunnen afstuiten op buitenlandse deviezenvoorschriften.1108, 1109 De rechter moet voorts ten

1104 Het gekozen recht beheerst ook de geldigheid van de rechtskeuze in de overeenkomst (art. 10 lid 1
Rome I Verordening).
1105 De Nederlandse rechter mag (en moet; zie noot 1202) altijd voorrang geven aan zijn eigen bijzonder
dwingend recht, ook als de overeenkomst elders moet worden nagekomen of is nagekomen (art. 9
lid 3 Rome I Verordening). De vraag of Nederlands bijzonder dwingend recht in de weg staat aan de
afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, gaat echter op in de vraag of die overeenkomst naar Nederlands recht afdwingbaar is. Ook een buitenlandse rechter mag altijd voorrang
geven aan bepalingen van zijn eigen bijzonder dwingend recht (art. 9 lid 2 Rome I Verordening). Wat
buitenlands recht inhoudt, en daarmee wat een buitenlandse rechter doet, hoeft de opiniongever echter
niet na te gaan; zie nr. 253.
1106 Als ten tijde dat de overeenkomst (met daarin de rechtskeuze) wordt gesloten, buiten de rechtskeuze
alle aanknopingspunten voor het toepasselijke recht zich bevinden in een ander land dan Nederland,
moet ook voorrang worden gegeven aan “gewoon” – in tegenstelling tot “bijzonder” – dwingend recht
van dat andere land (art. 3 lid 3 Rome I Verordening). Dat een opinion moet worden gegeven over een
door Nederlands recht beheerste overeenkomst zonder dat enig aanknopingspunt zich in Nederland
bevindt, is echter onwaarschijnlijk. Als de opinionvennootschap Nederlands is, is dat een aan
knopingspunt in Nederland.
1107 Als de overeenkomst wordt beheerst door buitenlands recht, zijn ook andere uitzonderingen die de
Rome I Verordening maakt op de erkenning van de rechtskeuze van belang; zie nr. 734.
1108 Vgl. HR 12 januari 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC2302, NJ 1980/526. Zie voor andere – voor de opinionpraktijk vaak irrelevante – voorbeelden Asser/Vonken 10-I 2013/512 e.v. en Strikwerda 2012/81.
1109 Zie over opinionvennootschappen werkzaam in gereguleerde sectoren noot 829.
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aanzien van de wijze van nakoming en de bij tekortkomingen te nemen maatregelen, rekening houden met het recht van het land waar de overeenkomst wordt nagekomen (art. 12
lid 2 Rome I Verordening). De vrijheid van rechtskeuze die de Rome I Verordening biedt is
voor bepaalde overeenkomsten aan banden gelegd (art. 5 lid 2 Rome I Verordening (overeenkomst tot passagiersvervoer); art. 6 leden 2 en 4 (consumentenovereenkomst); art. 7
leden 3-6 (verzekering anders dan van “grote risico’s”); art. 8 (arbeidsovereenkomst)). De
betrokken overeenkomsten zijn in de praktijk echter zelden of nooit het onderwerp van
een opinion.
690. Verwijzingsregel voor wijzigingsovereenkomsten. De Rome I Verordening is van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten op of na 17 december 2009 (art. 28 Rome I
Verordening).1110 Voor voordien gesloten overeenkomsten geldt het EVO (vgl. art. 24 lid 1
Rome I Verordening). De Rome I Verordening bepaalt niet hoe de grens tussen de toepasselijkheid van de Rome I Verordening en het EVO moet worden getrokken als een
overeenkomst vóór 17 december 2009 is gesloten maar op of na die datum is gewijzigd.
Bij wijziging zijn er twee overeenkomsten: (a) de wijzigingsovereenkomst, die regelt dat
en hoe de oorspronkelijke overeenkomst wordt gewijzigd, en (b) de gewijzigde overeenkomst, die dezelfde is als de oorspronkelijke overeenkomst maar nadat daarin de in de
wijzigingsovereenkomst voorziene wijzigingen zijn verwerkt. De wijzigingsovereenkomst zal, nu zij op of na 17 december 2009 gesloten is, zijn onderworpen aan de Rome I
Verordening. Hoe moet worden omgegaan met de gewijzigde overeenkomst is echter
onduidelijk. Verschillende benaderingen zijn denkbaar. Een eerste benadering is dat de
gewijzigde overeenkomst moet worden gesplitst. Op de gewijzigde bepalingen is dan de
Rome I Verordening van toepassing; voor het overige blijft het EVO gelden. Omdat wijzigingen gevolgen kunnen hebben voor bepalingen die zelf niet gewijzigd zijn, kan een
splitsing echter tot complicaties leiden. Complicaties treden ook op als de oorspronkelijke
overeenkomst “amended and restated” is, lees: is gewijzigd door de integrale tekst, met
daarin de overeengekomen wijzigingen, opnieuw vast te stellen.1111 Dan komt de vraag op
wat het karakter van de “restatement” is. De restatement kan worden gezien als praktische weg om te waarborgen dat geen misverstand bestaat over de doorlopende tekst van
de overeenkomst na wijziging. Dan is een “amendment and restatement” niet meer dan
een eenvoudige wijziging. De restatement kan echter ook worden gezien als een bevestiging van die delen van de oorspronkelijke overeenkomst die niet “amended” worden. Die
bevestiging is dan een overeenkomst die, omdat zij is gesloten op of na 17 december 2009,
valt onder de Rome I Verordening. Een tweede benadering is dat op de gewijzigde overeenkomst het EVO van toepassing blijft. Een derde benadering is dat de toepasselijkheid
1110 Art. 28 Rome I Verordening bepaalt in de oorspronkelijk gepubliceerde tekst dat de verordening van
toepassing is op overeenkomsten die zijn gesloten “na” 17 december 2009. Dit is gewijzigd in “op of na”
bij Rectificatie van Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni
2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).
1111 “Amendment and restatement” komt in de financieringspraktijk geregeld voor.
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van het EVO eindigt en de gewijzigde overeenkomst geheel onder de Rome I Verordening
komt te vallen. De tweede en de derde benadering liggen minder voor de hand. Zij strijden
met de kennelijke bedoeling van de Rome I Verordening dat zij geldt, maar ook slechts
geldt, voor overeenkomsten die op of na 17 december 2009 zijn gesloten. Grote praktische
gevolgen voor de afdwingbaarheid van de gewijzigde overeenkomst heeft deze kwestie
ondertussen niet. Het enige verschil tussen het EVO en de Rome I Verordening dat hier
van belang is, is de regeling omtrent de voorrang die kan worden gegeven aan bijzonder
dwingend recht van een ander land dan het land van het gekozen recht van de betrokken overeenkomst. Het EVO staat toe dat de rechter voorrang geeft aan de dwingende
bepalingen van het recht van een ander land waarmee het geval nauw is verbonden, voor
zover die bepalingen volgens het recht van dat andere land toepasselijk zijn, ongeacht het
recht dat de overeenkomst beheerst. De Rome I Verordening beperkt die mogelijkheid
tot bepalingen van bijzonder dwingend recht van het land waar de verbintenissen uit de
overeenkomst moeten worden nagekomen of zijn nagekomen, voor zover die bepalingen
de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig maken; zie nr. 689.1112 Dat het gekozen recht van de overeenkomst wordt doorkruist door bijzonder dwingend recht van een
ander land, is echter zeldzaam en geeft opinionontvangers in de praktijk geen kopzorgen;
vgl. opnieuw nr. 689.

691. Toepasselijk recht op niet-verbintenisrechtelijke kwesties. Voor zover de opinionparagraaf ziet op niet-verbintenisrechtelijke onderdelen, moet aan de hand van de toepasselijke internationaalprivaatrechtelijke verwijzingsregel worden vastgesteld welk
recht het betrokken onderdeel beheerst. In de meeste gevallen zal dat ook Nederlands
recht zijn.
692. Toepasselijke verwijzingsregels. Naast verbintenisrechtelijke onderdelen bevat
een overeenkomst meestal niet-verbintenisrechtelijke regelingen. Aan de vraag of niet-
verbintenisrechtelijke regelingen afdwingbaar zijn, gaat de vraag vooraf naar welk recht
dat moet worden beoordeeld. De Rome I Verordening is niet van toepassing. Voor zover
geen andere supranationale regeling van toepassing is, moet Nederlands commuun internationaal privaatrecht uitkomst brengen.1113

1112 Als de overeenkomst wordt beheerst door buitenlands recht, zijn ook andere verschillen tussen de
Rome I Verordening en het EVO van belang; vgl. nr. 734.
1113 Ook naar Amerikaans recht geldt voor niet-verbintenisrechtelijk kwesties vaak geen vrijheid van rechtskeuze; vgl. Tribar 1998, § 4.5: “Even if the chosen-law is determined by a court to be the law generally
governing the agreement, it will not necessarily govern every aspect of the agreement. Some aspects
will be governed by mandatory choice-of-law rules. Consider a loan agreement granting a lender a
mortgage on real estate and a security interest in accounts receivable. The law of the situs governs real
estate conveyances and the choide-of-law rules specified in the Uniform Commercial Code governs the
perfection of a security interest in accounts receivable. Similarly, the law of the state of incorporation
governs the “internal affairs” of a corporation. As a matter of customary usage, these inherent limitations are not ordinarily stated in opinion letters.”
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693. Door Rome I Verordening uitgesloten onderwerpen: forumkeuze en keuze voor
arbitrage, vennootschaps- en rechtspersonenrecht, trustrecht en bewijs- en procesrecht.
Sommige kwesties sluit de Rome I Verordening (art. 1 leden 2 en 3) met zoveel woorden
uit van haar toepassingsgebied. Voor de opinionpraktijk zijn van belang de uitsluitingen van (a) forumkeuze- en arbitrageregelingen (art. 1 lid 2 aanhef en onder e) Rome I
Verordening), (b) vennootschaps- en rechtspersonenrecht (art. 1 lid 2 aanhef en onder
f)), (c) trustrecht (art. 1 lid 2 aanhef en aanhef en onder h)), en (d) bewijs- en procesrecht, met uitzondering van regels omtrent wettelijke vermoedens en bewijslastverdeling
en, binnen grenzen, regels omtrent toelaatbaarheid van bewijsmiddelen (art. 1 lid 3 jo.
18). Een Nederlandsrechtelijke overeenkomst zal doorgaans een forumkeuze bevatten
voor de Nederlandse rechter (vgl. nr. 313), of een keuze voor arbitrage in Nederland –
de uitsluiting onder (a); zie over het daarop toepasselijke recht nr. 872 e.v. en 961 e.v. In
de praktijk wordt over de forumkeuze of de keuze voor arbitrage vaak een afzonderlijke
opinion opgenomen – een jurisdiction opinion of een arbitration opinion. De remedies
opinion strekt zich dan daarover niet uit; zie nr. 680. Vennootschaps- en rechtspersonenrecht – de uitsluiting onder (b) – bepalen mede of de overeenkomst waarop de opinion
ziet, “valid” is; vgl. nr. 679. Voor zover vennootschaps- en rechtspersonenrecht daarbij een
rol spelen, wordt de vraag of de opinionvennootschap de overeenkomst geldig is aangegaan echter geadresseerd door de validly signed opinion. De remedies opinion strekt zich
dan over die rol niet uit; zie nr. 680. Als een validly signed opinion ontbreekt, zal over
de geldige ondertekening door de opinionvennootschap van de overeenkomst waarop de
opinion ziet, een assumption zijn opgenomen; zie nr. 698. Of de overeenkomst waarop
de opinion ziet “binding” is, is een vraag van vennootschapsrecht als de overeenkomst
een vennootschapsovereenkomst is, waarbij een VOF of CV wordt of is opgericht.1114
Vennootschapsrechtelijke kwesties worden beheerst door Nederlands recht als de VOF
of CV ten tijde van de oprichting haar zetel of, bij gebreke daarvan, haar centrum van
optreden naar buiten, in Nederland heeft (art. 10:118 BW).1115, 1116 Rechtspersonenrecht kan
1114 De uitzondering van art. 2 lid 1 aanhef en onder f) Rome I Verordening strekt zich mede uit over
het recht dat van toepassing is op vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid; Asser/Kramer &
Verhagen 10-III 2015/735.
1115 Zie nr. 516. Het incorporatierecht dat op een VOF of CV toepasselijk is beheerst naast de oprichting
onder meer (a) het bezit van rechtspersoonlijkheid of de rechtsbevoegdheid, (b) het inwendig bestel,
(c) de vertegenwoordigingsbevoegdheid van organen en functionarissen, (d) de aansprakelijkheid van
functionarissen jegens de corporatie, (e) de vraag wie naast de corporatie, voor de handelingen van de
corporatie aansprakelijk is, en (f) beëindiging van de corporatie (art. 10:119 BW). De hoofdmoot van
een vennootschapsovereenkomst zal op deze onderwerpen zien, of op andere onderwerpen die onder
het incorporatierecht vallen (de opsomming in art. 10:119 BW is uitdrukkelijk niet limitatief). Het is
echter niet uitgesloten dat een vennootschapsovereenkomst bepalingen bevat die buiten het incorporatierecht vallen. Denk in het bijzonder aan een forumkeuze of een keuze voor arbitrage. Dergelijke
bepalingen moeten afzonderlijk internationaalprivaatrechtelijk worden gekwalificeerd. Het is niet uitgesloten dat sommige van de bepalingen buiten de uitzondering in art. 1 lid 2 aanhef en onder f Rome I
Verordening vallen. Op die bepalingen zijn dan, als zij verbintenissen uit overeenkomst bevatten, de
verwijzingsregels van de Rome I Verordening van toepassing. Omdat de vennootschapsovereenkomst
bijna altijd een rechtskeuze bevat voor het incorporatierecht, leidt dat in de praktijk niet tot problemen.
1116 De uitzondering voor vennootschaps- en rechtspersonenrecht in art. 1 lid 2 aanhef en onder f) Rome I
Verordening geldt niet voor een voorovereenkomst tot oprichting van een vennootschap of rechts-
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van invloed zijn op de opinion dat de overeenkomst waarop de opinion ziet “binding”
is, als de overeenkomst een aandeelhoudersovereenkomst is, die de verhoudingen tussen
aandeelhouders in een NV of BV regelt, of tussen die aandeelhouders en (het bestuur en
de raad van commissarissen van) de betrokken NV of BV. Vragen van rechtspersonenrecht betreffende een (Nederlandse) NV of BV worden beheerst door Nederlands recht
(art. 10:118 BW; een NV of BV heeft altijd haar zetel in Nederland (art. 2:66 lid 3 en 2:177
lid 3 BW)). Omdat Nederlands recht geen trust kent, is de uitsluiting van trustrecht – de
uitsluiting onder (c) – in de Rome I Verordening voor een remedies opinion over een
Nederlandsrechtelijke overeenkomst zonder belang. Dat geldt ook als, zoals in de praktijk wel voorkomt, de overeenkomst waarop de opinion ziet, bepaalt dat een bedrag “on
trust” gehouden moet worden. Waar “trust” geen Nederlandsrechtelijke begrip is, moet
de betekenis van “on trust” worden bepaald door uitleg in overeenstemming met hetgeen
de partijen daaronder, binnen de Nederlandsrechtelijke grenzen, redelijkerwijs mochten
en moesten verstaan. Over die uitleg hoeft de opiniongever zich het hoofd niet te breken;
vgl. nr. 251. Voor een antwoord op de vraag welk recht van toepassing is op vragen van
bewijsrecht – de eerste uitsluiting onder (d) – moet worden onderscheiden tussen materieel en formeel bewijsrecht. Materieel bewijsrecht is het bewijsrecht dat ziet op kwesties
die de inhoud van de rechterlijke beslissing kunnen bepalen. Formeel bewijsrecht is het
bewijsrecht dat zich uitstrekt over de wijze waarop bewijs bij de rechter moet worden ingebracht en door hem moet worden aangewend.1117 Vragen van formeel bewijsrecht worden
evenals andere vragen van procesrecht – de tweede uitsluiting onder (d) – beheerst door
Nederlands recht (art. 10:3 BW).1118 Vragen van materieel bewijsrecht worden beheerst
door het Nederlands recht als het recht van de overeenkomst waarop de opinion ziet
(art. 18 Rome I Verordening; vgl. art. 10:13 BW).1119
694. Vertegenwoordiging. De Rome I Verordening (art. 1 lid 2 aanhef en onder g)) zondert
van haar toepassingsbereik uit de vraag of een vertegenwoordiger de vertegenwoordigde
kan binden. Het antwoord op die vraag moet naar Nederlands recht in het algemeen worden gezocht in het Haags Vertegenwoordigingsverdrag; zie nr. 633. Ook overigens gaat
waar het Haags Vertegenwoordigingsverdrag en de Rome I Verordening botsen, het verdrag voor (art. 25 Rome I Verordening). Of de uitzondering in de Rome I Verordening
voor de remedies opinion van belang is, hangt af van de uitleg daarvan. In een strikte
uitleg is de remedies opinion beperkt tot de afdwingbaarheid van de rechtshandeling die
door de overeenkomst waarop de opinion ziet, wordt gevormd. In een ruime uitleg strekt
de opinion zich ook uit over de afdwingbaarheid van rechtshandelingen die krachtens die
persoon. Op de voorovereenkomst is de Rome I Verordening overeenkomstig de gewone regels van
toepassing. Bij oprichting van een VOF of CV vallen de overeenkomst tot oprichting en de overeenkomst van oprichting echter vaak samen. In dat geval geldt het incorporatierecht; vgl. Slagter, in:
GS Personenassociaties II, §3, aant. 3.
1117 De grens tussen materieel bewijsrecht en formeel bewijsrecht is niet haarscherp. Zie over de begrippen
Van het Kaar 2008/2.2.3 en, over de toepassing ervan, hoofdstuk 3.
1118 Het procesrecht omvat het formele bewijsrecht; Kamerstukken II 2009/10, 32 137, nr. 3, p. 23.
1119 Van het Kaar 2008/2.2.4 en 2.4.
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overeenkomst worden verricht. De strikte uitleg is in overeenstemming met de tekst van
de opinion en juist.1120
695. Andere kwesties buiten de Rome I Verordening: onrechtmatige daad; meeste goederenrechtelijke kwesties; achterstelling. Naast kwesties die buiten het toepassingsbereik van
de Rome I Verordening blijven omdat de verordening dat bepaalt, zijn er kwesties die niet
of niet volledig onder dat toepassingsbereik vallen naar de aard van de verordening als
regeling die ziet op verbintenissen uit overeenkomst. In de praktijk vragen in het bijzonder aandacht regelingen omtrent (a) het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen (waaronder onrechtmatige daad), (b) overdracht van rechten en verplichtingen,
(c) vestiging van zekerheid en andere goederenrechtelijke kwesties, en (d) achterstelling.
Het is niet ongebruikelijk dat de overeenkomst waarop de opinion ziet, bepaalt dat de
rechtskeuze voor Nederlands recht zich ook uitstrekt over niet-contractuele kwesties – het
aandachtspunt onder (a).1121 Krachtens de Rome II Verordening wordt een rechtskeuze
voor niet-contractuele kwesties erkend als hij vrijelijk is overeengekomen tussen partijen
die handelsactiviteiten verrichten; vgl. nr. 92. De overeenkomst waarop de opinion ziet,
geeft vaak een regeling omtrent overdracht van rechten en verplichtingen uit de overeenkomst. Overdracht van rechten – het eerste deel van het aandachtspunt onder (b) – valt
deels wel en deels niet onder de Rome I Verordening. Krachtens de Rome I Verordening
(art. 14 lid 2) wordt de vraag of rechten uit een overeenkomst voor overdracht vatbaar
zijn, beheerst door Nederlands recht als het recht dat de overeenkomst beheerst (vgl. ook
art. 10:135 lid 1 BW). In de verhouding tussen de overdrager en de verkrijger wordt de
overdracht van rechten beheerst door het recht dat van toepassing is op de overeenkomst
die tot de overdracht verplicht (art. 14 lid 1 Rome I Verordening). In de verhouding tussen overdrager, verkrijger en derden mist de Rome I Verordening toepassing. Ook in die
verhouding wordt de overdracht echter beheerst door het recht dat van toepassing is op de
overeenkomst die tot de overdracht verplicht (art. 10:135 lid 2 BW). Als de overeenkomst
waarop de opinion ziet, regelt hoe de overdracht van rechten plaatsvindt, zal zij doorgaans
mede bepalen dat de overeenkomst tot overdracht wordt beheerst door Nederlands recht.
De Rome I Verordening regelt dat de verhouding tussen de overdrager en de schuldenaar,
de voorwaarden waaronder de overdracht aan de schuldenaar kan worden tegengeworpen, en de vraag of de schuldenaar door betaling is bevrijd, worden beheerst door het
recht dat op het overdragen recht van toepassing is (art. 14 lid 2 Rome I Verordening; vgl.
ook art. 10:135 lid 3 BW). Overdracht van verplichtingen – het tweede deel van het aandachtspunt onder (b) – valt buiten de reikwijdte van de Rome I Verordening. Het BW geeft
evenmin een regeling. De vraag of verplichtingen uit de overeenkomst voor overneming
1120 Ook andere rechtshandelingen die krachtens de overeenkomst worden verricht, blijven buiten het
bereik van de remedies opinion. Een voorbeeld is de vestiging van een pandrecht, waartoe de overeenkomst verplicht. De afdwingbaarheid van een pandrecht kan wel onderwerp zijn van een eigen
enforceability opinion – de valid security right opinion.
1121 In de financieringspraktijk geldt hetzelfde voor overeenkomsten die krachtens rechtskeuze onderworpen zijn aan Engels recht. In overeenkomsten die zijn onderworpen aan New Yorks recht, blijft de
rechtskeuze beperkt tot contractuele kwesties.
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vatbaar zijn, wordt naar Nederlands commuun internationaal privaatrecht beheerst door
het recht dat de overeenkomst beheerst.1122 Eist dat recht voor de overneming toestemming
van de schuldeiser, dan is voor een geldige schuldoverneming die toestemming vereist.1123
Voor het overige wordt de overneming van verplichtingen beheerst door het recht dat
van toepassing is op de overeenkomst van overneming.1124 Welk recht dat is moet worden
bepaald aan de hand van de Rome I Verordening.1125 Bevat de overeenkomst van overneming een rechtskeuze, dan is dus het gekozen recht van toepassing (art. 3 lid 1 Rome I
Verordening; zie over uitzonderingen nr. 734).1126, 1127 De verhouding tussen de overnemer en de schuldeiser wordt beheerst door het recht dat op de overgenomen verplichting
van toepassing is.1128 Contractsoverneming (het aandachtspunt onder (b) in zijn geheel), is
onderworpen aan regels die vergelijkbaar zijn met de regels voor schuldoverneming.1129, 1130
Voor zekerheid op vorderingen – het aandachtspunt onder (c) – gelden de hiervoor
beschreven regels omtrent overdracht van vorderingen (art. 14 lid 3 Rome I Verordening;
art. 10:135 lid 2 BW). Voor andere zekerheid gelden de Nederlandsrechtelijke verwijzingsregels (titel 10 van Boek 10 BW). Welk recht krachtens die regels op de zekerheid van toepassing is, zal van geval tot geval verschillen. Voor zover Nederlands recht van toepassing
is, kan de opiniongever desverlangd een valid security opinion geven. De Nederlandse

1122 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/714.
1123 Polak 1993, p. 61, en Steffens 1997, p. 328. In dezelfde zin Struycken & Van der Plas, NIPR 2004, p. 151
en Van ‘t Westeinde, O&F 2002, afl. 53, p. 46. Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/417 lijkt ervan uit
te gaan dat altijd toestemming van de schuldeiser vereist is.
1124 De overeenkomst van overneming kan, afhankelijk van het toepasselijke recht, een overeenkomst zijn
tussen de schuldenaar en de overnemer, of een overeenkomst tussen de schuldeiser en de overnemer.
Zie over de verschillen tussen de twee vormen (door Steffens aangeduid als “Type A” (overeenkomst
tussen schuldenaar en overnemer) en “Type B” (overeenkomst tussen schuldeiser en overnemer)
Steffens 1997, p. 107 e.v.
1125 Of de Rome I Verordening van toepassing is, is niet zeker. Is dat niet het geval, dan is de verordening
echter langs de weg van art. 10:154 BW van overeenkomstige toepassing; Asser/Kramer & Verhagen
10-III 2015/713 (waar wordt verdedigd dat de verordening van toepassing hoort te zijn).
1126 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/713 verdedigt dat een rechtskeuze slechts werkt als de schuldenaar van de overgenomen verplichting met de keuze heeft ingestemd. Dat geldt ook als hij bij de
overeenkomst van overneming geen partij is (“Type B; vgl. noot 1124).
1127 Ontbreekt een rechtskeuze, dan is in beginsel het recht van de plaats van de overnemer als karakteristieke prestant van toepassing; Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/713.
1128 HR 24 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9713, NJ 2004/652.
1129 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/713-714. De regels lopen mogelijk uiteen als in de overnemingsovereenkomst geen rechtskeuze is gedaan. Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/713 en Steffens 1997,
p. 348, bepleiten aanknoping bij het recht van de overgenomen overeenkomst. Polak 1993, p. 61, meent
dat in dat geval de overnemingsovereenkomst in beginsel wordt beheerst door het recht van de plaats
van de overnemer als karakteristieke prestant. In de opinionpraktijk komen overeenkomsten zonder
rechtskeuze echter nagenoeg niet voor.
1130 Een overeenkomsten met een rechtskeuze voor Engels of ander Angelsaksisch recht voorziet vaak in
overneming van rechten, of van het contract, door novatie. Voor novatie gelden in beginsel dezelfde
internationaalrechtelijke regels als voor schuld- en contractsoverneming; zie Steffens 1997, p. 142 e.v.
en p. 355 e.v. Het beginsel lijdt uitzondering waar het gaat om de bepaling van het recht dat van toepassing is op de door de overnemer verkregen schuld of het door hem verkregen contract. Bij schuld- en
contractsoverneming blijft het recht van de overgenomen schuld of het overgenomen contract van toepassing. Bij novatie moet het toepasselijk recht opnieuw worden bepaald, met toepassing van de Rome
I Verordening. Vgl. voor contractsoverneming door novatie Steffens 1997, p. 356.
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verwijzingsregels gelden ook voor andere goederenrechtelijke kwesties dan overdracht
van vorderingen en vestiging van zekerheid daarop. Soms bevat de overeenkomst waarop
de opinion ziet, een achterstellingsregeling – het aandachtspunt onder (d). Hoe een dergelijke regeling internationaalprivaatrechtelijk moet worden gekwalificeerd – als kwestie
van insolventierecht (bij verhaal in faillissement, surseance van betaling of noodregeling)
of procesrecht (bij verhaal daarbuiten) of als verbintenisrechtelijke kwestie – verschilt.
Voor zover de achterstelling verbintenisrechtelijk is, is de Rome I Verordening van toepassing. Voor zover de achterstelling insolventie- of procesrechtelijk is, geldt het recht van de
plaats waar het verhaal in of buiten insolventie geschiedt; zie nr. 771.

696. Geldigheidsvereisten overeenkomst. De overeenkomst waarop de opinion ziet,
is slechts afdwingbaar als zij door de partijen geldig is aangegaan. Dat de opinionvennootschap de overeenkomst geldig is aangegaan, ligt besloten in de capacity opinions.
Dat de wederpartij de overeenkomst geldig is aangegaan, wordt door de opiniongever
verondersteld. Doorgaans neemt hij ter zake een assumption op. Als de opiniongever
geen capacity opinions geeft, moet de assumption zich ook over de opinionvennootschap
uitstrekken.
697. Geldig aangaan door wederpartij. Zie voor een assumption dat de wederpartij van
de opinionvennootschap de overeenkomst waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan,
de in nr. 675 onder “Assumption” opgenomen tekst.1131 De tekst zegt dat de wederpartij,
“has validly entered into” de overeenkomst waarop de opinion ziet. Dat de opiniongever
dit veronderstelt, spreekt vanzelf. De opinion gaat over de opinionvennootschap, en niet
over de wederpartij daarvan.1132 Dat de overeenkomst niet afdwingbaar is als niet beide
partijen daarbij de overeenkomst geldig zijn aangegaan, is even vanzelfsprekend. Het is
niet nodig de opinionontvanger daarop te wijzen. Als de assumption omtrent het geldig aangaan van de overeenkomst door de wederpartij ontbreekt, moet zij daarom desalniettemin in de opinion worden gelezen.1133, 1134 Sommige opiniongevers kiezen ervoor de
assumption uitvoeriger te formuleren. Zij veronderstellen bijvoorbeeld dat “Each party to
the Agreement other than the Company has been duly incorporated and validly exists, has
the corporate power to enter into, has duly authorised its entry into, and has validly signed,
the Agreement”. In deze formulering zijn de verschillende capacity opinions (incorporation, corporate power, corporate action en validly signed opinions) te herkennen. Hoewel

1131 Zie echter noot 1134.
1132 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 363-364 en 257-258: “The [remedies] opinion […] does not
cover legal impediments specific to the other partij that might prevent it from entering into the agreement or enforcing its contractual rights against the company.” In dezelfde zin Tribar 1998, § 3.5.2(a).
1133 Zij is dan een implied assumption.
1134 De assumption is, in de verderop in nr. 697 besproken meer uitgebreide formulering, ook in
Amerikaansrechtelijke opinions gebruikelijk, maar moet ook daar als zij ontbreekt in de opinion worden gelezen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 150-154.
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een dergelijke uitvoeriger formulering niet onjuist is, is zij niet nodig. In de assumption
dat de wederpartij “has […] validly entered into” de overeenkomst waarop de opinion
ziet, ligt alles wat daarvoor nodig is – oprichting, bestaan, vereiste besluitvorming, geldige
ondertekening – besloten.1135
698. Geldig aangaan bij ontbreken capacity opinions. Het komt voor dat de opinion
gever geen capacity opinions geeft. Dat zal het geval zijn als de opinionvennootschap
niet Nederlands is. De capacity opinions vallen dan buiten de deskundigheid van de
opiniongever. Het kan ook het geval zijn als er meer opiniongevers zijn en de verschillende
opinions tussen hen zijn verdeeld; zie nr. 319. In dergelijke gevallen moet de opinion
gever mede veronderstellen dat ook de opinionvennootschap de overeenkomst waarop
de opinion ziet, geldig is aangegaan. De assumption in de in nr. 675 onder “Assumption”
opgenomen tekst wordt dan kortweg:
Each party has validly entered into the Agreement.
Als de opinionvennootschap niet Nederlands is, kan de assumption ook in deze vorm
worden weggelaten. Van buitenlands recht heeft de opiniongever geen verstand, zodat
vanzelf spreekt dat hij heeft verondersteld dat de niet Nederlandse opinionvennootschap
de overeenkomst geldig is aangegaan; vgl. nr. 40. Als de opinionvennootschap Nederlands
is, is het weglaten van de assumption te ontraden. Als de assumption ontbreekt, kan de
suggestie worden gewekt dat in de remedies opiniongever een opinion besloten ligt dat
de opinionvennootschap de overeenkomst waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan.
Hoewel uit de opzet van de verschillende opinions kan blijken dat dat niet is bedoeld,
doet de opiniongever er wijs aan over die bedoeling geen misverstand te laten bestaan;
vgl. nr. 40.

699. Onderzoek. Om de remedies opinion te kunnen geven, moet de opiniongever de
overeenkomst waarop de opinion ziet, bestuderen. De overeenkomst zal naar Nederlands
recht in beginsel afdwingbaar zijn. De afdwingbaarheid kan worden beperkt waar bijzonder dwingend buitenlands recht om voorrang vraagt. De afdwingbaarheid kan ook
worden beperkt door de Nederlandse wet, in het bijzonder door de eisen van redelijkheid
en billijkheid. Afdwinging van de overeenkomst bij de Nederlandse rechter zal moeten geschieden met inachtneming van Nederlands burgerlijk procesrecht. Internationale
sancties kunnen aan afdwinging in de weg staan. Over al deze onderwerpen zal de opiniongever een qualification opnemen. Strikt noodzakelijk is dat niet zonder meer. De
afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, komt op de tocht te staan
als de opinionvennootschap failliet gaat, in surseance van betaling raakt of over haar de

1135 Vgl. over de assumption Nijnens 1996, p. 64.
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noodregeling wordt uitgesproken. Dat wordt afgedekt door de bankruptcy qualification.
Een qualification over “specific performance and injunction” is misplaatst.
700. Uitgangspunt: overeenkomst afdwingbaar. Waar de overeenkomst waarop de opinion
ziet, wordt beheerst door Nederlands recht, zal zij in beginsel afdwingbaar zijn. Als dat
niet zo is, kan de opinionontvanger beter van de overeenkomst afzien. Een opinion die
zegt dat de overeenkomst niet afdwingbaar is, heeft geen zin. De afdwingbaarheid van de
overeenkomst kan echter op verschillende manieren zijn beperkt.
701. Wilsgebreken. De overeenkomst waarop de opinion ziet, is niet zonder meer afdwingbaar als zij tot stand is gekomen door een wilsgebrek: bedreiging, bedrog, misbruik van
omstandigheden of dwaling (art. 3:44 en 6:228 BW). De overeenkomst kan in dat geval
door de partij waarbij het wilsgebrek bestond, worden vernietigd. Weliswaar is de overeenkomst afdwingbaar zolang zij niet op grond van het wilsgebrek vernietigd is, maar
vernietiging kan ook geschieden bij wijze van verweer tegen een vordering tot nakoming
van de overeenkomst (art. 3:51 lid 3 BW). Dat er geen wilsgebreken zijn geweest, mag de
opiniongever echter veronderstellen. Hij hoeft ter zake geen assumption op te nemen; zie
nr. 245.1136
702. Beperking afdwingbaarheid door buitenlands recht. De afdwingbaarheid van de
overeenkomst kan worden terzijde gesteld waar, in overeenstemming met de Rome I
Verordening, buitenlands recht om voorrang vraagt; zie nr. 689. De opiniongever zal
daarop in een qualification wijzen. Zie de eerste alinea (tot en met onderdeel (b)) van de in
nr. 675 onder “Qualifications” opgenomen tekst (“The application of Dutch law [...]”).1137
De tekst is ruimer dan de Rome I Verordening eist. Hij zegt dat voorrang kan worden
gegeven aan bepalingen van bijzonder dwingend recht – in de Engelstalige versie van de
Rome I Verordening “overriding provisions” – van een land waarmee het geval nauw verbonden is (“has a close connection”). De Rome I Verordening (art. 9 lid 3) beperkt de
mogelijkheid van voorrang tot bepalingen van het recht van land waar de overeenkomst
moet worden nagekomen of is nagekomen, voor zover die bepalingen de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig maken.1138 Als de overeenkomst waarop de opinion
ziet, zuiver verbintenisrechtelijk is, kan de qualification dienovereenkomstig worden
beperkt. In de praktijk is dat echter bijna nooit het geval. Meestal zal de overeenkomst
1136 Voorzichtiger Nijnens 1996, p. 123.
1137 Nijnens 1996, p. 69, suggereert dat in plaats van de qualification een assumption kan worden opgenomen met de strekking dat nakoming van de overeenkomst in het buitenland niet leidt tot strijd met ter
plaatse geldende recht.
1138 De Nederlandse rechter mag (en moet; zie noot 1202) bepalingen van Nederlands bijzonder dwingend
recht altijd laten voorgaan, ook als de overeenkomst elders moet worden nagekomen of is nagekomen
(art. 9 lid 2 Rome I Verordening). Als de overeenkomst waarop de opinion ziet, wordt beheerst door
Nederlands recht, moet Nederlands dwingend recht – bijzonder dwingend of niet – echter hoe dan ook
worden toegepast.
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ook andere dan verbintenisrechtelijke bepalingen bevatten; vgl. nr. 691 e.v. Voor dergelijke
niet-verbintenisrechtelijke bepalingen geldt de regel uit het BW dat voorrang kan worden
gegeven aan bepalingen van bijzonder dwingend recht van een land waarmee het geval
nauw verbonden is (art. 10:7 lid 3 BW; de omschrijving van “bijzonder dwingend recht” in
art. 10:7 lid 1 BW stemt overeen met de omschrijving in art. 9 lid 1 Rome I Verordening).
Als niet-verbintenisrechtelijke bepalingen zijn opgenomen, moet de qualification zo worden geformuleerd dat de ruimere regeling in het BW daardoor wordt gevangen.1139 Voor
niet-contractuele verbintenissen bepaalt de Rome II Verordening (art. 16) dat de rechter
voorrang mag geven aan eigen bijzonder dwingend recht.1140
703. Beperking afdwingbaarheid door Nederlands recht. De afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, kan worden beperkt door regels van Nederlands recht
die in den brede gelden voor vergelijkbare overeenkomsten.1141 Het gaat deels om regels
van dwingend recht. Een voorbeeld zijn de verjaringsregels: rechten uit de overeenkomst
worden onafdwingbaar als zij verjaren (in het bijzonder art. 3:306 – 3:312 BW; zie voor een
uitzondering op het dwingende karakter van de regels art. 3:322 BW). Een ander voorbeeld
is de regel dat de rechter de overeenkomst kan wijzigen of ontbinden als ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
mag worden verwacht (art. 6:258 BW1142). Deels gaat het om regels van aanvullend recht.
Voor zover die regels de rechten van de wederpartij van de opinionvennootschap verruimen, vallen zij buiten de remedies opinion; zie nr. 681. De regels kunnen de rechten
van de wederpartij echter ook beperken. Een voorbeeld is de regel dat een schuldenaar
bevrijdend kan betalen aan degene van wie hij op redelijke gronden heeft aangenomen

1139 De qualification kan ook onderscheiden tussen bepalingen waarop de Rome I Verordening van toepassing is en bepalingen waarop art. 10:7 BW van toepassing is. Daarvan wordt de qualification vooral
langer. De omschrijving van “bijzonder dwingend recht” is eng. De kans dat er bijzonder dwingend
recht is dat om toepassing vraagt, is hoe dan ook beperkt. De rechter is bovendien niet verplicht aan bijzonder dwingend recht voorrang te geven. In de praktijk is de mogelijke toepasselijkheid van bijzonder
dwingend recht voor de opinionontvanger daarom geen onderwerp van grote zorg. Met een wat ruim
geformuleerde qualification kan hij in de praktijk leven.
1140 Art. 16 Rome II Verordening spreekt van “rechtsregels van het land van de rechter die, ongeacht het
recht dat op de niet-contractuele verbintenis van toepassing is, ter zake een dwingend karakter hebben”. Uit de kop van art. 16 en overweging (32) Rome II Verordening blijkt dat is gedacht aan bepalingen van bijzonder dwingend recht.
1141 De overeenkomst waarop de opinion ziet is onafdwingbaar, want nietig, voor zover zij in strijd is met de
goede zeden of de openbare orde (art. 3:40 lid 1 BW). Strijd met een dwingende wetsbepaling kan tevens
strijd met de goede zeden of de openbare orde zijn; vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/325 e.v.
Dat in de opinionpraktijk een overeenkomst buiten strijd met een dwingende wetbepaling in strijd komt
met de goede zeden of de openbare orde is onwaarschijnlijk. Een mogelijke uitzondering is een financieringsovereenkomst die voorziet een exorbitante rente; vgl. Asser/Van Schaick 7-VIII* 2012/257. Vgl.
over zorgen over woekerrenteregelingen (“usury laws”) in de Amerikaanse praktijk Glazer, FitzGibbon
& Weise 2014, p. 369-371. Het spreekt vanzelf dat de opiniongever de vraag of de overeenkomst waarop
de opinion ziet, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde onder ogen moet zien. In gelijke zin
voor Amerikaansrechtelijke opinions Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 314-316.
1142 De regel is van dwingend recht (art. 6:250 BW).
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dat hij tot betaling gerechtigd is (art. 6:34 BW). In de opinionpraktijk kan dat bijvoorbeeld van belang zijn als ook rechtsopvolgers van de opinionontvanger-geadresseerde op
de opinion mogen afgaan. Een rechtsopvolger kan achter het net vissen als de opinionvennootschap op redelijke grond aanneemt dat zij nog aan de oorspronkelijke opinionontvanger mag betalen, bijvoorbeeld omdat de mededeling van de overdracht hem nog
niet heeft bereikt. Een ander voorbeeld is de regel dat de schuldeiser die betaling door
een derde weigert, in schuldeisersverzuim raakt (tenzij de overeenkomst zich naar inhoud
of strekking tegen betaling door een derde verzet) (art. 6:30 BW). De wederpartij van de
opinionvennootschap kan er belang bij hebben betaling door een derde te weigeren, bijvoorbeeld omdat wanbetaling haar het recht geeft al haar vorderingen op de opinionvennootschap op te eisen, terwijl bij betaling de niet-opeisbare vorderingen blijven uitstaan.
Schuldeisersverzuim krachtens de genoemde regel zal aan opeising echter doorgaans in
de weg staan.1143 Het is niet mogelijk alle regels van aanvullend recht op te sommen die de
afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, kunnen beperken. Er zijn
eenvoudigweg te veel regels. Het is dus onvermijdelijk dat de opiniongever in een abstract
geformuleerde qualification op de betrokken regels wijst. Zie de tweede alinea van de in
nr. 675 onder “Qualifications” opgenomen tekst (“The binding effect and enforceability of
the Agreement […]”).1144
704. Redelijkheid en billijkheid. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de eisen van
redelijkheid en billijkheid. Redelijkheid en billijkheid raken de afdwingbaarheid van de
overeenkomst waarop de opinion ziet, op verschillende niveaus. De partijen bij de overeenkomst kunnen daaraan niet ontkomen.1145 De redelijkheid-en-billijkheidsregels spelen
een rol bij de uitleg van de overeenkomst.1146 Zij bepalen mede welke gevolgen de overeenkomst heeft naast hetgeen de partijen zijn overeengekomen (art. 6:248 lid 1 BW). Zij
beperken tenslotte de afdwingbaarheid van hetgeen tussen partijen is overeengekomen
voor zover toepassing van het overeengekomene naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is (art. 6:248 lid 2 BW). Strikt genomen is voor de remedies
opinion alleen het laatste niveau van belang. De opinionparagraaf ziet alleen op de overeenkomst voor zover die uit de tekst ervan blijkt. Hoe die tekst moet worden uitgelegd,
en welke aanvullende gevolgen de overeenkomst heeft, zijn vragen waarover de opinion
zich niet uitstrekt; zie nr. 681. De grens tussen de drie niveaus is echter niet scherp. Aan
de vraag of toepassing van het overeengekomene naar maatstaven van redelijkheid en
1143 Vgl. art. 6:61 en 6:62 BW. Wat de gevolgen van schuldeisersverzuim in een concreet geval zijn, zal echter
mede moeten worden bepaald door uitleg van de betrokken overeenkomst.
1144 Vgl. over een “generic qualification” die “excludes from the coverage of the enforceability opinion the
effect of “certain laws and judicial decisions” without identifying what those laws and decisions might
be” Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 335 e.v. en Tribar 1998, § 3.4.1.
1145 De redelijkheid-en-billijkheidsregels zijn van dwingend recht; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III
2014/315 (ten aanzien van art. 6:248 BW).
1146 Langs de weg van de Haviltex-formule van HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635;
vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/364.
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billijkheid onaanvaardbaar is, gaat vooraf de vraag wat het overeengekomene is. Dat vergt
uitleg van de overeenkomst. Het is denkbaar dat die uitleg naar redelijkheid en billijkheid
vergt dat de overeenkomst milder wordt uitgelegd dan de bewoordingen suggereren. Het
is ook denkbaar dat een redelijke uitleg van de overeenkomst meebrengt dat een op zichzelf duidelijke bepaling in een bepaald geval toepassing mist. Het gat dat daarmee valt,
kan door redelijkheid en billijkheid worden ingevuld. Het is verstandig de opinionontvanger erop te wijzen dat redelijkheid en billijkheid in den brede gevolgen kunnen hebben
voor de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet. Dat gebeurt in de
tweede alinea van de in nr. 675 onder “Qualifications” opgenomen tekst (“The binding
effect and enforceability of the Agreement […]”). Een beperkt geformuleerde qualification
die alleen verwijst naar de mogelijkheid dat het overeengekomene buiten toepassing kan
blijven als toepassing naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is,
is weliswaar niet onjuist, maar kan de opinionontvanger op het verkeerde been zetten. Dat
is niet aan te bevelen; vgl. nr. 285; zie echter nr. 707.1147, 1148, 1149
705. Beperking verwijzing tot redelijkheid en billijkheid. Sommige opiniongevers volstaan
met een qualification die verwijst naar redelijkheid en billijkheid, en verwijzen niet naar
regels van Nederlands recht die de afdwingbaarheid in den brede kunnen frustreren, als
bedoeld in nr. 703. Dat is in zoverre niet onjuist, dat veel van dergelijke regels uitwerkingen zijn van de eisen van redelijkheid en billijkheid voor een specifiek geval. Een voorbeeld
is de in nr. 703 al genoemde regel omtrent wijziging of ontbinding van de overeenkomst
door de rechter op grond van redelijkheid en billijkheid (art. 6:258 BW). Er zijn echter ook
regels die op zichzelf staan, of die mede voortvloeien uit andere eisen dan die van redelijkheid en billijkheid. Een voorbeeld zijn de in nr. 703 genoemde verjaringsregels. Die dienen
mede het algemeen belang, in het bijzonder de rechtszekerheid.1150 Een breed opgezette

1147 Aldus ook Nijnens 1996, p. 97 en 123.
1148 Nijnens 1996, p. 123-124 suggereert dat een opiniongever die een remedies opinion geeft over een
Nederlandsrechtelijke overeenkomst een qualification moet opnemen met de strekking dat een schade
vergoeding en, als de overeenkomst een boetebeding bevat, een boete door de rechter kan worden
gematigd (art. 6:109 en 6:94 BW). Omdat de rechterlijke matigingsbevoegdheid wortelt in de redelijkheid en billijkheid, ligt een dergelijke qualification al besloten in de redelijkheid-en-billijkheidqualification. Een afzonderlijke qualification is daarmee onnodig.
1149 De Amerikaansrechtelijke evenknie van de redelijkheid-en-billijkheidqualification is de “equitable
principles limitation”; zie daarover Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 320 e.v. en Tribar 1998, § 3.3.4.
De “equitable principles limitation” omvat mede “the possiblity that the agreement might not be
enforced because of the opinion recipient’s failure to satisfy its obligation of good faith and fair dealing
or because the company might be able to assert equitable defenses based on the unconscionability of
the opinion recipient’s conduct or undue delay in its commencement of an enforcement action” en “the
possibility that the recipient might not be able to exercise its right under a remedial provision, such as
a provision permitting it to accelerate the maturity of a loan, if the company’s breach of the agreement
is not material and the recipient has not been materially harmed”. Vgl. ook Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 390 e.v., en zie noot 1151.
1150 Vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2013/381 e.v.
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qualification, die (ook) naar dergelijke regels verwijst, verdient daarom de voorkeur. Een
eng geformuleerde qualification is echter wel aanvaardbaar; vgl. nr. 707.
706. Verwijzing naar specifieke beperkingen afdwingbaarheid. Sommige opiniongevers
noemen in hun qualification een of meer specifieke gronden waarop de afdwingbaarheid
van de overeenkomst waarop de opinion ziet, zou kunnen afstuiten. Voorbeelden van
regels waarnaar wel wordt verwezen, zijn regels omtrent (a) verjaring, (b) niet-toerekenbare
tekortkomingen (overmacht), (c) wijziging of ontbinding van de overeenkomst door de
rechter, (d) opschortingsrechten, en (e) verrekeningsrechten.1151 Of dergelijke verwijzingen worden opgenomen, is een kwestie van smaak. Nodig zijn zij niet. De voorbeelden
zijn slechts voorbeelden; zij beperken de qualification niet. Een vermelding van opschortings- en verrekeningsregels is meestal ongelukkig. Vaak zal de overeenkomst waarop de
opinion ziet, de opschortings- en verrekeningsrechten die de opinionvennootschap aan de
wet ontleent, uitsluiten. Een dergelijke uitsluiting is geldig.1152 Door ter zake van opschortings- en verrekeningsrechten een qualification op te nemen, ontneemt de opiniongever
de opinionontvanger de geruststelling dat de uitsluiting afdwingbaar is. De opinion
ontvanger kan tegen een dergelijke qualification met recht bezwaar maken.
707. Noodzaak qualification. Dat de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de
opinion ziet, kan worden beperkt door algemeen geldende regels van Nederlands recht
en de eisen van redelijkheid en billijkheid, spreekt eigenlijk vanzelf. Van een opinionontvanger die de wederpartij van de opinionvennootschap is bij een overeenkomst naar
Nederlands recht, mag worden verwacht dat hij zich in algemene zin heeft verdiept in
de vraag welke gevolgen de toepasselijkheid van dat Nederlandse recht voor de overeenkomst heeft. Zo beschouwd is het niet nodig de opinionontvanger daarop te wijzen. Als
de qualification omtrent de gevolgen van algemeen geldende regels van Nederlands recht
en de eisen van redelijkheid en billijkheid voor de afdwingbaarheid van de overeenkomst
ontbreekt, moet zij daarom desalniettemin in de opinion worden gelezen.1153, 1154 Dat de
qualification wel kan worden weggelaten, brengt mee dat ook een beperkt opgezette qualification die alleen verwijst naar redelijkheid en billijkheid (zie nr. 705), aanvaardbaar is.
Waar de qualification geheel kan worden weggelaten, kan tegen een beperkte qualification
moeilijk bezwaar worden gemaakt.

1151 In een Amerikaansrechtelijke opinion omvat de “equitable principles limitation” (zie noot 1149) mede
“defences based on impracticability and frustration of purpose”, met inbegrip van de mogelijkheid “for
the company’s avoiding its contractual obligations based on circumstances the company did not know
to exist when the parties entered into the agreement”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 364-365.
1152 De opschortings- en verrekeningsregels zijn van regelend recht; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I*
2011/282 en Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2013/223.
1153 Zij is dan een implied qualification.
1154 Hetzelfde geldt voor de “equitable principles limitation” (zie noot 1149) in de Verenigde Staten; Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 321.
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708. Toepasselijkheid burgerlijk procesrecht. Als nakoming van de overeenkomst waarop
de opinion ziet, bij de Nederlandse rechter moet worden afgedwongen, zal dat moeten
gebeuren met inachtneming van het burgerlijk procesrecht. Dat procesrecht omvat het
formeel bewijsrecht; zie nr. 693. De opiniongever kan op de toepasselijkheid van het
procesrecht in een qualification wijzen; zie de voorlaatste alinea van de in nr. 675 onder
“Qualifications” opgenomen tekst (“Enforcement in the Netherlands of the Agreement
[…].”). Dat dit alles zo is, spreekt echter wel vanzelf. Bijzondere eisen waarop de opinionontvanger bedacht zou moeten zijn, kent het burgerlijk procesrecht niet.1155 De qualification kan daarom ook wel worden weggelaten.1156
709. Toepassing internationale sanctieregels. De afdwingbaarheid van de overeenkomst
kan worden gefrustreerd door internationale sanctieregels. Voor een Nederlandsrechtelijke
opinion zijn alleen sanctieregels van belang die deel uitmaken van Nederlands recht; zie
nr. 228.1157 Het gaat in de praktijk om sanctieverordeningen van de Europese Unie. Die
hebben, als verordening, rechtstreekse werking (art. 288 tweede alinea EU-Verdrag).
Overtreding van die verordeningen is in Nederland strafbaar op grond van de Sanctiewet
1977.1158 Sanctieregels kunnen de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, bijvoorbeeld raken als de regels een verbod inhouden met de wederpartij van de
opinionvennootschap een overeenkomst aan te gaan, of als de regels betalingen aan die
wederpartij of aan wederpartijen in een bepaald land verbieden. Welke sanctieregels van
tijd tot tijd van toepassing zijn, is niet eenvoudig vast te stellen.1159 Op de gevolgen van
sanctieregels kan daarom het best in een algemeen geformuleerde qualification worden
gewezen. Dat gebeurt in de laatste alinea van de in nr. 675 onder “Qualifications” opgenomen tekst (“Enforceability of the Agreement may be limited […].”). Als sanctieregels
in de weg staan aan de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet,
zal dat nagenoeg altijd het geval zijn omdat aan de wederpartij van de opinionvennootschap een smetje kleeft; zie echter nr. 504. De wederpartij zal voorwerp van sancties zijn,
of gevestigd zijn in een land dat voorwerp van sancties is. Problemen aan de zijde van de
wederpartij vallen buiten de verantwoordelijkheid van de opiniongever; vgl. nr. 454 en
697. Zo beschouwd kan de qualification ook worden gemist.1160

1155 Dat is bijvoorbeeld anders onder het recht van Curaçao. Onder dat recht moet een stuk waarop een
rechter in Curaçao zijn vonnis baseert zijn geregistreerd krachtens de Registratieverordening 1908, of
zijn voorzien van een zegel op grond van de Zegelverordening 1908.
1156 Zij is dan een implied qualification.
1157 Buitenlandse sanctieregels kunnen mogelijk raken aan de afdwingbaarheid van de overeenkomst
waarop de opinion ziet, als zij regels van bijzonder dwingend recht zijn die door hun bijzonder dwingende karakter voorrang moeten krijgen boven Nederlands recht als het recht dat de overeenkomst
waarop de opinion ziet, overigens beheerst. Op die mogelijkheid wordt echter al gewezen in de qualification over de mogelijke toepasselijkheid van bijzonder dwingend buitenlands recht; zie nr. 702.
1158 Vgl. Ploeger & Faber, Or 2011, p. 535.
1159 Vgl. de onoverzichtelijke opzet van de Europese terrorismelijsten, waarover in nr. 434.
1160 Zij is dan een implied qualification.
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710. Bankruptcy qualification van toepassing. De afdwingbaarheid jegens de opinionvennootschap van de overeenkomst waarop de opinion ziet, wijzigt ingrijpend als de
opinionvennootschap in staat van faillissement wordt verklaard, aan haar surseance van
betaling wordt verleend of op haar de noodregeling van toepassing wordt verklaard. Als
de overeenkomst wordt aangegaan nadat faillissement of surseance van kracht is geworden, is weliswaar de opinionvennootschap aan de overeenkomst gebonden, maar heeft die
binding praktisch geen betekenis. De binding strekt zich niet uit tot de insolvente boedel
(art. 23 en 24 Fw) en omdat de opinionvennootschap buiten de boedel geen activa zal
hebben, is verhaal praktisch onmogelijk.1161 Een opinion zonder voorbehoud dat de overeenkomst waarop de opinion ziet “valid” is – geldig is aangegaan; zie nr. 679 – zou daarmee misleidend zijn; vgl. nr. 285. Als de opinionvennootschap de overeenkomst aangaat
nadat op haar de noodregeling van toepassing is geworden, is de overeenkomst ongeldig
(art. 3:175 lid 1 Wft).1162 Is de overeenkomst aangegaan vóórdat de insolventie van kracht
werd, zodat zij “valid” is, dan wordt haar geldigheid door de insolventie in beginsel niet
geraakt.1163 In geval van faillissement kan de wederpartij van de opinionvennootschap
vorderingen die zij aan de overeenkomst ontleent echter nog slechts geldend maken door
aanmelding ter verificatie (art. 26 jo. 110 Fw). Zolang de opinionvennootschap in surseance is, kan betaling van vorderingen op haar in beginsel niet worden afgedwongen
(art. 230 Fw).1164 Als op de opinionvennootschap de noodregeling van toepassing is, geldt
hetzelfde (art. 3:176 Wft).1165 Biedt de opinionvennootschap een akkoord aan dat door
de rechtbank wordt gehomologeerd, dan wordt het gedeelte van de vorderingen van de
wederpartij van de opinionvennootschap dat niet krachtens het akkoord moet worden
betaald, onafdwingbaar.1166 Insolventie kan ook andere gevolgen hebben die raken aan de
afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet. Zo kan na de insolventie
opgelopen rente niet op de boedel worden verhaald (art. 128 en 260 lid 1 Fw, voor nood
regeling jo. 3:180 lid 2 Wft). Als de noodregeling van toepassing is, kan in sommige gevallen de opinionvennootschap als partij bij de overeenkomst waarop de opinion ziet, worden
vervangen door een andere persoon (art. 3:163 e.v. Wft). Als de opinionvennootschap
voorwerp wordt van een insolventieprocedure die in Nederland wordt erkend, kan buitenlands insolventierecht de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet,
frustreren. Krachtens de Insolventieverordening (art. 16) worden insolventieprocedures

1161 Vanzelfsprekend tenzij de overeenkomst is aangegaan door de curator (in geval van faillissement) of
met medewerking van de bewindvoerder (in geval van surseance)
1162 Als de overeenkomst door de bewindvoerder is aangegaan, is zij wel geldig.
1163 Wessels II(1) 2012/2465-2466.
1164 In uitzondering op het beginsel blijven in surseance vorderingen afdwingbaar voor zover daaraan
voorrang verboden is; zie art. 232 aanhef en onder 1° Fw. De andere uitzonderingen waarin art. 232 Fw
voorziet - vorderingen wegens kosten van levensonderhoud of van verzorging of opvoeding en termijnen van huurkoop en van scheepshuurkoop – zijn voor de opinionpraktijk zonder belang.
1165 Van de uitzonderingen van art. 232 Fw (zie noot 1164) geldt, voor zover hier van belang alleen die voor
termijnen van huurkoop alleen ook bij noodregeling (art. 3:176 lid 5 aanhef en onder b Wft).
1166 Het onafdwingbare gedeelte blijft uitstaan als een natuurlijke verbintenis; Wessels VI 2013/6146.
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die zijn geopend door een bevoegde rechter in een lidstaat van de Europese Unie (met
uitzondering van Denemarken; overweging (33) Insolventieverordening) erkend. Andere
insolventieprocedures worden in Nederland slechts binnen strakke grenzen erkend; zie
nr. 473. Alle gevolgen die insolventieprocedures kunnen hebben voor de afdwingbaarheid
van de overeenkomst waarop de opinion ziet, worden afgedekt door de bankruptcy qualification; zie nr. 473. Zie over interventiemaatregelen onder de Interventiewet nr. 475.
711. Qualification over “specific performance and injunction” misplaatst. Sommige opiniongevers nemen in hun opinion een qualification op met de strekking dat “specific performance and injunction are at the discretion of the courts”. “Specific performance” is
een gebod van de rechter om een bepaalde handeling te verrichten. “injunction” is in het
algemeen het spiegelbeeld: een verbod van de rechter om een bepaalde handeling te verrichten.1167 De qualification stamt uit Angelsaksische opinions. In die opinions heeft zij
zin. Naar, bijvoorbeeld, Engels en New Yorks recht heeft een schuldeiser bij een tekortkoming door zijn schuldenaar alleen een afdwingbaar recht op schadevergoeding. Wil
hij geen schadevergoeding maar nakoming, dan is hij overgeleverd aan de rechter: of
de rechter de schuldenaar tot nakoming veroordeelt, staat te zijner discretie.1168 In een
Nederlandsrechtelijke opinion is de qualification echter misplaatst. Naar Nederlands recht
is de rechter verplicht een schuldenaar desgevorderd te veroordelen datgene te doen (of te
laten) waartoe hij zich verplicht heeft (art. 3:296 BW). De drie uitzonderingen waarin de
wet voorziet – uit de wet, de aard der verplichting of rechtshandeling volgt iets anders –
zijn in de opinionpraktijk zonder praktisch belang.1169, 1170 Dat de wet in de weg staat aan
een veroordeling tot nakoming van een overigens bindende verplichting in een rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is onwaarschijnlijk. Mocht het het geval zijn, dan kan
de opiniongever daarop in een specifieke qualification wijzen. Voor zover de aard van de
verplichting roet in het eten gooit, wordt daarop gewezen in andere qualifications.1171 Als
een rechtshandeling – lees: de overeenkomst zelf – bepaalt dat nakoming is uitgesloten, is
de remedies opinion dienovereenkomstig beperkt. Als de partijen buiten de overeenkomst
1167 “Specific performance” is volgens Black’s Law Dictionary “[t] rendering, as nearly as practicable, of
a promised performance through a judgment or decree; specif. a court-ordered remedy that requires
precise fulfillment of a legal or contractual obligation when monetary damages are inappropriate or
inadequate, as when the sale of real estate or a rare article is involved”; een “injunction” is “[a] court
order commanding or preventing an action”.
1168 Vgl. Black’s Law Dictionary bij de lemma’s “injunction” en “specific performance”.
1169 Anders Nijnens 1996, p. 123.
1170 Zie voor voorbeelden van de drie uitzonderingen GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 6.
1171 Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 6, noemt vier voorbeelden van gevallen waarin
de aard van de verplichting aan een veroordeling tot nakoming in de weg staat. Het eerste voorbeeld
– de persoonsgebonden verplichting – is in de opinionpraktijk zonder belang. Het tweede voorbeeld
– feitelijke onmogelijkheid – vergt geen qualification; dat onmogelijkheid een veroordeling tot nakoming verhindert, spreekt vanzelf. Als de onmogelijkheid voortvloeit uit conflicterende verplichtingen,
waartussen moet worden gekozen, geldt de bankruptcy qualification; zie nr. 473. Het derde voorbeeld
– onvoorziene omstandigheden – gaat op in het als vierde genoemde voorbeeld – redelijkheid en billijkheid. Daarvoor geldt de redelijkheid-en-billijkheidqualification; zie nr. 704.
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en de opiniongever om zijn overeengekomen dat nakoming is uitgesloten, is dat een “matter not disclosed” waarmee de opiniongever geen rekening hoeft te houden; zie nr. 246 en
400.1172, 1173

712. Aanvullende qualifications. De in nr. 699 e.v. bedoelde qualifications gelden voor
elke overeenkomst. De inhoud van de overeenkomst kan nopen tot aanvullende quali
fications. Welke qualifications nodig zijn, moet van geval tot geval worden bepaald.
Onduidelijkheden in de overeenkomst leiden in de meeste gevallen niet tot problemen.
713. Aanvullende qualifications. Naast de in nr. 699 e.v. bedoelde beperkingen die altijd
wel gelden, kan de overeenkomst waarop de opinion ziet, specifieke problemen oproepen;
zie nr. 714 e.v. Aan dergelijke problemen zal de opiniongever in een passende qualification
aandacht willen besteden. Dat kan door een qualification op te nemen die zegt dat de overeenkomst of een onderdeel daarvan niet of niet onder alle omstandigheden afdwingbaar
is. Het kan ook door een no opinion qualification op te nemen die zegt dat de opinion zich
niet uitstrekt over een bepaald onderdeel van de overeenkomst. Welke problemen moeten
worden geadresseerd, en hoe dat moet gebeuren, is niet in het algemeen te zeggen. Het
hangt af van de overeenkomst in kwestie en, mogelijk, van de andere omstandigheden.
714. Niet-verbintenisrechtelijke kwesties. De overeenkomst waarop de opinion ziet, kan
niet-verbintenisrechtelijke onderdelen bevatten, waarop naar Nederlands internationaal
privaatrecht een ander recht dan Nederlands recht van toepassing is; vgl. nr. 691 e.v. Op de
mogelijke toepasselijkheid van buitenlands recht zal de opiniongever in een qualification
moeten wijzen.
1172 Vgl. over de Amerikaanse praktijk Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 292: “Some contractual provisions consist simply of a promise to perform an affirmative act or not to take a specified action – for
example, in a loan agreement to pay interest to the lender or not to pay dividends to stockholders. As it
relates to this type of provision, an enforceability opinion means that a court will either hold the company to its promise as written or grant the other party damages or some other remedy in the event of a
breach. Other contractual provisions specify a remedy for a violation of the agreement. These provisions may require the company to take some action – for example, to pay liquidated damages – or grant
the other party the right to take action – for example, to accelerate the maturity of a loan or obtain the
source code under a software license. An opinion on these provisions means that a court will enforce
the remedy as written, subject to the application of equitable principles in particular circumstances.”
Als het gaat om de eerste categorie bepalingen houdt de remedies opinion alleen in dat de wederpartij
bij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zal krijgen wat is beloofd “or some other remedy”. Voor
het overige ligt in de Amerikaanse praktijk een qualification over “specific performance and injunction” besloten in de “equitible principles limitation” (zie noot 1149); Glazer, FitzGibbon & Weise 2014,
p. 366.
1173 De verplichting voor de rechter een schuldenaar desgevorderd te veroordelen datgene te doen (of te
laten) waartoe hij zich verplicht heeft, geldt niet voor de voorzieningenrechter in kort geding. De kortgedingprocedure is echter een bijzondere procedure die strekt tot het treffen van ordemaatregelen. Dat
een kort geding niet een zekere weg is om nakoming door de opinionvennootschap van haar verplichtingen af te dwingen, laat onverlet dat die verplichtingen afdwingbaar zijn. Dat is wat de opinion zegt;
vgl. nr. 266.
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715. Doeloverschrijding; financiëlesteunverlening; pauliana; algemene voorwaarden. De
zorgen waartoe de overeenkomst waarop de opinion ziet, aanleiding geeft, kunnen betrekking hebben op de overeenkomst als geheel, of een wezenlijk onderdeel daarvan. Zo roept
een overeenkomst waarbij de opinionvennootschap de verplichtingen van een andere persoon garandeert of daarvoor zekerheid stelt, vaak de vraag op of de overeenkomst mogelijk
vernietigbaar is wegens doeloverschrijding; zie nr. 543 en 548. Als de garantie of zekerheidstelling geschiedt in het kader van een verkrijging van aandelen in een Nederlandse
NV, kan de overeenkomst nietig zijn wegens strijd met de regels omtrent financiëlesteunverlening; zie nr. 627.1174, 1175, 1176, 1177 Daarop moet in een qualification worden gewezen.1178
Een garantie of zekerheidstelling kan ook vernietigbaar zijn omdat zij paulianeus is (zie
art. 3:45 BW en 42 en 47 Fw). Strikt genomen hoeft daarop niet in een qualification te
worden gewezen: de bankruptcy qualification strekt zich mede uit over pauliana-regels;
zie nr. 473. Omdat de kans dat een overeenkomst op grond van de pauliana-regels kan
worden aangetast in het algemeen klein is, maar toeneemt in het geval de overeenkomst
een garantie of zekerheidstelling inhoudt, nemen veel opiniongevers in dat geval toch een
1174 Zie over de toepasselijkheid van de financiëlesteunverleningsregels (art. 2:98c BW) noot 843.
1175 Doeloverschrijding en strijd met de financiëlesteunverleningsregels zijn in beginsel kwesties van
rechtspersonenrecht. De opiniongever hoeft daaraan alleen aandacht te geven, als hij ook capacity opinions geeft. De financiëlesteunverleningsregels strekken zich echter mede uit over steunverlening door
dochtermaatschappijen (art. 2:96c lid 1 laatste zin), inclusief buitenlandse dochtermaatschappijen;
Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/240 en Schutte-Veenstra, TVVS 1994, p. 241. Vgl. ook
Dortmond 1996, p. 41-42. Van Schilfgaarde/Winter 2013/28 acht de kwestie onduidelijk. In het zeldzame geval dat een remedies opinion wordt gegeven over de afdwingbaarheid van een overeenkomst
jegens een buitenlandse opinionvennootschap, kunnen de financiëlesteunverleningsregels daarom
aandacht vragen. De wet geeft geen aanknopingspunt voor de gedachte dat de steunverleningsregels
ook gelden bij verkrijging van aandelen in een buitenlandse vennootschap; anders Honée 1987, p. 123.
Als aandelen in een buitenlandse vennootschap worden verkregen, zijn naar het recht van die vennootschap mogelijk steunverleningsregels onder dat recht van toepassing. Daarover hoeft de opiniongever
zich echter niet te bekreunen: naar Nederlands recht kunnen de regels slechts een rol spelen als zij moeten worden aangemerkt als regels van bijzonder dwingend recht. Of dat zo is, is in de eerste plaats een
vraag van het betrokken recht: de betrokken regel moet volgens de staat die hem heeft uitgevaardigd
altijd toepasselijk zijn. Een Nederlandse opiniongever kan daarover geen oordeel geven. Op de mogelijkheid dat buitenlands bijzonder dwingend recht de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de
opinion ziet, beperkt, wordt voorts gewezen in de qualification daarover; zie nr. 702.
1176 Op de gevolgen van de toepasselijkheid van de financiëlesteunverleningsregels moet de opiniongever in
een qualification wijzen. In de praktijk wordt, als een overeenkomst voorziet in een garantie of zekerheidstelling die mogelijk door de steunverleningsregels wordt verboden, in de overeenkomst echter
doorgaans bepaald dat de garantie of zekerheidstelling slechts zo ver strekt als door de steunverleningsregels wordt toegestaan. In dat geval is een qualification omtrent de steunverleningsregels strikt
genomen overbodig. De overeenkomst zal echter vaak ook andere regelingen bevatten die mogelijk
in strijd zijn met de steunverleningsregels. Een voorbeeld is een regeling die de opinionvennootschap
hoofdelijk aansprakelijk maakt voor kosten die in verband met de overeenkomst worden gemaakt. Een
veilige benadering is daarom de qualification hoe dan ook op te nemen.
1177 In het verleden kon ook een garantie of zekerheidstelling in het kader van verkrijging van aandelen in
een BV nietig zijn, op grond van de op dit punt aan art. 2:96c BW gelijke regeling in art. 2:207c BW.
Art. 2:207c is echter vervallen bij de Wet flex-BV.
1178 Een enkele opiniongever kiest ervoor om financiëlesteunverleningsregels in de no opinion qualification
buiten de reikwijdte van de opinion te plaatsen.
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afzonderlijke qualification omtrent pauliana op. Als van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, door de wederpartij van de opinionvennootschap gebruikte algemene voorwaarden deel uitmaken, kunnen onredelijk bezwarende bedingen daarin vernietigbaar
zijn (art. 6:233 BW). In voorkomend geval moet de opiniongever daarop in een qualification wijzen.1179, 1180
716. Proceskosten; onherroepelijke volmacht; grenzen bevoegdheid bestuur. De zorgen
waartoe de overeenkomst waarop de opinion ziet, aanleiding geeft, kunnen ook betrekking hebben op een enkele, doorgaans niet wezenlijke, bepaling in de overeenkomst.1181
Zo is een bepaling die voorziet in een onbeperkt recht op vergoeding van proceskosten
en buitengerechtelijke kosten niet onbegrensd afdwingbaar. Dergelijke kosten kunnen
door de rechter altijd worden gematigd (art. 242 Rv). Een bepaling houdende een onherroepelijke volmacht is slechts geldig voor zover de volmacht strekt tot het verrichten van
een rechtshandeling in het belang van de gevolmachtigde of een derde (art. 3:74 BW; vgl.
ook nr. 658). (De volmacht is ook anderszins beperkt: de rechter kan hem wijzigen of
buiten werking stellen (art. 3:74 lid 4 BW). Daarop hoeft echter niet te worden gewezen;
de beperking valt al onder de breed opgezette redelijkheid-en-billijkheidqualification; zie
nr. 704. In het algemeen eindigt een volmacht door faillissement. Ook dat hoeft niet te
worden vermeld; de beëindiging valt onder de bankruptcy qualification; zie nr. 661.) Zie
over bepalingen die de bevoegdheid van het bestuur van de opinionvennootschap te buiten gaan nr. 627 e.v.
717. Onduidelijkheden. De opiniongever kan zich bij het bestuderen van de overeenkomst waarop de opinion ziet, beperken tot de tekst daarvan; zie nr. 251 en 681. Die tekst
kan onduidelijk zijn, of innerlijk tegenstrijdig. Dat leidt echter in de praktijk zelden tot
problemen. De remedies opinion zegt niet meer dan dat de overeenkomst afdwingbaar
is. Zolang de overeenkomst, ongeacht de daaraan te geven uitleg, niet onafdwingbaar
1179 Zie voor de definitie van “algemene voorwaarden” art. 6:231 onder a BW. De algemenevoorwaardenregeling is in de opinionpraktijk alleen van belang als (a) de partijen bij de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet, alle in Nederland gevestigd zijn (is dat niet zo, dan mist de regeling toepassing; van
partijen bij een rechtsverhouding waarop een opinion ziet mag worden aangenomen dat zij “handelen
in de uitoefening van een beroep of bedrijf”; art. 6:247 leden 1 en 2 BW; zie echter hierna), en (b) de
opinionvennootschap geen “grote ondernemer” is (art. 6:235 lid 1 jo. 6:233 en 6:234 BW). Zie over de
vraag wanneer een partij in Nederland is gevestigd art. 6:247 lid 3 BW. Zie over de vraag wat een “grote
ondernemer” is art. 6:235 lid 1 BW.
1180 Denkbaar is dat van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, door de opinionvennootschap
gebruikte algemene voorwaarden deel uitmaken. Zo hebben Uniken Venema & Eisma 1990, p. 82
de vraag opgeworpen – en ontkennend beantwoord – of administratievoorwaarden waaronder aan
delen worden gecertificeerd algemene voorwaarden zijn. Omdat de remedies opinion in het algemeen
beperkt blijft tot de afdwingbaarheid jegens de opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet (zie echter nr. 719), is de mogelijkheid van vernietiging door de wederpartij bij die
rechtsverhouding voor de opinion echter in het algemeen zonder belang.
1181 Zie voor een overzicht van bepalingen die naar Amerikaans recht aanleiding kunnen geven tot een
qualification Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 369 e.v.
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is, kan de opiniongever de opinionparagraaf zonder bezwaar opnemen. Als de overeenkomst zo onduidelijk is, dat de opiniongever daaraan geen redelijke zin kan geven, zal hij
over de betrokken onderdelen geen opinion willen geven. Dat gebeurt met de no opinion
qualification.

718. Afdwingbaarheid jegens alle partijen, meervoudige of ontbrekende rechtskeuze. De
opinionparagraaf kan breed worden geformuleerd, zodat hij ook ziet op de afdwingbaarheid van de overeenkomst jegens de wederpartij van de opinionvennootschap. Het komt
voor dat de overeenkomst waarop de opinion ziet, een meervoudige rechtskeuze bevat.
In dat geval moet de opinionparagraaf worden beperkt tot het deel van de overeenkomst
dat is onderworpen aan Nederlands recht. Het komt ook voor dat de overeenkomst geen
uitdrukkelijke rechtskeuze bevat. In dat geval moet de opiniongever beoordelen of hij de
remedies opinion desondanks kan geven.
719. Afdwingbaarheid jegens alle partijen. De remedies opinion zegt dat de overeenkomst
waarop de opinion ziet, afdwingbaar is jegens de opinionvennootschap. De opinion zegt
meestal niet dat de overeenkomst ook jegens de andere partijen daarbij afdwingbaar
is.1182 Uitzonderingen komen voor. Zo is denkbaar dat de partijen bij een joint venture-
overeenkomst geruststelling willen dat die overeenkomst over en weer afdwingbaar is. In
dat geval zal de opinion in het algemeen zeggen dat “The Agreement is valid and binding
on and enforceable against each party”.
720. Meervoudige rechtskeuze. De Rome I Verordening (art. 3 lid 1) laat toe dat partijen
een rechtskeuze beperken tot een deel van hun overeenkomst. Zo kunnen zij, door dépeçage, hun overeenkomst ook deels aan een gekozen recht en deels aan een ander gekozen
recht onderwerpen.1183 In dat geval zal ook de remedies opinion moeten worden gesplitst.
Naast een Nederlandsrechtelijke remedies opinion over het deel van de overeenkomst
dat is onderworpen aan Nederlands recht zal een buitenlandsrechtelijke remedies opinion moeten worden opgenomen over het deel van de overeenkomst dat is onderworpen
aan buitenlands recht; vgl. nr. 722 e.v. Vrij van complicaties is de dépeçage ondertussen
niet.1184 Als deel A van de overeenkomst wordt beheerst door recht A en deel B van de overeenkomst door recht B, is vaak niet duidelijk welk recht van toepassing is op kwesties die
gemeenschappelijk zijn aan de twee delen. Voorbeelden liggen voor het oprapen. Wordt de
vraag of deel A en deel B geldig (“valid”) zijn, beheerst door het op elk deel toepasselijke

1182 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 301, 362 en 257: “The opinion does not cover the obligations of
the other party to the agreement and is based on the assumption, which need not be stated, that those
obligations are binding on the other party.” In dezelfde zin Tribar 1998, § 2,3(a), en Legal Opinion
Principles 1998, nr. III.D.
1183 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/773 en Strikwerda 2012/168, met verwerping van de tegen deze
mogelijkheid wel geuite bezwaren.
1184 Ook Polak 1994. p. 25 wijst op de mogelijkheid van complicaties.
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recht? Het gevolg kan zijn dat door verschillen in de regelingen omtrent wilsgebreken in
recht A en recht B het ene deel van de overeenkomst geldig is, maar het andere deel sneuvelt. Of is op de geldigheidsvraag slechts één recht van toepassing (en zo ja, welk)? Moet
een uitlegbepaling die in deel A is opgenomen, ook worden toegepast op de begrippen die
zijn opgenomen in deel B? Als dat zo is, wat geldt dan als de uitlegbepaling onder recht B
niet goed werkt? Als deel A een gedetailleerde regeling omtrent betalingen bevat en deel
B niet, is op betalingen die krachtens deel B moeten geschieden dan die betalingsregeling
van toepassing, of moet worden teruggevallen op aanvullend recht van recht B? Dit soort
vragen kan deels door uitleg van de overeenkomst worden opgelost, maar vaak zal de
rechter zelf een pad moeten kiezen. Omdat regels ontbreken, is onvoorspelbaar welke weg
de rechter zal opgaan. De opiniongever doet er verstandig aan dit soort onzekerheden in
een qualification aan te stippen.
721. Ontbreken uitdrukkelijke rechtskeuze. Als de overeenkomst waarop de opinion
ziet, geen uitdrukkelijke rechtskeuze bevat, leidt dat tot hoofdbrekens.1185 De Rome I
Verordening vergt niet dat een rechtskeuze uitdrukkelijk is. Voldoende is dat hij duidelijk blijkt uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval
(art. 3 lid 1 Rome I Verordening).1186 Soms zal de overeenkomst waarop de opinion ziet,
aanwijzingen bevatten dat partijen bedoeld hebben een rechtskeuze voor Nederlands
recht te doen. Zo is denkbaar dat de overeenkomst verwijst naar Nederlandse wettelijke
bepalingen – door die bepalingen wel of juist niet van toepassing te verklaren, of anderszins. Een forumkeuze voor de Nederlandse rechter kan een aanwijzing zijn, en soms de
omstandigheid dat de overeenkomst in het Nederlands is gesteld.1187 Dergelijke aanwijzingen kunnen de opiniongever tot de conclusie brengen dat, ondanks het ontbreken van een
uitdrukkelijke rechtskeuze, uit de overeenkomst van een rechtskeuze voor Nederlands
recht duidelijk blijkt. De opiniongever doet er echter wijs aan de onzekerheid waarmee
zijn conclusie is omgeven, in de opinion tot uitdrukking te brengen, bijvoorbeeld door
zijn conclusie te gieten in de vorm van een reasoned opinion (zie nr. 53 e.v.) of door een
assumption op te nemen met de strekking dat uit de aanwijzingen van de rechtskeuze voldoende duidelijk blijkt; vgl. nr. 254. Als er onvoldoende aanwijzingen zijn waarop de opiniongever een conclusie kan baseren dat een rechtskeuze voor Nederlands recht is gedaan,

1185 Als de opiniongever de overeenkomst waarop de opinion ziet, onder ogen krijgt voordat zij wordt getekend, kan hij erop aandringen dat alsnog een rechtskeuze wordt opgenomen. In de praktijk leidt dat om
moeilijk te doorgronden redenen echter niet altijd tot het gewenste resultaat.
1186 Een dergelijke stilzwijgende rechtskeuze kan slechts met terughoudendheid worden aanvaard en wordt
niet snel aangenomen; GS Verbintenissenrecht, art. 3 EVO, aant. 2.3.1. en Bertrams, in: GS Bijzondere
overeenkomsten, EVO, aant. 31.3. Als een rechtskeuze – uitdrukkelijk of stilzwijgend – geheel ontbreekt, moet het toepasselijk recht worden bepaald aan de hand van de overige verwijzingsregels van de
Rome I Verordening.
1187 Vgl. Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/773 e.v. Strikwerda 2012/168. Zie uitvoeriger, ook met meer
mogelijke aanknopingspunten, Vonken, in: GS Verbintenissenrecht, art. 3 EVO, aant. 2.3.2. Zie over het
meewegen van een (exclusieve) forumkeuze overweging (12) Rome I Verordening.
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moet hij terugvallen op de verwijzingsregels in de Rome I Verordening die bij gebreke van
een rechtskeuze van toepassing zijn (zie in het bijzonder art. 4 Rome I Verordening). Die
regels geven echter zelden voldoende houvast voor een solide conclusie. Vooral de regel
dat de primaire verwijzingsregels toepassing missen als uit alle omstandigheden blijkt
dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander land dan het land
waarnaar de primaire verwijzingsregel verwijst, compliceert de analyse. In dat geval geldt
het recht van het andere land. Wat “alle omstandigheden” zijn, kan de opiniongever echter niet vaststellen; vgl. nr. 245. Een verstandig opiniongever zal de onzekerheid waarmee zijn conclusie is omgeven in de opinion tot uitdrukking brengen, bijvoorbeeld in een
qualification.

7.3

De remedies opinion – buitenlands recht

722.

Opinion:

The choice of [chosen foreign] law as the governing law of the Agreement is recognised.
Dutch law does not restrict the validity and binding effect on and enforceability
against the Company of the Agreement.
Assumptions:
Each party other than the Company has validly entered into the Agreement.
When validly signed by all parties, the Agreement is valid and binding on and enforceable against each party under [chosen foreign] law by which it is expressed to be
governed.
Qualifications:
The recognition of [chosen foreign] law as the governing law of the Agreement:
(a) (i) will not restrict the application of the overriding provisions of Dutch law; and
(ii)	will not prevent effect being given to the overriding provisions of the law of
a jurisdiction with which the situation has a close connection;
(and for this purpose “overriding provisions” are provisions the respect for which
is regarded as crucial by a jurisdiction for safeguarding its public interests to
such an extent that they are applicable to any situation falling within their scope,
irrespective of the law otherwise applicable to an agreement);
(b) will not prevent the application of [chosen foreign] law being refused if it is manifestly incompatible with Dutch public policy (ordre public); and
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(c) will not prevent regard being had to the law of the jurisdiction in which performance takes place in relation to the manner of performance and the steps to be
taken in the event of defective performance.
Enforcement in the Netherlands of the Agreement is subject to Dutch rules of civil
procedure.
Enforceability of the Agreement may be limited under the Sanction Act 1977 (Sanctiewet 1977) or otherwise by international sanctions.
723. Betekenis. De in nr. 722 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van
een remedies opinion over een overeenkomst die wordt beheerst door een ander dan
Nederlands recht. De opinion houdt in dat de rechtskeuze in die overeenkomst wordt
erkend en dat er geen regels van Nederlands recht zijn, die de toepassing van het gekozen recht doorkruisen.1188 De opinionparagraaf kan op verschillende manieren worden
geformuleerd. Voor zijn betekenis maakt dat geen verschil. Een opinion dat een buitenlandsrechtelijke overeenkomst “valid and binding and enforceable” is, is te ontraden.
724. Terminologie (“remedies opinion”); beperking tot overeenkomsten. Een betere term
voor remedies opinion is “enforceability opinion”. In dit boek wordt “remedies opinion”
gebruikt om verwarring te voorkomen met de andere betekenissen die “enforceability
opinion” in dit boek heeft; zie nr. 677. De opinion ziet alleen op buitenlandsrechtelijke
overeenkomsten; zie nr. 672 e.v. “Overeenkomst” moet echter ruim worden opgevat. Het
begrip ziet mede op contractuele verhoudingen als obligaties.1189
725. Betekenis: erkenning rechtskeuze. De opinionparagraaf gaat ervan uit dat de overeenkomst waarop de opinion ziet, een rechtskeuze bevat voor buitenlands recht; zie voor
het geval een uitdrukkelijke rechtskeuze ontbreekt nr. 761. De opinion biedt de opinion
ontvanger de geruststelling dat (a) naar Nederlands recht die rechtskeuze wordt erkend,
en (b) die erkenning niet door Nederlands recht wordt doorkruist, een en ander behalve
voor zover de qualifications iets anders zeggen. De opinionontvanger behoeft deze geruststelling ten minste voor het geval hij nakoming van de overeenkomst bij de Nederlandse
rechter wil afdwingen; vgl. nr. 313. Afdwinging van de overeenkomst zoals deze is bedoeld,
dus overeenkomstig het gekozen recht, werkt slechts voor zover de Nederlandse rechter
het gekozen recht toepast. Bij de geruststelling omtrent doorkruising van de erkenning
van de rechtskeuze door Nederlands recht – de geruststelling onder (b) – kan de opinion
ontvanger ook belang hebben als hij de overeenkomst waarop de opinion ziet, bij een buitenlandse rechter wil afdwingen. Denkbaar is dat het internationaal privaatrecht van de
buitenlandse rechter deze dwingt of toelaat het gekozen recht van de overeenkomst terzijde
1188 Vgl. over het doel van de remedies in de Verenigde Staten noot 1088.
1189 Vgl. noot 2.
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te stellen door voorrang te geven aan dwingende regels van Nederlands recht. De geruststelling onder (b) en de daarbij behorende qualifications (zie nr. 746 e.v. en 753 e.v.) bieden
de opinionontvanger zicht op de risico’s die hij op dit punt loopt.1190 De geruststelling dat
de rechtskeuze wordt erkend – de geruststelling onder (a) – is opgenomen in de eerste alinea van de in nr. 722 onder “Opinion” opgenomen tekst (“The choice of [chosen foreign]
law as the governing law of the Agreement is recognised.”), de geruststelling onder (b)
dat Nederlands recht de toepassing van het gekozen recht niet doorkruist, in de tweede
alinea (“Dutch law does not restrict the validity and binding effect on and enforceability
against the Company of the Agreement.”). Zie over de betekenis van “valid and binding
and enforceable” nr. 679.
726. Opinion wijkt voor andere enforceability opinions. Het is niet ongebruikelijk dat
een opinion afzonderlijke enforceability opinions bevat over bepaalde onderdelen van
de overeenkomst waarop de opinion ziet. Voor de onderdelen waarop de afzonderlijke
enforceability opinions zien, zetten zij de hier behandelde remedies opinion opzij; vgl.
nr. 680. Zie over de verhouding tussen de remedies opinion en een no immunity opinion
nr. 728.
727. Opinion ziet op gehele overeenkomst. Binnen de in nr. 726 bedoelde grens strekt de
opinionparagraaf zich uit over de overeenkomst in haar geheel en alle onderdelen daarvan, een en ander voor zover de overeenkomst uit de tekst daarvan blijkt; vgl. nr. 251 e.v.
De opinionparagraaf ziet op onderdelen van de overeenkomst die verplichtingen van de
opinionvennootschap inhouden, maar ook op onderdelen die niet als verplichting kunnen worden beschouwd. De opinionparagraaf strekt zich in beginsel niet uit over rechten
die de opinionvennootschap aan de overeenkomst ontleent. De opiniongever hoeft aan
de rechten van de opinionvennootschap alleen aandacht te besteden voor zover de onuitoefenbaarheid van een recht tot gevolg kan hebben dat een verplichting van de opinion
vennootschap onafdwingbaar wordt. Zie over dit alles nr. 682.

1190 Worst, Or 2004, p. 303-304, betoogt dat een remedies opinion over een buitenlandsrechtelijke overeenkomst misplaatst is als de overeenkomst voorziet in een exclusieve forumkeuze voor een buitenlandse
rechter of een keuze voor arbitrage. Zijn gedachtegang is dat in dat geval de overeenkomst niet in
Nederland kan worden afgedwongen, zodat een opinion omtrent de afdwingbaarheid niet kan worden
gegeven. Die gedachtegang miskent dat de opinionontvanger ook in dat geval geruststelling zal willen
ontvangen dat er geen regels van Nederlands recht zijn die bij afdwinging van de overeenkomst voor de
gekozen rechter of het gekozen scheidsgerecht de toepassing van het gekozen buitenlandse recht kunnen doorkruisen. De gedachtegang miskent voorts dat de exclusiviteit van een forumkeuze niet absoluut is, als een forum is gekozen waarvan de beslissingen in Nederland niet worden erkend. Denk aan
een forumkeuze voor een rechter in New York. Een dergelijke forumkeuze stelt de rechtsmacht van de
Nederlandse rechter in beginsel terzijde (art. 8 lid 2 Rv). Dat beginsel wijkt echter als het gekozen forum
heeft gesproken maar zijn beslissing in Nederland niet ten uitvoer kan worden gelegd (zie art. 431 lid 2
Rv). Die tenuitvoerlegging vergt dat alsnog voor de Nederlandse rechter wordt geprocedeerd. Hoewel
de Nederlandse rechter in beginsel de beslissing van het gekozen forum zal volgen, is voorstelbaar dat
hij de afdwingbaarheid van de overeenkomst ten gronde onder de loep neemt; zie nr. 948. Ook voor dat
geval heeft de opinionontvanger belang bij een remedies opinion.
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728. Opinion omvat deels no immunity opinion. Als een opiniongever een enforceability
opinion in ruime zin geeft, liggen in de daarin opgenomen enforceability opinions de
capacity opinions besloten waarop die enforceability opinions voortbouwden; zie nr. 39.
Dat roept de vraag op of de remedies opinion – een enforceability opinion – voortbouwt
op de no immunity opinion – een capacity opinion; zie nr. 1008. Uitgangspunt moet zijn
dat de remedies opinion geeft voortbouwt op het eerste punt waarop de no immunity opinion zich richt – de vraag of de opinionvennootschap immuniteit geniet. Als de remedies
opinion is opgenomen in een enforceability opinion in ruime zin, houdt zij dus mede het
oordeel in dat dergelijke immuniteit ontbreekt. Het ligt echter niet voor de hand de remedies opinion zo breed uit te leggen dat daarin een opinion besloten ligt over het tweede
punt waarop de no immunity opinion zich richt – de vraag of op de goederen van de opinionvennootschap vrijelijk verhaal kan worden genomen. Zie nader nr. 683.1191
729. Overlap met andere capacity en diligence opinions. Zie over de vraag in hoeverre de
remedies opinion capacity opinions en diligence opinions omvat nr. 38 e.v.
730. Alternatieve formuleringen. De opinionparagraaf kan op verschillende manieren
worden geformuleerd. Sommige opinionontvangers verlangen dat de paragraaf zegt dat
de rechtskeuze in de overeenkomst waarop de opinion ziet, “wil be recognised by the
Dutch courts”. Een dergelijke formulering is minder gelukkig; zie nr. 266. Naar de drieeenheid “validity and binding effect and enforceability” kan op verschillende manieren
worden verwezen; vgl. nr. 679. Sommige opinionontvangers vragen erom aan de drie-
eenheid “legality” toe te voegen. Die toevoeging ligt niet voor de hand; vgl. nr. 685. Een
meer traditionele formulering voor de tweede alinea van de in nr. 722 onder “Opinion”
opgenomen tekst is dat de afdwingbaarheid van “the Company’s obligations” onder de
overeenkomst niet door Nederlands recht wordt geraakt. Die formulering is minder
gelukkig; vgl. opnieuw nr. 685.
731. Opinion dat “Agreement is valid and binding and enforceable”. Sommige opinion
gevers nemen in plaats van de tweede alinea van de in nr. 722 onder “Opinion” opgenomen tekst (“Dutch law does not restrict [...]”) een opinion op langs de lijnen dat “Under
Dutch law, the Agreement is valid and binding on and enforceable against the Company”.
De vraag of een buitenlandsrechtelijke overeenkomst afdwingbaar is – “valid and binding
1191 Met deze uitleg heeft de vraag of in een remedies opinion over een overeenkomst naar buitenlands recht
een no immunity besloten ligt, heeft weinig praktisch belang. Een procedure over een dergelijke overeenkomst zal in het algemeen gevoerd worden voor de in de overeenkomst gekozen rechter (als niet is
gekozen voor arbitrage). De vraag of de opinionvennootschap immuniteit geniet, komt dan aan de orde
bij de vraag of de forumkeuze voor die rechter geldig is. Daarover zal een afzonderlijke opinion worden
gegeven, die in zoverre de remedies opinion opzijzet; zie nr. 726 en ook nr. 901. De vraag is daarmee
alleen van belang voor het geval over de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding buiten Nederland
bij een andere dan de gekozen rechter zou worden geprocedeerd. In een procedure voor de Nederlandse
rechter geniet een Nederlandse opinionvennootschap nooit immuniteit; zie nr. 1010.
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and enforceable” – is echter niet een vraag van Nederlands recht. Wordt een overeenkomst
beheerst door buitenlands recht, dan wordt haar afdwingbaarheid in beginsel uitsluitend
door dat recht bepaald.1192, 1193 Nederlands recht speelt, als uitzondering op het beginsel,
in het algemeen alleen een rol waar Nederlands bijzonder dwingend recht om voorrang
op het toepasselijke buitenlandse recht vraagt; zie nr. 733 e.v. Tegen deze achtergrond rijst
de vraag hoe een opinion dat een buitenlandsrechtelijke overeenkomst waarop de opinion ziet, naar Nederlands recht afdwingbaar is, moet worden begrepen.1194 Een eerste
mogelijke uitleg is dat de rechtskeuze in de overeenkomst waarop de opinion ziet, naar
Nederlands recht wordt erkend. In die uitleg zegt de opinion echter niet meer dan al in
de eerste alinea van de in nr. 722 onder “Opinion” opgenomen tekst staat.1195 Een tweede
mogelijke uitleg is dat de overeenkomst afdwingbaar zou zijn, als zij niet door buitenlands maar door Nederlands recht werd beheerst.1196 Een dergelijke uitleg stuit echter op
bezwaren. Een buitenlandsrechtelijke overeenkomst zal nogal eens onderdelen bevatten
die onder Nederlands recht geen duidelijke betekenis hebben, of niet goed werken. Denk
aan een bepaling waarbij een trust wordt ingesteld, of een bepaling die verwijst naar een
buitenlandse wettelijke bepaling. Voor zover de overeenkomst, beheerst door Nederlands
recht, niet werkt, is de opinion in deze uitleg onjuist. De opinionontvanger is met de opinion in deze uitleg ondertussen niet geholpen. Voor zover de overeenkomst, beheerst door
Nederlands recht, wel werkt, is niet gezegd dat die werking dezelfde is als de werking
onder het gekozen buitenlands recht van de overeenkomst. Nederlandsrechtelijke regels
– in het bijzonder de eisen van redelijkheid en billijkheid; zie nr. 704 maar ook nr. 703 –
kunnen roet in het eten gooien. Het is echter de werking van de overeenkomst die de
opinionontvanger bevestigd wil zien; vgl. nr. 725. Een meer voor de hand liggende derde
uitleg van de opinion is dat Nederlands recht de afdwingbaarheid van de overeenkomst
niet doorkruist. Zo beschouwd zegt de opinion niets anders dan in de tweede alinea van

1192 De afdwingbaarheid van een buitenlandsrechtelijke overeenkomst in Nederland wordt in zoverre door
Nederlands recht beheerst, dat rechtsvorderingen tot nakoming van de overeenkomst worden beheerst
door Nederlands recht; Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/671.
1193 Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 177, suggereren als tekst voor de remedies opinion: “The govern
ing-law clause, subjecting the [Agreement] to [foreign] law, is valid under Dutch law”. Ook de geldigheid van de rechtskeuze in een overeenkomst wordt echter beheerst door het gekozen recht (art. 10 lid 1
Rome I Verordening). Ryan, in: Sterba, p. 11-68, stelt dat “a New York lawyer could not, in accordance
with customary practice, render a remedies opinion covering an agreement governed by foreign law.”
1194 Zie ook Worst, Or 2004, p. 305.
1195 Zie over deze uitleg Nijnens 1996, p. 90-91. Nijnens benadert de kwestie van de andere kant. Hij stelt
de opinion dat de overeenkomst waarop de opinion ziet “valid and binding and enforceable” is voorop.
Aan die opinion geeft hij de beperkte uitleg dat de rechtskeuze in de overeenkomst wordt erkend.
Vervolgens onderkent hij dat over die rechtskeuze ook wel een afzonderlijke opinion wordt gegeven.
Die opinion is in zijn optiek overbodig. In de hedendaagse opinionpraktijk wordt een opinion dat de
rechtskeuze in de overeenkomst waarop de opinion ziet, wordt erkend, nagenoeg altijd opgenomen.
1196 Vgl. over de ene en de andere uitleg Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, §9.12.3.4.
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de in nr. 722 onder “Opinion” opgenomen tekst is opgeschreven. Omdat anders dan de
hier bedoelde opinion die alinea zegt wat wordt bedoeld, verdient zij de voorkeur.1197, 1198

732. Opinion strekt zich uit over verbintenisrechtelijke en niet-verbintenisrechtelijke
kwesties. De overeenkomst waarop een opinion ziet, bevat doorgaans verbintenis
rechtelijke en niet-verbintenisrechtelijke onderdelen. De opinionparagraaf ziet op beide.
Voor zover de opinionparagraaf ziet op verbintenisrechtelijke onderdelen, wordt de in de
overeenkomst opgenomen rechtskeuze voor buitenlands recht binnen de grenzen van de
Rome I Verordening erkend.
733. Verbintenisrechtelijke en niet-verbintenisrechtelijke kwesties. In de meeste gevallen
is de overeenkomst waarop de opinion ziet, een verbintenisrechtelijke overeenkomst,
bijvoorbeeld een kredietovereenkomst. Krachtens de Rome I Verordening (art. 3 lid 1)
wordt, voor zover een overeenkomst verbintenisrechtelijk is, die overeenkomst beheerst
door het door de partijen gekozen recht.1199 In de praktijk stoelt de opinionparagraaf dan
ook op een in de betrokken overeenkomst opgenomen rechtskeuze. Overeenkomsten zonder rechtskeuze komen in de opinionpraktijk zelden voor; zie echter nr. 761. Het gekozen
recht beheerst het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst (art. 10 lid 1 Rome I
Verordening) (en de gevolgen van de nietigheid van de overeenkomst (art. 12 lid 1 onder e)
en voorts in het bijzonder de uitleg van de overeenkomst, de nakoming ervan, de gevolgen
van tekortkomingen in de nakoming en de wijze waarop de verbintenissen tenietgaan
(met inbegrip van hun verjaring) (art. 12 lid 1 onder a-d)).1200 Met de geldigheid van de
overeenkomst beheerst het gekozen recht ook haar afdwingbaarheid – enforceability –
in zoverre dat de overeenkomst bepaalt welke afdwingbare rechten de wederpartij van
de opinionvennootschap aan de overeenkomst ontleent. Nederlands recht bepaalt echter

1197 Worst, Or 2004, p. 305-306, verdedigt dat over een buitenlandsrechtelijke overeenkomst een opinion
kan worden gegeven dat zij “is enforceable in the Netherlands”. Dat is juist als “enforceable” niet meer
betekent dan “in rechte afdwingbaar” (en dus niet ook “geldig” of “bindend”; vgl. nr. 679). Nakoming
van een buitenlandsrechtelijke overeenkomst kan, mits de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft, bij
de Nederlandse rechter worden afgedwongen. Rechtsvorderingen tot nakoming worden beheerst door
Nederlands recht; vgl. noot 1192. Voorwaarde is dat de overeenkomst afdwingbaar is naar het recht
daarop toepasselijke buitenlandse recht. Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 946-947, verzet zich tegen
het opnemen van een opinion omtrent de “validity and binding effect and enforceability” van een buitenlandsrechtelijke overeenkomst.
1198 In de Amerikaanse opinionpraktijk is een “as if” opinion, die zegt dat de overeenkomst waarop de
opinion ziet afdwingbaar zou zijn, als zij niet werd beheerst door het gekozen maar door het andere
recht van de opiniongever, niet ongebruikelijk; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 347-349, en Tribar
1998, § 4.6. In de internationale opinionpraktijk is een dergelijke opinion echter misplaatst; vgl. Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 348, noot 18: “As a general rule, “as if” opinions are not wel-suited for
cross-border transactions because of the difficulty of fitting provisions drafted under one legal systems
into the often different terms and concepts of another legal system.” In dezelfde zin Gruson, Hutter &
Kutschera 2003, p. 168.
1199 Vgl. noot 1103.
1200 Vgl. noot 1104
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hoe de afdwinging in Nederland vorm krijgt. Vgl. ook de Rome I Verordening (art. 12
lid 2), die ertoe verplicht dat ten aanzien van de wijze van nakoming en bij een tekort
koming te nemen maatregelen, rekening wordt gehouden met het recht van de plaats waar
de overeenkomst wordt nagekomen. Omdat de Nederlandse rechter in beginsel verplicht
is een schuldenaar desgevorderd te veroordelen datgene te doen (of te laten) waartoe hij
zich verplicht heeft (art. 3:296 BW), heeft de toepasselijkheid van Nederlands recht op de
afdwingbaarheid van de overeenkomst in de praktijk nauwelijks gevolgen.1201
734. Uitzonderingen erkenning rechtskeuze. De erkenning van de rechtskeuze in de overeenkomst waarop de opinion ziet, is niet absoluut. Krachtens de Rome I Verordening
kan of moet in zeven gevallen voorrang worden gegeven aan een ander dan het gekozen
recht. In de eerste plaats moet de Nederlandse rechter voorrang geven aan bepalingen van
Nederlands bijzonder dwingend recht (art. 9 lid 2 Rome I Verordening).1202 In de tweede
plaats mag de rechter voorrang geven aan bepalingen van bijzonder dwingend recht van
het land waar de overeenkomst moet worden nagekomen of is nagekomen, voor zover
die bepalingen de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig maken (art. 9 lid 3
Rome I Verordening). Zie over het begrip “bepalingen van bijzonder dwingend recht”
nr. 689 en nr. 702. In de derde plaats mag de Nederlandse rechter de toepassing van het
gekozen recht achterwege laten, als die toepassing kennelijk onverenigbaar is met de
Nederlandse openbare orde (art. 21 Rome I Verordening). Een in de opinionpraktijk
levend voorbeeld van een overeenkomst die in strijd komt met de Nederlandse openbare
orde is niet eenvoudig te bedenken.1203, 1204 In de vierde plaats moet de rechter ten aanzien
van de wijze van nakoming en de bij tekortkomingen te nemen maatregelen, rekening
houden met het recht van het land waar de overeenkomst wordt nagekomen (art. 12 lid 2
Rome I Verordening; vgl. ook de uiteenzetting omtrent afdwingbaarheid – enforceability

1201 Voor zover de overeenkomst niet strijd met Nederlands bijzonder dwingend recht; zie nr. 734. Bijzonder
dwingend recht zal echter nagenoeg altijd ingrijpen in de geldigheid van de overeenkomst. Staat die
eenmaal vast, dan is in de opinionpraktijk moeilijk voorstelbaar dat die geldige overeenkomst niet ook
afdwingbaar is.
1202 Art. 9 lid 2 Rome I Verordening laat toe dat de Nederlandse rechter Nederlands bijzonder dwingend
recht toepast, maar lijkt hem daartoe niet te verplichten. Dat de Nederlandse rechter Nederlands bijzonder dwingend recht móet toepassen, volgt echter uit art. 10:7 lid 2 BW.
1203 “Openbare orde” is een eng begrip. Het omvat alleen fundamentele waarden van de Nederlandse rechtsorde. Het begrip is in het internationaal privaatrecht enger dan in het Nederlandse interne recht. Een
buitenlandse rechtsregel kan naar zijn inhoud in strijd komen met een dergelijke fundamentele waarde.
Een buitenlandse rechtsregel kan ook, hoewel niet naar zijn inhoud in strijd met een fundamentele
waarde, bij toepassing in Nederland over een dergelijke fundamentele waarde struikelen. Of dat het
geval is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zie Asser/Vonken 10-I 2013/395 e.v.
en Strikwerda 2012/64.
1204 Waar de Rome I Verordening van toepassing is, mag een buitenlandse rechter eveneens voorrang
geven aan bepalingen van zijn eigen bijzonder dwingend recht, en het gekozen recht terzijde laten waar
het kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde van zijn eigen land (art. 9 lid 2 en 21 Rome I
Verordening). Wat buitenlands recht inhoudt, en daarmee wat een buitenlandse rechter doet, hoeft de
opiniongever echter niet na te gaan; zie nr. 253.
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– in nr. 733). In de vijfde plaats vraagt, als ten tijde dat de overeenkomst werd gesloten
buiten de rechtskeuze alle aanknopingspunten voor het toepasselijke recht zich bevinden
in een ander land dan het land van het gekozen recht, het dwingend recht van dat land
om voorrang (art. 3 lid 3 Rome I Verordening). Deze inbreuk op het gekozen recht kan
in de praktijk uitsluitend van belang zijn, als alle partijen bij de overeenkomst waarop de
opinion ziet, Nederlands zijn. In dat geval is denkbaar dat alle aanknopingspunten zich in
Nederland bevinden. Waar alle aanknopingspunten zich bevinden, is moeilijk te bepalen.
“Aanknopingspunt” is niet een vastomlijnd begrip, zodat niet goed valt te voorspellen wat
de rechter als aanknopingspunt zal beschouwen.1205 Als de overeenkomst waarop de opinion ziet, ook buitenlandse partijen kent, zijn er in de praktijk echter altijd aanknopingspunten in ten minste twee landen: Nederland als het land van de opinionvennootschap en
een ander land als het land waar de wederpartij van de opinionvennootschap haar gewone
verblijfplaats heeft.1206 In de zesde plaats moet, als de overeenkomst kiest voor een recht
van een land buiten de Europese Unie en ten tijde dat de overeenkomst wordt aangegaan
alle overige aanknopingspunten zich in de EU bevinden, toepassing worden gegeven aan
dwingend gemeenschapsrecht (art. 3 lid 4 Rome I Verordening).1207 Deze uitzondering kan
slechts van belang zijn als alle partijen bij de overeenkomst waarop de opinion ziet, hun
gewone verblijfplaats hebben in de EU. Als dat niet zo is, is de verblijfplaats van de partij
buiten de EU een aanknopingspunt.1208 In de zevende plaats legt de Rome I Verordening
de vrijheid van rechtskeuze voor bepaalde overeenkomsten aan banden (art. 5 lid 2 Rome I
Verordening (overeenkomst tot passagiersvervoer); art. 6 leden 2 en 4 (consumentenovereenkomst); art. 7 leden 3-6 (verzekering anders dan van “grote risico’s”); art. 8 (arbeidsovereenkomst)). De betrokken overeenkomsten zijn in de praktijk echter zelden of nooit
het onderwerp van een opinion.
735. Verwijzingsregel voor wijzigingsovereenkomsten. De Rome I Verordening is van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten op of na 17 december 2009 (art. 28 Rome I
Verordening).1209 Voor voordien gesloten overeenkomsten geldt het EVO (vgl. art. 24

1205 Wat aanknopingspunten zijn, is omstreden. Er zijn twee leren: de feitelijk-geografische en de juridische. Onder de feitelijk-geografische leer zijn feitelijk-geografische elementen van de overeenkomst
aanknopingspunten, onder de juridische leer zijn dat de toepassingsaanspraken van mogelijk toepasselijke rechtstelsels. De feitelijk-geografische leer lijkt de heersende te zijn; Strikwerda 2012/34 en GS
Verbintenissenrecht, art. 1 EVO, aant. 2, en art. 3 EVO, aant. 5.2. Meer genuanceerd Asser/Vonken 10-I
2013/180 e.v. en Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/751 e.v.
1206 Zie over de vraag waar een partij haar gewone verblijfplaats heeft, art. 19 Rome I Verordening. De natio
naliteit van een buitenlandse partij is vermoedelijk een onvoldoende aanknopingspunt om de overeenkomst buiten het bereik van art. 3 lid 3 Rome I Verordening te brengen; vgl. GS Verbintenissenrecht,
art. 1 EVO, aant. 2 en art. 3 EVO, aant. 5.2.
1207 Hoewel de Rome I Verordening niet van toepassing is in Denemarken (zie nr. 80), is de Europese Unie
voor het doel van art. 3 lid 4 Rome I Verordening inclusief Denemarken; zie art. 3 lid 4 jo. art. 1 lid 4
Rome I Verordening.
1208 Vgl. noot 1205.
1209 Zie noot 1110.
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lid 1 Rome I Verordening). Zie over de vraag hoe de grens tussen de toepasselijkheid van
de Rome I Verordening en het EVO moet worden getrokken als een overeenkomst vóór
17 december 2009 is gesloten maar op of na die datum is gewijzigd, nr. 690.

736. Toepasselijk recht op niet-verbintenisrechtelijke kwesties. Voor zover de opinionparagraaf ziet op niet-verbintenisrechtelijke onderdelen, moet aan de hand van de toepasselijke internationaalrechtelijke verwijzingsregel worden vastgesteld welk recht het
betrokken onderdeel beheerst.
737. Toepasselijke verwijzingsregels. Naast verbintenisrechtelijke onderdelen bevat
een overeenkomst meestal niet-verbintenisrechtelijke regelingen. Aan de vraag of niet-
verbintenisrechtelijke regelingen afdwingbaar zijn, gaat de vraag vooraf naar welk recht
dat moet worden beoordeeld. De Rome I Verordening is niet van toepassing. Voor zover
geen andere supranationale regeling van toepassing is, moet Nederlands commuun internationaal privaatrecht uitkomst brengen.
738. Door Rome I Verordening uitgesloten onderwerpen: forumkeuze en keuze voor
arbitrage, vennootschaps- en rechtspersonenrecht, trustrecht en bewijs- en procesrecht.
Sommige kwesties sluit de Rome I Verordening (art. 1 leden 2 en 3) met zoveel woorden
uit van haar toepassingsgebied. Voor de opinionpraktijk zijn van belang de uitsluitingen van (a) forumkeuze- en arbitrageregelingen (art. 1 lid 2 aanhef en onder e) Rome I
Verordening), (b) vennootschaps- en rechtspersonenrecht (art. 1 lid 2 aanhef en onder f)),
(c) trustrecht (art. 1 lid 2 aanhef en onder h)), en (d) bewijs- en procesrecht, met uitzondering van regels omtrent wettelijke vermoedens en bewijslastverdeling en, binnen grenzen,
regels omtrent toelaatbaarheid van bewijsmiddelen (art. 1 lid 3 jo. 18). Een buitenlandsrechtelijke overeenkomst bevat doorgaans een forumkeuze voor de rechter van het land
van het toepasselijke buitenlandse recht (vgl. nr. 313), of een keuze voor arbitrage in dat
buitenland – de uitsluiting onder (a)); zie over het daarop toepasselijke recht nr. 905 e.v.
en 990. In de praktijk wordt over de forumkeuze of de keuze voor arbitrage doorgaans een
afzonderlijke opinion opgenomen – een jurisdiction opinion of een arbitration opinion.
De remedies opinion strekt zich dan daarover niet uit; zie nr. 726. Dat vennootschaps- en
rechtspersonenrecht – de uitsluiting onder (b) – mede bepaalt of de overeenkomst waarop
de opinion ziet, “valid” is, is voor de remedies opinion zonder belang; zie nr. 741 e.v.
Vennootschaps- en rechtspersonenrecht kunnen wel van invloed zijn op het antwoord op
de vraag of de overeenkomst waarop de opinion ziet “binding” is. Kwesties van dergelijk
recht worden beheerst door het recht van de plaats waar de vennootschap of rechtspersoon
ten tijde van de oprichting zijn zetel of, bij gebreke daarvan, zijn centrum van optreden
naar buiten, heeft (art. 10:118 BW). Vennootschapsrecht kan bijvoorbeeld van invloed zijn
als de overeenkomst waarop de opinion ziet, een aandeelhoudersovereenkomst is, die de
verhoudingen tussen aandeelhouders in een vennootschap regelt, of tussen die aandeelhouders en (het bestuur van) de betrokken vennootschap. Vennootschapsrecht is ook van
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toepassing als de overeenkomst waarop de opinion ziet, voorziet in de oprichting van een
personenvennootschap.1210 Denk aan een general of limited partnership. Trusts – de uitsluiting onder (c) – worden naar Nederlands recht in elk geval erkend voor zover het Haags
Trustverdrag daartoe verplicht.1211 Het Trustverdrag (art. 11) verplicht tot erkenning van
trusts die in overeenstemming met het verdrag zijn opgericht. Het Trustverdrag is slechts
van toepassing op trusts die door een wilsuiting in het leven zijn geroepen en waarvan
blijkt bij geschrift (art. 3 Trustverdrag). Aan die eisen is in de opinionpraktijk doorgaans
voldaan.1212 De regeling omtrent toepasselijkheid en erkenning in het Trustverdrag bevat
echter uitzonderingen.1213 Voor een antwoord op de vraag welk recht van toepassing is op
vragen van bewijsrecht – de eerste uitsluiting onder (d) – moet worden onderscheiden tussen materieel en formeel bewijsrecht. Zie over dat onderscheid nr. 693. Vragen van materieel bewijsrecht worden beheerst door het recht van de overeenkomst waarop de opinion
ziet. Vragen van formeel bewijsrecht worden evenals andere vragen van procesrecht – de
tweede uitsluiting onder (d) – beheerst door Nederlands recht (art. 10:3 BW).1214
739. Vertegenwoordiging. De Rome I Verordening (art. 1 lid 2 aanhef en onder g)) zondert
van haar toepassingsbereik uit de vraag of een vertegenwoordiger de vertegenwoordigde
kan binden. Die uitzondering is voor de opinionparagraaf zonder belang; zie nr. 694.
740. Andere kwesties buiten de Rome I Verordening: onrechtmatige daad; meeste goederenrechtelijke kwesties; achterstelling. Naast kwesties die buiten het toepassingsbereik van de
Rome I Verordening blijven omdat de verordening dat bepaalt, zijn er kwesties die niet of
niet volledig onder dat toepassingsbereik vallen naar de aard van de verordening als regeling die ziet op verbintenissen uit overeenkomst. In de praktijk vragen in het bijzonder
aandacht regelingen omtrent (a) het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen
(waaronder onrechtmatige daad), (b) overdracht van rechten, en verplichtingen, (c) vestiging van zekerheid en andere goederenrechtelijke kwesties, en (d) omtrent achterstelling.
Zie daarover nr. 695, dat van overeenkomstige toepassing is.

741. Geldigheidsvereisten overeenkomst. De overeenkomst waarop de opinion ziet, kan
vanuit Nederlandsrechtelijke optiek slechts afdwingbaar zijn als zij (a) door de partijen

1210 Vgl. noten 1115 en 1116.
1211 Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts. Nederland is
partij bij het verdrag.
1212 Voor “wilsuiting” kan beter worden gelezen “rechtshandeling”; Koppenol-Laforce, in T&C Vermogens
recht, art. 3 Haags Trustverdrag, aant. 2.
1213 Voor de opinionpraktijk zijn vooral van belang de uitzonderingen in art. 5 (geen toepassing als het
toepasselijke recht de trust niet kent, 12 (geen inschrijving in een register van goederen als inschrijving
onverenigbaar is met het recht van het register) en 13 (geen erkenning als de trust nauwer verbonden is
met een land dat de trust niet kent), 15 en 16 (voorrang voor regels van bijzonder dwingend en bepaald
ander dwingend recht) en 18 (voorrang voor de openbare orde).
1214 Zie noot 1118.
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geldig is aangegaan, en (b) naar het op de overeenkomst toepasselijke recht afdwingbaar
is. Dat de partijen bij de overeenkomst deze geldig zijn aangegaan, ligt besloten in de
capacity opinions (voor zover die zijn opgenomen) of wordt door de opiniongever verondersteld. Dat de overeenkomst naar het daarop toepasselijke recht afdwingbaar is, zal de
opiniongever in een assumption veronderstellen.
742. Geldig aangaan door partijen. Als de opinion capacity opinions bevat, ligt daarin
besloten dat de opinionvennootschap de overeenkomst waarop de opinion ziet, geldig
is aangegaan. Zie voor een assumption dat de wederpartij van de opinionvennootschap
de overeenkomst waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan, de eerste alinea van de in
nr. 722 onder “Assumptions” opgenomen tekst (“The Agreement is within the capacity
and powers of […]”). Vgl. over de noodzaak van die assumption en de tekst ervan nr. 697.
743. Geldig aangaan bij ontbreken capacity opinions. Het komt voor dat de opiniongever
geen capacity opinions geeft. Dat kan het geval zijn als er meer opiniongevers zijn en de
verschillende opinions tussen hen zijn verdeeld; zie nr. 319. In dergelijke gevallen moet
de opiniongever mede veronderstellen dat ook de opinionvennootschap de overeenkomst
waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan. De assumption in de eerste alinea van de in
nr. 722 onder “Assumptions” opgenomen tekst wordt dan kortweg:
Each party has validly entered into the Agreement.
De assumption weglaten is in dit geval te ontraden. Als de assumption ontbreekt, kan de
suggestie worden gewekt dat in de remedies opinion een opinion besloten ligt dat de opinionvennootschap de overeenkomst waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan. Hoewel
uit de opzet van de verschillende opinions kan blijken dat dat niet is bedoeld, doet de
opiniongever er wijs aan over die bedoeling geen misverstand te laten bestaan; vgl. nr. 40.
744. Afdwingbaarheid overeenkomst. De overeenkomst waarop de opinion ziet, wordt in
beginsel beheerst door het in de overeenkomst gekozen recht; zie nr. 733 (en voor uitzonderingen nr. 734 en 736 e.v.). Zie voor een assumption dat de overeenkomst naar dat
gekozen recht afdwingbaar is, de tweede alinea van de in nr. 722 onder “Assumptions”
opgenomen tekst (“When validly signed by all parties, […]”). Dat de opiniongever veronderstelt dat de overeenkomst naar haar gekozen recht afdwingbaar is, is vanzelfsprekend.
Van dat – buitenlandse – recht heeft de opiniongever geen verstand. Zo beschouwd kan de
assumption ook achterwege worden gelaten.1215, 1216

1215 Zij is dan een implied assumption.
1216 Vgl. over de assumption Nijnens 1996, p. 64, en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 945.
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745. Assumption over geldigheid overeenkomst onder ander dan het gekozen recht.
Sommige opiniongevers nemen in hun opinion een assumption op met de strekking
dat “the Agreement is valid and binding and enforceable under any applicable law other
than Dutch law”. Een dergelijke assumption is ongelukkig. Als een assumption onjuist is,
draagt de opinionontvanger daarvan het risico; zie nr. 458. Zicht op de omvang van dat
risico vergt dat de opiniongever onderzoek kan doen naar de juistheid van de assumption; vgl. nr. 280. Een verwijzing naar “any applicable law” is echter zo vaag dat zij geen
basis biedt voor gericht onderzoek. Voor zover de overeenkomst waarop de opinion ziet,
verbintenisrechtelijk is, kan haar afdwingbaarheid door een ander dan het gekozen recht
alleen worden geraakt in de beperkte gevallen waarin de Rome I Verordening dat toelaat;
zie nr. 734. Daarop wijst de eerste alinea van de in nr. 722 onder “Qualifications” bedoelde
tekst; zie nr. 747. Voor zover de overeenkomst niet verbintenisrechtelijk is, behoort op de
mogelijke toepasselijkheid van ander recht in een afzonderlijke qualification te worden
gewezen; zie nr. 736 e.v. en 755. Hoewel die qualifications ook niet vrij van onzekerheden
zijn – in het bijzonder is niet zonder meer duidelijk met welk land of welke landen het
geval “nauw verbonden” is – geven zij aan het onderzoek van de opinionontvanger wel
meer richting. Als de qualifications worden opgenomen, is een assumption over de gevolgen van ander mogelijk toepasselijk buitenlands recht bovendien overbodig.

746. Onderzoek. Om de remedies opinion te kunnen geven, moet de opiniongever de
overeenkomst waarop de opinion ziet, bestuderen. Als de rechtskeuze in de overeenkomst
naar het gekozen recht geldig is, wordt hij naar Nederlands recht in beginsel erkend. De
afdwingbaarheid kan worden beperkt waar dwingende regels van een ander recht om
voorrang vragen. Afdwinging van de overeenkomst bij de Nederlandse rechter zal moeten geschieden met inachtneming van Nederlands burgerlijk procesrecht. Internationale
sancties kunnen aan afdwinging in de weg staan. Over al deze onderwerpen zal de opiniongever een qualification opnemen. Strikt noodzakelijk is dat niet. De afdwingbaarheid komt op de tocht te staan als de opinionvennootschap failliet gaat, in surseance van
betaling raakt of over haar de noodregeling wordt uitgesproken. Dat wordt afgedekt door
de bankruptcy qualification. Een redelijkheid-en-billijkheidqualification is misplaatst.
Hetzelfde geldt voor een qualification over “specific performance and injunction”.
747. Beperking afdwingbaarheid door ander dan het gekozen recht. De toepassing van het
gekozen recht van de overeenkomst kan terzijde worden gesteld waar, in overeenstemming
met de Rome I Verordening, regels van een ander dan het gekozen recht om voorrang
vragen; zie nr. 734. De opiniongever zal daarop in een qualification wijzen.1217 Een voorbeeld is opgenomen in de eerste alinea (tot en met onderdeel (c)) van de in nr. 722 onder
“Qualifications” opgenomen tekst (“The recognition of [chosen foreign] law […]”). De
verwijzingen in onderdeel (a)(i) naar Nederlands bijzonder dwingend recht – “overriding
1217 Aldus ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 945.
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provisions of Dutch law” – en in onderdeel (b) naar de Nederlandse openbare orde kunnen
ook worden weggelaten. In de opinion dat “Dutch law does not restrict the validity and
binding effect on and enforceability against the Company of the Agreement” (de tweede
alinea van de in nr. 722 onder “Opinion” opgenomen tekst) ligt besloten dat Nederlands
bijzonder dwingend recht en de Nederlandse openbare orde de toepassing van het gekozen
recht van de overeenkomst niet doorkruisen.1218 Dat is alleen anders daar waar een meer
specifieke qualification iets anders zegt; vgl. nr. 748 e.v. en 753 e.v. Dat een overeenkomst
in strijd komt met de Nederlandse openbare orde is onwaarschijnlijk; vgl. nr. 734.1219, 1220
Zie over strijd met Nederlands bijzonder dwingend recht nr. 756 e.v. De tekst in onderdeel
(a)(ii) verwijst niet slechts naar bepalingen van bijzonder dwingend recht die de nakoming
onwettig maken naar het recht van het land waar nakoming geschiedt of moet geschieden
(art. 9 lid 3 Rome I Verordening), maar naar bepalingen van dwingend recht van een land
waarmee het geval nauw verbonden is. Hij is daarmee ruimer dan de Rome I Verordening
eist; zie nr. 702. De tekst in de eerste alinea van de in nr. 722 onder “Qualifications” opgenomen tekst wijst niet op de mogelijkheid dat voorrang moet worden gegeven aan dwingend recht van het land waar alle aanknopingspunten van het geval zich bevinden, of
aan dwingend gemeenschapsrecht als is gekozen voor een niet-Europees recht terwijl alle
aanknopingspunten zich in de Europese Unie bevinden (zie de in de vijfde en zesde plaats
in nr. 734 genoemde gevallen). Zo nodig moet de qualification op deze punten worden
uitgebreid.
748. Toepasselijkheid Nederlands burgerlijk procesrecht. Als nakoming van de overeenkomst waarop de opinion ziet, bij de Nederlandse rechter moet worden afgedwongen,
zal dat moeten gebeuren met inachtneming van Nederlands burgerlijk procesrecht. De
opiniongever kan op de toepasselijkheid van het procesrecht in een qualification wijzen; zie de voorlaatste alinea van de in nr. 722 onder “Qualifications” opgenomen tekst
(“Enforcement in the Netherlands of the Agreement […].”). De qualification kan echter
ook worden weggelaten; vgl. nr. 708.1221

1218 Vgl. Nijnens 1996, p. 94.
1219 De opiniongever moet de vraag of de overeenkomst waarop de opinion ziet, in strijd is met de openbare
orde vanzelfsprekend wel onder ogen zien. In gelijke zin voor Amerikaansrechtelijke opinions Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 351.
1220 Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 946, betoogt dat een opinion dat Nederlands bijzonder dwingend
recht en de Nederlandse openbare orde de toepassing van het gekozen recht van de overeenkomst niet
doorkruisen, niet kan worden gegeven, mede omdat de opiniongever “slechts beperkt in staat is om te
begrijpen wat de inhoud van de overeenkomsten is waar de opinie over gaat”; zie over die complicatie
echter nr. 252. In dezelfde richting voor Engelsrechtelijke opinions London Report 2011, § 57: “An
opinion provider may sometimes be asked to opine on whether any provision of the relevant documents
is contrary to English public policy. Public policy is a changing and ill-defined concept on which it is
not possible to opine with certainty.”
1221 Zij is dan een implied qualification.
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749. Toepassing internationale sanctieregels. De afdwingbaarheid van de overeenkomst
kan worden gefrustreerd door internationale sanctieregels. Op de gevolgen van sanctieregels kan het best in een algemeen geformuleerde qualification worden gewezen; zie de
laatste alinea van de in nr. 722 onder “Qualifications” opgenomen tekst (“Enforceability
of the Agreement may be limited […]”). De qualification kan ook worden weggelaten; vgl.
nr. 709.1222
750. Bankruptcy qualification van toepassing. De afdwingbaarheid jegens de opinionvennootschap van de overeenkomst waarop de opinion ziet, wijzigt ingrijpend als de opinionvennootschap in staat van faillissement wordt verklaard, aan haar surseance van betaling
wordt verleend of op haar de noodregeling van toepassing wordt verklaard. De gevolgen
die insolventie van de opinionvennootschap heeft, worden afgedekt door de bankruptcy
qualification; zie nr. 710. Zie over interventiemaatregelen onder de Interventiewet nr. 475.
751. Qualification over redelijkheid en billijkheid misplaatst. Sommige opiniongevers
nemen in hun opinion een qualification op met de strekking dat de afdwingbaarheid van
de overeenkomst waarop de opinion ziet, kan worden beperkt door de eisen van redelijkheid en billijkheid. Een dergelijke qualification is in het algemeen misplaatst. De
Nederlandse redelijkheid en billijkheid zijn weliswaar van dwingend recht, maar niet van
bijzonder dwingend recht.1223 Zij kunnen daarom de toepasselijkheid van het gekozen
recht van de overeenkomst waarop de opinion ziet, niet terzijde stellen; vgl. nr. 734. Dat
is alleen anders als buiten de rechtskeuze alle aanknopingspunten voor het toepasselijke
recht in Nederland zijn gelegen. In dat geval is niet alleen Nederlands bijzonder dwingend recht van toepassing, maar ook overigens Nederlands dwingend recht; zie het in
de vijfde plaats in nr. 734 genoemde geval.1224, 1225 Soms verwijst een opinion in algemene
termen naar meer specifieke regels van Nederlands recht, die de afdwingbaarheid van de
overeenkomst waarop de opinion ziet, zouden kunnen doorkruisen. Zo komt wel voor dat
de opinion zegt dat de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, kan
worden aangetast door Nederlandse verjaringsregels. Een dergelijke vermelding is onjuist.
Verjaring wordt krachtens de Rome I Verordening (art. 12 lid 1 onder d)) beheerst door het
gekozen recht van de overeenkomst. Waar buitenlands recht is gekozen, zijn Nederlandse
verjaringsregels zonder belang.

1222 Zij is dan een implied qualification.
1223 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/673. De redelijkheid en billijkheid kunnen buitenlands recht
onder omstandigheden wel langs de weg van de Nederlandse openbare orde doorkruisen.
1224 Redelijkheid en billijkheid kunnen wel een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of een buitenlandse rechtsverhouding in strijd komt met de Nederlandse openbare orde. Strijd met de Nederlandse
openbare orde valt echter onder de eerste alinea (onder (b)) van nr. 722 als “ Qualifications” opgenomen
tekst.
1225 Zie over de wenselijkheid van het opnemen van een qualification omtrent redelijkheid en billijkheid
ook Nijnens 1996, p. 98-100.
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752. Qualification over “specific performance and injunction” misplaatst. Sommige opiniongevers nemen in hun opinion een qualification op met de strekking dat “specific performance and injunction are at the discretion of the courts”. “Specific performance” is
een gebod van de rechter om een bepaalde handeling te verrichten. “Injunction” is het
spiegelbeeld: een verbod van de rechter om een bepaalde handeling te verrichten.1226 De
qualification stamt uit Angelsaksische opinions maar is in een Nederlandsrechtelijke opinion misplaatst; vgl. nr. 711.

753. Aanvullende qualifications. De in nr. 746 e.v. bedoelde qualifications gelden voor
elke overeenkomst. De inhoud van de overeenkomst kan nopen tot aanvullende qualifications. Welke qualifications nodig zijn, moet van geval tot geval worden bepaald.
Onduidelijkheden in de overeenkomst leiden in de meeste gevallen niet tot problemen.
754. Aanvullende qualifications. Naast de in nr. 746 e.v. bedoelde beperkingen die altijd
wel gelden, kan de overeenkomst waarop de opinion ziet, specifieke problemen oproepen;
zie nr. 755 e.v. Aan dergelijke problemen zal de opiniongever in een passende qualification
aandacht willen besteden. Dat kan door een qualification op te nemen die zegt dat de overeenkomst of een onderdeel daarvan niet of niet onder alle omstandigheden afdwingbaar
is. Het kan ook door een no opinion qualification op te nemen die zegt dat de opinion zich
niet uitstrekt over een bepaald onderdeel van de overeenkomst. Welke problemen moeten
worden geadresseerd, en hoe dat moet gebeuren, is niet in het algemeen te zeggen. Het
hangt af van de overeenkomst in kwestie en, mogelijk, van de andere omstandigheden.
755. Niet-verbintenisrechtelijke kwesties. De overeenkomst waarop de opinion ziet, kan
niet-verbintenisrechtelijke onderdelen bevatten, waarop naar Nederlands internationaal
privaatrecht een ander recht dan het gekozen buitenlandse recht van toepassing is; vgl.
nr. 736 e.v. Op de mogelijke toepasselijkheid van dat andere recht zal de opiniongever in
een qualification moeten wijzen. Het andere recht kan ook Nederlands recht zijn. Zo wordt
Nederlands rechtspersonenrecht door een rechtskeuze niet terzijde gesteld; zie nr. 738. Te
denken is aan een overeenkomst die voorziet in een recht tot het nemen van aandelen; zie
over het daarop toepasselijke recht nr. 863. In een procedure bij de Nederlandse rechter
blijft ook Nederlands procesrecht van toepassing; zie nr. 738. Dat brengt bijvoorbeeld mee
dat, in weerwil van een bepaling in de overeenkomst waarop de opinion ziet, die voorziet
in een onbeperkt recht op vergoeding van proceskosten en buitengerechtelijke kosten, die
kosten door de rechter altijd kunnen worden gematigd (art. 242 Rv). Aan dergelijke regels
zal de opiniongever een qualification moeten wijden. Zie over bepalingen die meebrengen dat de rechtsverhouding alleen geldig kan worden aangegaan nadat daarvoor vereiste
besluiten zijn genomen nr. 629.

1226 Zie noot 1167.
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756. Nederlands bijzonder dwingend recht. Voor zover de overeenkomst waarop de opinion ziet, wordt beheerst door buitenlands recht – door erkenning van de in de overeenkomst opgenomen rechtskeuze of anderszins – kan de opiniongever bij zijn zoektocht
naar problemen die de overeenkomst oproept, zich in het algemeen beperken tot bepalingen van Nederlands bijzonder dwingend recht. In beginsel kunnen alleen Nederlandse
regels die bijzonder dwingend zijn voorrang krijgen op het toepasselijke buitenlandse
recht; zie voor zover de Rome I Verordening van toepassing is het in de eerste plaats in
nr. 734 genoemde geval en voor zover de Rome I Verordening toepassing mist nr. 747
en 703. Voor zover de Rome I Verordening van toepassing is, lijdt het beginsel uitzondering als buiten de rechtskeuze alle aanknopingspunten voor het toepasselijke recht in
Nederland zijn gelegen. In dat geval is niet alleen Nederlands bijzonder dwingend recht
van toepassing, maar ook overig Nederlands dwingend recht; zie het in de vijfde plaats
in nr. 734 genoemde geval. Een complicatie is dat in het algemeen wel eenvoudig kan
worden vastgesteld welke bepalingen van Nederlands recht dwingend zijn, maar niet
welke van die bepalingen bijzonder dwingend zijn.1227 Concrete maatstaven ontbreken.
Dat Nederlands verbintenissenrecht in het algemeen niet bijzonder dwingend is, is buiten
twijfel.1228 Daarbuiten moet van geval tot geval worden bepaald of een dwingende regel bijzonder dwingend is. Daarbij is terughoudendheid geboden; slechts een kleine minderheid
van dwingende regels kan als bijzonder dwingend worden aangemerkt.1229 In de praktijk
branden opiniongevers hun vingers liever niet aan het onderscheid, en wijzen zij veiligheidshalve al snel op bepalingen van Nederlands dwingend recht die, als zij van bijzonder
dwingend recht waren, toepasselijk zouden zijn.
757. Relevante bepalingen van Nederlands bijzonder dwingend recht. Bepalingen van
Nederlands dwingend recht waarop, omdat zij mogelijk van bijzonder dwingend recht
zijn, een opiniongever mogelijk in een qualification moet wijzen, zijn ondertussen schaars.
Voor zover pauliana-regels (art. 3:45 BW en 42 en 47 Fw) bijzonder dwingend zouden zijn,
is hun belang beperkt. De overeenkomst waarop de opinion ziet, kan alleen op grond van
die regels worden vernietigd als de overeenkomst ook aantastbaar is onder het buitenlands recht dat op haar van toepassing is.1230 Bovendien worden pauliana-regels al gevangen door de bankruptcy qualification (zie nr. 473), zodat het niet nodig is daarop nog
afzonderlijk te wijzen. Als de partijen bij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
alle in Nederland gevestigd zijn en van die rechtsverhouding door de wederpartij van de

1227 Vgl. Asser/Vonken 10-I 2013/480.
1228 Een uitzondering geldt bijvoorbeeld voor de regeling omtrent algemene voorwaarden, waarvan de wet
(art. 6:247 BW) bepaalt dat zij in bepaalde gevallen van bijzonder dwingend recht is.
1229 Vgl. Asser/Vonken 10-I 2013/483-485; zie voor voorbeelden van regels van bijzonder dwingend recht
Asser/Vonken 10-I 2013/492-502.
1230 Voor zover de overeenkomst waarop de opinion ziet, is onderworpen aan het recht van een lidstaat van
de Europese Unie, art. 4 lid 2 onder m) jo. art. 13 Insolventieverordening. Voor het overige Wessels X
2012/10727.
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opinionvennootschap gebruikte algemene voorwaarden deel uitmaken, kunnen onredelijk bezwarende bedingen daarin vernietigbaar zijn (art. 6:233 jo. 6:247 lid 1 BW).1231 In
voorkomend geval moet de opiniongever daarop in een qualification wijzen. Als de overeenkomst waarop de opinion ziet, een onherroepelijke volmacht bevat, vragen de regels
dienaangaande aandacht. Een onherroepelijkheidsbeding is slechts geldig voor zover de
volmacht strekt tot het verrichten van een rechtshandeling in het belang van de gevolmachtigde of een derde (art. 3:74 lid 1 BW). Voorts kan de rechter een onherroepelijke volmacht wegens gewichtige redenen wijzigen of buiten werking stellen (art. 3:74 lid 4 BW);
vgl. nr. 658. Dat die regels van wezenlijk gewicht zijn voor Nederlandse openbare belangen
(vgl. art. 9 lid 1 Rome I Verordening en art. 10:7 BW), ligt niet voor de hand. Een volmacht,
onherroepelijk of niet, eindigt in het algemeen door faillissement. Dat laatste hoeft echter
niet te worden vermeld; de beëindiging valt onder de bankruptcy qualification; zie nr. 661.
758. Onduidelijke overeenkomst. De opiniongever kan zich bij het bestuderen van de
overeenkomst waarop de opinion ziet, beperken tot de tekst daarvan; zie nr. 251 en 681.
Die tekst kan onduidelijk zijn, of innerlijk tegenstrijdig. Dat leidt echter in de praktijk
zelden tot problemen. De remedies opinion zegt niet meer dan dat de rechtskeuze in de
overeenkomst wordt erkend, en dat die rechtskeuze niet door Nederlands recht wordt
doorkruist. Onduidelijkheden in de overeenkomst zullen daaraan niet in de weg staan.
Alleen als de overeenkomst zozeer onduidelijk is, dat de opiniongever niet kan vaststellen of Nederlands recht mogelijk zal ingrijpen, zal hij over de betrokken onderdelen geen
opinion willen geven. Hij moet dan ten aanzien van die onderdelen een no opinion qualification opnemen.

759. Meervoudige of ontbrekende rechtskeuze. Het komt voor dat de overeenkomst
waarop de opinion ziet, een meervoudige rechtskeuze bevat. In dat geval moet de
opinionparagraaf worden aangepast. Het komt ook voor dat de overeenkomst geen uitdrukkelijke rechtskeuze bevat. In dat geval zal de opiniongever de remedies opinion niet
altijd kunnen geven.
760. Meervoudige rechtskeuze. De Rome I Verordening (art. 3 lid 1) laat toe dat partijen een
rechtskeuze beperken tot een deel van hun overeenkomst. Zo kunnen zij, door d
 épeçage,
hun overeenkomst ook deels aan één gekozen recht en deels aan een ander gekozen recht
onderwerpen.1232 Als zowel het ene als het andere gekozen recht buitenlands zijn, moet de
remedies opinion, met bijbehorende assumptions en qualifications, dienovereenkomstig
worden aangepast. Als naast een keuze voor buitenlands recht een keuze voor Nederlands
recht wordt opgenomen, moet de opinion wordt gesplitst; zie nr. 720. Vrij van complicaties

1231 Zie voor de definitie van “algemene voorwaarden” art. 6:231 onder a BW.
1232 Zie noot 1180.
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is de dépeçage niet. De opiniongever doet er verstandig aan op die complicaties in een
qualification te wijzen. Zie nader nr. 720.
761. Ontbreken uitdrukkelijke rechtskeuze. In een enkel geval bevat de overeenkomst
waarop de opinion ziet, geen uitdrukkelijke rechtskeuze. De Rome I Verordening vergt
dat ook niet. Voldoende is dat de rechtskeuze duidelijk blijkt uit de bepalingen van de
overeenkomst of de omstandigheden van het geval (art. 3 lid 1 Rome I Verordening). Of
een rechtskeuze voldoende duidelijk blijkt, moet worden beoordeeld naar het recht dat
van toepassing zou zijn als de keuze duidelijk blijkt (art. 10 lid 1 Rome I Verordening).
De opiniongever kan in een assumption veronderstellen dat naar het recht waarvan de
bedoeling lijkt dat het op de overeenkomst van toepassing is – bijvoorbeeld doordat de
overeenkomst verwijst naar wettelijke bepalingen van dat recht; vgl. nr. 721 – voldoende
van een rechtskeuze blijkt.1233 Als er onvoldoende aanwijzingen zijn waarop de opiniongever een conclusie kan baseren dat een rechtskeuze is gedaan, moet hij terugvallen op
de verwijzingsregels in de Rome I Verordening die bij gebreke van een rechtskeuze van
toepassing zijn (zie in het bijzonder art. 4 Rome I Verordening). Die regels geven echter
zelden voldoende houvast voor een solide conclusie; zie nr. 721.

7.4

De pari passu opinion

762.

Opinion:

The Company’s payment obligations under the Agreement rank at least pari passu
with its other payment obligations towards unsecured creditors, except for obligations
preferred by law.
763. Betekenis. De tekst in nr. 762 is die van een gebruikelijke pari passu opinion.
De opinion houdt in dat de betalingsverplichtingen die de opinionvennootschap heeft
onder de overeenkomst waarop de opinion ziet, geen lagere rang hebben dan de andere
verplichtingen van de opinionvennootschap, behalve voor zover de wet voorziet in
voorrang.1234
764. Verhaal. De vraag wat de rang is van de verplichtingen die de opinionvennootschap
heeft onder de overeenkomst waarop de opinion ziet, heeft slechts praktisch belang als
voor die verplichtingen op goederen van de opinionvennootschap verhaal wordt gezocht.
De rang waarnaar de opinion verwijst, is dan ook de rang bij verhaal. De opinion biedt de
opinionontvanger de geruststelling dat (a) voor zover het verhaal in Nederland plaatsvindt,
1233 Zie echter noot 1186.
1234 Vgl. over de pari passu opinion Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 212 e.v.
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de betalingsverplichtingen van de opinionvennootschap onder de overeenkomst waarop
de opinion ziet, ten minste dezelfde rang hebben als de andere verplichtingen van de opinionvennootschap, en (b) bij verhaal buiten Nederland de rangorderegels van het betrokken buitenland niet kunnen worden doorkruist door afwijkende Nederlandse regels
waaraan naar het betrokken buitenlandse internationaal privaatrecht voorrang moet
worden gegeven. Vgl. over het belang dat de opinionontvanger bij geruststelling op die
twee punten heeft nr. 725. De opinionparagraaf kan worden opgenomen onverschillig of
de overeenkomst waarop de opinion ziet, wordt beheerst door Nederlands of door buitenlands recht.
765. Terminologie: “payment obligations”. De opbrengst van verhaal is naar haar aard
in geld. Op een dergelijke opbrengst kunnen alleen geldvorderingen worden verhaald.
Voor zover de opinionvennootschap verplichtingen heeft die niet in geld luiden, moet de
betrokken verplichtingen met het oog op de rangorderegeling eerst worden omgezet in of
vervangen door een verplichting tot betaling van geld. De opinionparagraaf is dan ook
beperkt tot dergelijke betalingsverplichtingen. De in nr. 762 opgenomen tekst stelt dat buiten twijfel door te spreken van “payment obligations”.1235 Als de opinion kortweg spreekt
van “obligations”, heeft zij echter dezelfde beperkte betekenis.
766. Verhouding tot remedies opinion. Het komt voor dat de overeenkomst waarop de opinion ziet, een bepaling bevat over de rang van de verplichtingen die de opinionvennootschap onder de overeenkomst heeft.1236 Als geen pari passu opinion is opgenomen, strekt
de remedies opinion zich mede uit over die bepaling; zie nr. 682 en 727. Als wel een pari
passu opinion is opgenomen, zet deze ten aanzien van die bepaling de remedies opinion
opzij; zie nr. 680 en 726.
767. Alternatieve formuleringen. De pari passu opinion komt ook voor in een vorm
waarin “at least” wordt weggelaten en “unsecured” wordt vervangen door “unsecured and
unsubordinated”. De pari passu opinion luidt dan bijvoorbeeld: “The Company’s payment obligations under the Agreement rank pari passu with its other payment obligations
towards unsecured and unsubordinated creditors except for obligations preferred by law.”
1235 In de Nederlandse wet is “betaling” – “payment” – niet beperkt tot verplichtingen tot betaling van geld;
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I 2012/190. In het juridisch spraakgebruik heeft “betalingsverplichting” echter doorgaans de betekenis van: verplichting tot betaling van geld. In het Engelse juridische
spraakgebruik is “payment” gereserveerd voor verplichtingen tot betaling van geld; vgl. Black’s Law
Dictionary, waarin “payment” is “[p]erformance of an obligation by the delivery of money or some
other valuable thing accepted in partial or full discharge of the obligation” en het ruimere “performance” is “[t]he succesful completion of a contractual duty, usu. resulting in the performer’s release
from any past or future liability”.
1236 Een voorbeeld is een bepaling die zegt dat “The Notes constitute direct, unconditional, unsubordinated
and unsecured obligations of the Issuer and rank pari passu, without any preference among themselves,
and equally with all other present and future unsecured obligations (other than subordinated obliga
tions, if any) of the Issuer from time to time outstanding”.
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Strikt genomen vergt de opinion in deze vorm dat de opiniongever nagaat of aan de betalingsverplichtingen van de opinionvennootschap waarop de opinion ziet, geen wettelijke
voorrang verbonden kan zijn. Is dat anders, dan is de rang van de betalingsverplichtingen
niet meer “pari passu”; zie nr. 770.1237 In de praktijk is de mogelijkheid dat betalingsverplichtingen van de opinionvennootschap een hogere rang hebben dan de opinionparagraaf zegt, voor de opinionontvanger een voordeel en niet een risico. Omdat de opinion
ertoe strekt risico’s in kaart te brengen die zijn verbonden aan het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is het niet bezwaarlijk dat op een mogelijk voordeel in
de opinion niet gewezen wordt; vgl. nr. 192. Sommige opinionontvangers hechten eraan
dat in de opinionparagraaf “obligations preferred by law” wordt vervangen door “obligations mandatorily preferred by law”. “preferred by law” heeft al die betekenis, zodat de
toevoeging van “mandatorily” zonder betekenis maar daarom ook niet bezwaarlijk is.

768. Toepasselijk recht en Nederlandse rangregels. Bij verhaal in Nederland wordt de
rang van verplichtingen bepaald door Nederlands recht. Naar Nederlands recht hebben
verplichtingen in beginsel dezelfde rang. Een pari passu opinion kan niet worden gegeven als de verplichtingen van de opinionvennootschap onder de overeenkomst waarop
de opinion ziet, zijn achtergesteld.
769. Toepasselijk recht bij verhaal in Nederland. Verhaal in Nederland is te onderscheiden
in (a) verhaal in faillissement, surseance van betaling en noodregeling (vgl. nr. 473, kortheidshalve samen “insolventie”), te onderscheiden in (i) insolventie in gevallen waarin
de Insolventieverordening van toepassing is, en (ii) insolventie in gevallen waarin de
Insolventieverordening niet van toepassing is, en (b) verhaal buiten insolventie.1238 In
al deze gevallen van verhaal wordt de rang van betalingsverplichtingen bepaald door
Nederlands recht (art. 4 lid 2 onder i) Insolventieverordening (bij verhaal in insolventie

1237 Nijnens 1996, p. 104, legt de pari passu opinion in deze zin uit ook als zij de woorden “at least” bevat.
Die uitleg spoort in dat geval niet met de tekst van de opinion.
1238 Bijlage A Insolventieverordening houdt een lijst van insolventieprocedures waarop de verordening van
toepassing is. Nederlandse insolventieprocedures die in de lijst worden genoemd zijn faillissement,
surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Noodregeling ontbreekt.
Noodregeling kan worden toegepast op banken en verzekeraars (art. 3:160 Wft). Banken zijn kredietinstellingen in de zin van de Insolventieverordening, waarop de verordening niet van toepassing is;
zie noot 723. Verzekeraars zijn schadeverzekeraars, levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraars,
herverzekeraars (art. 1:1 Wft) en, voor het doel van de noodregeling, entiteiten voor risico-acceptatie
(art. 3:159ai Wft). Schadeverzekeraars en levensverzekeraars zijn verzekeringsondernemingen in de zin
van de Insolventieverordening, waarop de verordening niet van toepassing is; zie noot 723. Of hetzelfde
geldt voor natura-uitvaartverzekeraars, herverzekeraars en entiteiten voor risico-acceptatie is onduidelijk; zie opnieuw noot 723. Voor zover natura-uitvaartverzekeraars, herverzekeraars en entiteiten
voor risico-acceptatie geen verzekeringsonderneming in de zin van de Insolventieverordening zijn, rijst
de vraag of de Insolventieverordening van toepassing is op een over hen uitgesproken noodregeling.
Dat is niet het geval. De Insolventieverordening is alleen van toepassing op de in Bijlage A bij de verordening genoemde insolventieprocedures (vgl. overweging (9) Insolventieverordening en Wessels X
2012/10488). Noodregeling komt in Bijlage A niet voor.
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onder de Insolventieverordening); commuun Nederlands internationaal privaatrecht (bij
verhaal in insolventie buiten de Insolventieverordening)1239; art. 10:3 BW (bij verhaal buiten insolventie)).1240 Bij verhaal in gevallen waarop de Insolventieverordening niet van toepassing is, kan voorrang worden gegeven aan regels van bijzonder dwingend recht van een
land waarmee het geval nauw verbonden is (art. 10:7 lid 3 BW; zie voor de definitie van bijzonder dwingend recht art. 10:7 lid 1 BW en vgl. nr. 689).1241 Dat bij verhaal in Nederland
buitenlands bijzonder dwingend recht Nederlandse rangregels doorkruist, laat zich in de
praktijk echter moeilijk voorstellen.1242
770. Gelijke rang en uitzonderingen. Naar Nederlands recht hebben de betalingsverplichtingen van de opinionvennootschap onder de overeenkomst waarop de opinionparagraaf
ziet, in beginsel dezelfde rang als zijn andere verplichtingen (art. 3:277 BW; zie ook art. 180
lid 1 Fw). Het beginsel lijdt uitzondering waar (a) de wet voorziet in voorrang, of (b) een
verplichting is achtergesteld. Voorrang kan voortvloeien uit pandrecht of hypotheek,
uit voorrecht, en uit andere bij de wet geregelde gronden (art. 3:278 BW). Achterstelling
kan voortvloeien uit de wet of uit overeenkomst (art. 3:277 lid 2 BW).1243 De onder (a) en
(b) bedoelde uitzonderingen werken twee kanten op: de betalingsverplichtingen van de
opinionvennootschap kunnen voorgaan op andere verplichtingen, en andere verplichtingen kunnen voorgaan op die betalingsverplichtingen. De betalingsverplichtingen van de
opinionvennootschap gaan voor voor zover daaraan een wettelijke voorrang is verbonden, of een andere verplichting is achtergesteld. Aan die mogelijkheden wordt aandacht
besteed met de woorden “at least” in de in nr. 762 opgenomen tekst. Andere verplichtingen

1239 Wessels X 2012/10151.
1240 Art. 10:3 BW bepaalt: “Op de wijze van procederen ten overstaan van de Nederlandse rechter is het
Nederlandse recht van toepassing”. De regel van het artikel geldt ook voor de tenuitvoerlegging van
vonnissen en akten; zie Kamerstukken II 2009/10, 32 137, nr. 3, p. 11. Vgl. ook Asser/Kramer & Verhagen
10-III 2015/374. Buitenlandse rechten – denk aan een buitenlands zekerheidsrecht – worden zo nodig
in de Nederlandse rangorde ingepast; Polak, WPNR 1991, p. 642, en vgl. Asser/Kramer & Verhagen
10-III 2015/385-386.
1241 De Insolventieverordening bevat geen regel omtrent de toepassing van bijzonder dwingend recht.
De regel van art. 10:7 lid 3 BW geldt zowel in als buiten insolventie.
1242 De mogelijkheid voorrang te geven aan bepalingen van buitenlands bijzonder dwingend recht zal niet
kunnen leiden tot toepassing van buitenlandse rangregels. Buitenlandse rangregels staan naar hun
aard op dezelfde hoogte als Nederlandse rangregels. Als buitenlandse rangregels al als regels van bijzonder dwingend recht kunnen worden beschouwd geldt dat voor de Nederlandse rangregels ook,
zodat de buitenlandse regels de Nederlandse niet terzijde kunnen schuiven.
1243 Een wettelijke bepaling die zegt dat achterstelling kan voortvloeien uit de wet, ontbreekt. De wet
voorziet echter hier en daar wel in achterstelling; zie bijvoorbeeld art. 2:23b BW (achterstelling van
aandeelhouders en leden bij andere schuldeisers van een ontbonden rechtspersoon), art. 4:120 BW
(achterstelling legataris bij andere schuldeisers van een nalatenschap), art. 7:962 lid 2 BW (achterstelling van een gesubrogeerde verzekeraar bij de verzekerde met een restvordering tot schadevergoeding)
en impliciet art. 33 WvK (achterstelling vennoten bij ander schuldeisers van een VOF of CV). De vorming van een afgescheiden vermogen leidt tot achterstelling van de gerechtigden tot dat vermogen (en
hun schuldeisers) bij de schuldeisers van in het vermogen opgenomen verplichtingen (vgl. Van Hees
1989, p.32 e.v.).
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van de opinionvennootschap gaan voor als voor die verplichtingen zekerheid is gesteld,
of aan die verplichtingen een wettelijke voorrang is verbonden. Op die mogelijkheden
wordt gewezen door de woorden “unsecured” en “except for obligations preferred by law”.
Zie over de mogelijkheid dat de betalingsverplichtingen van de opinionvennootschap zijn
achtergesteld nr. 771.
771. Achterstelling. De pari passu opinion kan niet worden gegeven (maar zal ook niet
worden gevraagd) als de betalingsverplichtingen waarop zij ziet, zijn achtergesteld.1244
In de praktijk zal achterstelling moeten voortvloeien uit overeenkomst. Nederlandse
wettelijke gevallen van achterstelling zijn voor de opinionpraktijk zonder belang.1245 In
erkenning bij verhaal in Nederland van buitenlandse wettelijke achterstellingen voorziet
de wet niet.1246 De overeenkomst kan de rechtsverhouding zijn waaruit de achtergestelde
vordering voortvloeit of een andere rechtsverhouding die de opiniongever met het oog
op het geven van zijn opinion bestudeerd (om achterstellingen die niet uit de tekst van
een door hem bestudeerde rechtsverhouding blijken, hoeft de opiniongever zich niet te
bekreunen; vgl. nr. 251 e.v. en 253).1247 Waar achterstelling voortvloeit uit overeenkomst,
rijst de vraag welk recht op de overeenkomst van toepassing is. Daaraan vooraf gaat de
vraag hoe achterstelling internationaalprivaatrechtelijk moet worden gekwalificeerd.
Daartoe moet worden onderscheiden tussen (a) achterstelling die is overeengekomen tussen schuldenaar en schuldeiser (“eigenlijke achterstelling”), en (b) achterstelling die is

1244 “Achterstelling” heeft in nr. 771 de betekenis van “achterstelling bij verhaal”; vgl. nr. 764. In het juridisch spraakgebruik heeft “achterstelling” veelal een ruimere betekenis, die ook gevallen van achterstelling buiten verhaal omvat. Een voorbeeld is de achterstelling die besloten ligt in een bepaling dat
een (achtergestelde) vordering van een (achtergestelde) schuldeiser pas opeisbaar is nadat een vordering
van een andere schuldeiser is betaald. Vgl. Van Hees 1989, p. 2 e.v., Spinath 2005, p. 15 e.v. en Wessels
2013, p. 6 e.v.
1245 Zie voor voorbeelden van wettelijke achterstelling noot 1243.
1246 Dat buitenlandse wettelijke achterstellingen in Nederland niet worden erkend, heeft tot gevolg dat een
schuldeiser van een vordering naar buitenlands recht die naar dat recht wettelijk is achtergesteld, bij
verhaal in Nederland beter af is dan hij zou zijn bij verhaal in het betrokken buitenland. Dat wringt
enigszins in gevallen waarin de schuldeiser ten tijde dat hij de vordering aanging, van de achterstelling
wist of behoorde te weten. Te denken is aan een aandeelhouder in een Duitse vennootschap, die een
aandeelhouderslening verstrekt die naar Duits recht is achtergesteld; vgl. de Weijs 2014, p. 91. Betoogd
zou kunnen worden dat in dergelijke gevalleen een – buitenwettelijke – uitzondering moet worden
aanvaard op de regel dat bij verhaal in Nederland de Nederlandse rangregels gelden. Een dergelijke
uitzondering roept echter de vraag op waar de grens moet worden getrokken. Behoort een Franse aandeelhouder in een Duitse vennootschap die aan de vennootschap een lening verstrekt waarop Frans
recht van toepassing wordt verklaard, te weten dat die lening naar Duits recht is achtergesteld? Om,
mede met het oog op de praktijk, de wettelijke rangregeling niet ingewikkelder te maken dan zij al is,
verdient het de voorkeur aan buitenlandse wettelijke achterstellingen geen gevolg toe te kennen. Vgl.
ook noot 1242.
1247 In de financieringspraktijk wordt de onderlinge rangorde van vorderingen van verschillende schuldeisers – verschillende financiers, aandeelhouders met aandeelhoudersleningen, groepsvennootschappen – veelal niet geregeld in de overeenkomsten waaruit die vordering voorspruiten, maar in een
afzonderlijke “intercreditor agreement”. Een opinion over de financieringsdocumentatie strekt zich in
dat geval doorgaans ook uit over die intercreditor agreement.

406

Over opinions.indd 406

17-5-2016 15:01:42

7 Enforceability opinions – overeenkomsten
overeengekomen tussen twee of meer schuldeisers (“oneigenlijke achterstelling”).1248 De
wet regelt slechts de eigenlijke achterstelling (art. 3:277 lid 2 BW). Zij is internationaalprivaatrechtelijk te kwalificeren als kwestie van insolventierecht (bij verhaal in insolventie;
vgl. art. 4 lid 2 onder i) Insolventieverordening) of procesrecht (bij verhaal buiten insolventie); vgl. nr. 769.1249 Op de vraag welk recht van toepassing is op een overeenkomst
van eigenlijke achterstelling, geeft de wet geen antwoord. De Rome I Verordening mist
toepassing.1250 Desondanks is aannemelijk dat schuldenaar en schuldeiser de vrijheid hebben het toepasselijk recht te kiezen. Het ligt voor de hand de regel in het BW (art. 10:154)
toe te passen die zegt dat de Rome I Verordening van overeenkomstige toepassing is op
verbintenissen die buiten de werkingssfeer van de verordening vallen maar die als verbintenissen uit overeenkomst kunnen worden aangemerkt.1251 De inhoud van een eigenlijke
achterstelling wordt niet door de wet bepaald; schuldenaar en schuldeiser hebben de vrijheid de achterstelling naar eigen inzicht in te kleuren.1252 Tegen die achtergrond valt niet in
te zien waarom schuldenaar en schuldeiser niet ook de vrijheid zouden hebben de inhoud
van de achterstelling te laten bepalen door een door hen gekozen recht. Hoe oneigenlijke
achterstelling internationaalprivaatrechtelijk moet worden gekwalificeerd, is onzeker.
Vermoedelijk bindt een oneigenlijke achterstelling slechts de betrokken schuldeisers, en
niet de schuldenaar.1253 In dat geval is oneigenlijke achterstelling internationaalprivaatrechtelijk te kwalificeren als verbintenissenrechtelijk. De inhoud van de achterstelling
wordt dan bepaald door het door de Rome I Verordening aangewezen recht. In de opinionpraktijk is dat het door de partijen bij de overeenkomst van achterstelling gekozen
recht (art. 3 lid 1 Rome I Verordening). Verdedigbaar is echter dat, bij verhaal, ook de
schuldenaar aan een oneigenlijke achterstelling gebonden is.1254 De oneigenlijke achterstelling krijgt daarmee het karakter van een eigenlijke achterstelling, met de bijbehorende
1248 Ook Spinath 2005, p. 3-5 en Fransis 2014, p. 63-65, onderscheiden tussen “eigenlijke achterstelling” en
“oneigenlijke achterstelling”. Zij trekken elk de grens echter iets anders; vgl. voor Spinath noot 1254.
Vgl. ook Abendroth, WPNR 2014, p. 757-758.
1249 Fransis 2014, p. 74, lijkt mogelijk te achten dat de schuldenaar partij is bij een achterstelling die voor
hem uitsluitend een overeenkomstenrechtelijke verplichting inhoudt om de achtergestelde schuldeiser
niet te betalen zolang de niet-achtergestelde schuldeiser niet is betaald. Op een dergelijke verplichting
is de Rome I Verordening van toepassing; vgl. noot 1250. Met de verplichting is de niet-achtergestelde
schuldeiser echter maar beperkt geholpen: als de schuldenaar failliet gaat, wordt de verplichting jegens
hem onafdwingbaar (art. 26 jo. 110 en 230 Fw, art. 3:176 Wft).
1250 De Rome I Verordening is van toepassing op kwesties die internationaalprivaatrechtelijk moeten worden gekwalificeerd als overeenkomstenrechtelijk.
1251 “Verbintenissen uit overeenkomst” in art. 10:154 BW moet ruim worden uitgelegd; vgl. noot 1385.
1252 Vgl. HR 18 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE5160, NJ 2003/503, waarin de Hoge Raad oordeelde
dat ook een achterstellingsregeling moet worden uitgelegd aan de hand van de Haviltex-maatstaf van
HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635, en dus naar “de zin die partijen over een
weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te
dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten”.
1253 Aldus Van Hees 1989, p. 128, Wessels 2013, p. 45-46. Vgl. ook Fransis 2014, p. 76.
1254 Aldus Spinath 2005, p. 10. Spinath trekt de scheidslijn tussen eigenlijke en oneigenlijke achterstellingen
daar waar de schuldenaar aan de achterstelling gebonden is (en niet, zoals in nr. 771, daar waar de achterstelling met de schuldenaar is overeengekomen).
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internationaalprivaatrechtelijke kwalificatie; zie hiervoor in deze paragraaf. Een vraag is
of die kwalificatie zich ook moet uitstrekken over de verhouding tussen de schuldeisers
onderling, of dat tussen hen de achterstelling een verbintenisrechtelijke kwestie blijft.1255
Van groot praktisch belang is die vraag niet: de partijen hebben in beide gevallen de vrijheid de achterstelling te onderwerpen aan een door hen gekozen recht, en de grenzen die
de toepasselijke internationaalprivaatrechtelijke regels aan die vrijheid stellen, zullen in
de praktijk slechts in uitzonderingsgevallen tot uiteenlopende gevolgen nopen.1256, 1257

772. Bankruptcy qualification. De pari passu opinion wordt beperkt door de bankruptcy qualification.
773. Bankruptcy qualification van toepassing. De pari passu opinion wordt beperkt door
de bankruptcy qualification.1258 Weliswaar wordt de rang van de verplichtingen van de
opinionvennootschap door insolventie (faillissement, surseance van betaling en noodregeling; zie nr. 769) in beginsel niet geraakt,1259 maar het is niet uitgesloten dat een akkoord
wordt aangenomen of vastgesteld en gehomologeerd, dat erin voorziet dat sommige concurrente schuldeisers een hoger percentage van hun vordering betaald krijgen dan andere
concurrente schuldeisers, met dezelfde rang.1260 Zo is, bijvoorbeeld, voorstelbaar dat een
akkoord bepaalt dat concurrente handelscrediteuren van de opinionvennootschap in
insolventie 80% van hun vorderingen betaald krijgen, maar haar concurrente financiers
maar 20%. Aan een dergelijk akkoord, na homologatie, zijn alle concurrente schuld
eisers gebonden, ook concurrente financiers die niet met het akkoord hebben ingestemd

1255 Voor zover de achterstellingsovereenkomst ook achterstelling buiten verhaal regelt (vgl. noot 1244),
is zij verbintenisrechtelijk van aard, met de bijbehorende internationaalprivaatrechtelijke kwalificatie.
Dat geldt ook als de schuldenaar bij de overeenkomst partij is: achterstelling buiten verhaal is ook in de
verhouding tussen de schuldenaar en de betrokken schuldeiser of schuldeisers een verbintenisrechtelijke kwestie.
1256 Zie voor die grenzen art. 10:6 en 10:7 BW (in geval van insolventie- of verhaalsrechtelijke kwalificatie) en art. 3 leden 3 en 4, 9, 12 lid 2 en 21 Rome I Verordening (in geval van verbintenisrechtelijke
kwalificatie).
1257 De vraag naar de internationaalprivaatrechtelijke kwalificatie van achterstelling in de verhouding
tussen de betrokken schuldeisers onderling komt ook op als, zoals in de financieringspraktijk niet
ongebruikelijk is, de achterstelling wordt geregeld in een overeenkomst – een “intercreditor agreement” – waarbij de schuldenaar, de achtergestelde schuldeiser en de schuldeiser of schuldeisers ten
gunste van wie de achterstelling werkt alle partij zijn; vgl. noot 1247.
1258 Ook Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 213, betogen dat de bankruptcy qualification zich zou moeten uitstrekken over de pari passu opinion.
1259 De insolventie zal verplichtingen meebrengen waaraan voorrang is verbonden – boedelschulden (uitdrukkelijk Wessels VII 2013/7073), de faillissementskosten (art. 182 Fw) – maar die voorrang vloeit
voort uit de wet (of, in het geval van boedelschulden, uit het stelsel van de wet). Die verplichtingen vallen daarmee onder de uitzondering in de opinionparagraaf voor “obligations preferred by law”.
1260 Vgl. Wessels VI 2013/6010.
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(art. 157 en 273 Fw).1261 Het akkoord doorbreekt echter de gelijke rang die de concurrente
schuldeisers in beginsel hebben.1262, 1263

1261 De financiers in het voorbeeld genieten enige bescherming van de regel dat aanneming van een akkoord
– in het algemeen; zie voor de precieze voorwaarden de wet – een gewone meerderheid vergt van de
ter verificatievergadering verschenen concurrente schuldeisers, die samen ten minste de helft van de
concurrente vorderingen vertegenwoordigen (art. 145 en 268 Fw).
1262 In insolventie opgelopen rente kan niet op de insolvente boedel worden verhaald (art. 128 en 260 lid 1
Fw, voor noodregeling jo. 3:180 lid 2 Wft). Het gevolg is dat die rente achtergesteld raakt bij de andere
verplichtingen die de opinionvennootschap in insolventie heeft, zelfs bij haar achtergestelde verplichtingen. Voor zover de insolvente boedel dat toelaat, zullen die andere verplichtingen, inclusief achtergestelde verplichtingen, immers uit de boedel worden betaald, terwijl die rente alleen kan worden
betaald in het onwaarschijnlijke geval dat de opinionvennootschap met een voldoende vermogen uit de
insolventie herrijst. Ook die achterstelling kan worden gezien als een gevolg van insolventie dat door de
bankruptcy qualification wordt gedekt.
1263 Van het verhaal waarop de pari passu opinion ziet, zal verhaal in insolventie voor de opinionontvanger in de praktijk de grootste zorg zijn; vgl. nr. 764. Dat de pari passu opinion wordt beperkt door de
bankruptcy qualification, brengt dan ook mee dat de waarde van de pari passu opinion in de praktijk
beperkt is.
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8

Enforceability opinions –
z ekerheidsrechten

8.1

Inleiding

774. Valid security opinion. De enforceability opinion over een Nederlands zekerheidsrecht – pandrecht of hypotheek – is de valid security opinion. Zij bevestigt dat het zekerheidsrecht waarop zij ziet, geldig en afdwingbaar is.
775. Beperking tot zekerheidsrecht. De valid security opinion is beperkt tot de afdwingbaarheid van het zekerheidsrecht waarop zij ziet. Als in het document waarbij het
zekerheidsrecht gevestigd is, contractuele kwesties worden geregeld, kan daarover een
remedies opinion worden gegeven. Als het document een forumkeuze of een keuze voor
arbitrage bevat, kan daarover een jurisdiction opinion of een arbitration opinion worden
opgenomen.
776. Beperking tot Nederlandsrechtelijke zekerheidsrechten. De valid security opinion
is beperkt tot Nederlandse zekerheidsrechten. Opinions over de erkenning van buitenlandse zekerheidsrechten zijn zeldzaam. De reden is dat een buitenlandse zekerheidsrecht
in het algemeen in het betrokken buitenland zal worden uitgewonnen.1264 Als de opinion
ontvanger er gerust op is dat de rechter in dat buitenland uitsluitend zijn eigen recht zal
toepassen, zodat Nederlands recht geen roet in het eten kan gooien, is een opinion over de
erkenning van het zekerheidsrecht zonder zin; vgl. nr. 313. Valid security opinions over
buitenlandse zekerheidsrechten blijven daarom buiten beschouwing.

8.2

De valid security opinion

777.

Opinion:

Each Pledge is a valid and enforceable pledge (pandrecht) in favour of the Pledgee
securing the obligations specified in the Deed of Pledge.

1264 Dat uitwinning in Nederland geschiedt, is niet altijd uitgesloten. Denk aan de inning bij een Nederlandse
schuldenaar van een naar Engels recht verpande vordering, of aan de uitwinning van een naar Duits
recht verpande roerende zaak die na de vestiging van het pandrecht naar Nederland is verplaatst.
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Assumptions:
The Deed of Pledge has been or will have been:
(a) registered with the tax authorities; or
(b) in relation to each Pledged Asset that is a receivable, if not so registered, notified
to the debtor of that Pledged Asset.
The obligations secured by each Pledge:
(a) are obligations to pay an amount of money within the meaning of Section 3:227(1)
Civil Code (Burgerlijk Wetboek); and
(b) are sufficiently identifiable (voldoende bepaalbaar) as required under Section
3:231(2) Civil Code.
Each Pledged Asset:
(a) is capable of being subject to the Pledge over it; and
(b) is sufficiently identified (met voldoende bepaaldheid omschreven) in the Deed of
Pledge.
In relation to each Pledged Asset, at the time of the signing of the Deed of Pledge:
(a) the Pledgor has the power (beschikkingsbevoegdheid) to create the relevant
Pledge on the Pledged Asset; and
(b) the Pledged Asset is free of any limited right (beperkt recht) or attachment or any
foreign law right that may be invoked against the Pledgee.
Qualifications:
The binding effect and enforceability of the Deed of Pledge (including enforcement of
each Pledge) may be affected by (a) rights of third parties acquiring a Pledged Asset or
a limited right on a Pledged Asset and acting in good faith (te goeder trouw), (b) statutory preferential rights, rights of retention and other rights of third parties that may
be invoked against the Pledgee, and (iii) rights of set-off, rights of suspension and
other rights of a debtor of a Pledged Asset that may be invoked against the Pledgee.
Enforcement of a Pledge (including allocation of the proceeds) is subject to Dutch law.
Among other things, under Dutch law:
(a) likely, subject to any agreed limitations, the Pledgee may only take possession of a
moveable object if the Pledgor does not, or gives the Pledgee good reasons to fear
that it will not, comply with any of its obligations under the Agreement or the
Deed of Pledge;
(b) if the debtor of a receivable is not a party to the Deed of Pledge, the Pledgee may
collect that receivable only after that debtor has been notified of the Pledge on the
receivable; and
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(c) shares in the capital of a Dutch private company with limited liability may only
be transferred upon enforcement in accordance with Dutch law and the company’s articles of association at the time of enforcement.
If the Pledgor becomes subject to bankruptcy, suspension of payments or emergency
measures:
(a) the court may as a general rule set a period of not more than four months during
which a pledgee of an asset (goed) belonging to the Pledgor’s estate may not
without the court’s consent (i) claim the asset if it is under the control of (in de
macht van) the Pledgor or, in the case of a bankruptcy, the trustee in bankruptcy,
or (ii) seek recourse against the asset; and
(b) in the case of bankruptcy, the trustee in bankruptcy may (i) give the pledgee of an
asset belonging to the bankrupt estate a reasonable period to exercise its rights,
and (ii) if the pledgee fails to sell the asset within that period, claim the asset and
sell it, without prejudice to the pledgee’s entitlement to the proceeds after deduction of bankruptcy costs and taking into account his rank.
778. Betekenis. De in nr. 777 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van
een valid security opinion over een Nederlandsrechtelijk pandrecht. De opinion houdt
in dat het pandrecht op de in de opinion genoemde goederen geldig en afdwingbaar is,
en strekt tot zekerheid voor verplichtingen die zijn aangeduid in de pandakte waarbij het
pandrecht is gevestigd.1265
779. Terminologie: “valid security opinion”. De valid security opinion wordt in de praktijk
“enforceability opinion” genoemd. Dit boek gebruikt “valid security opinion” om verwarring te voorkomen met “enforceability opinion” in de twee andere betekenissen die dat
begrip in dit boek heeft; vgl. nr. 30 en 35.
780. Pandrecht en hypotheek. De in nr. 777 opgenomen valid security opinion ziet op
een Nederlandsrechtelijk pandrecht. De tekst van de opinion kan als inspiratie worden
gebruikt als een opinion moet worden gegeven over een Nederlandsrechtelijke hypotheek. De bespreking van de valid security opinion hieronder is toegespitst op pandrecht.

1265 In de Verenigde Staten heeft de valid security opinion niet een in alle opzichten vaste inhoud; Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 497-499: “Although no single form of opinion has gained general
acceptance, opinions on security interests almost always address two basis concerns of the lender:
the creation or attachment of the security interest and its perfection. […] The lender’s first basic concern is that its contractual arrangements with the borrower are effective as a matter of law to create the
security interest. […] The lender’s second basic concerns is that it be able to assert its security interest
not only against the borrower but also against third party claimants, including a bankruptcy trustee.
Under the Code, perfection is the principal means by which a secured creditor establishes its rights as
against other creditors.” Onder Nederlands recht gaan “creation” (of “attachment”) en “perfection” in
elkaar op.
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Behalve waar het tegendeel blijkt, is de bespreking op hypotheek van overeenkomstige
toepassing.
781. Terminologie: “valid and enforceable”. De valid security opinion houdt in dat het bij
de betrokken akte gevestigde pandrecht “valid and enforceable” is. Aan elk van de twee
woorden kan een eigen betekenis worden gegeven. “Valid” – geldig – betekent dan dat alles
is gedaan wat nodig is om een pandrecht te vestigen. “Enforceable” – afdwingbaar – betekent dat de rechten die de pandhouder aan het pandrecht ontleent, en in het bijzonder zijn
recht tot uitwinning, in rechte afdwingbaar zijn; vgl. nr. 679. Hoewel aan elk van de twee
woorden aldus een eigen betekenis kan worden toegekend, heeft dat slechts theoretische
betekenis. In overeenstemming met hetgeen geldt voor “valid and binding and enforce
able” (zie nr. 679), moeten de woorden daarom als synoniemen worden beschouwd. Het
maakt dus niet uit of de opinionparagraaf zegt “The Pledge is a valid pledge”, “The Pledge
is an enforceable pledge”, of “The Pledge is a valid and enforceable pledge”. In alle gevallen
betekent de opinionparagraaf dat er een geldig en afdwingbaar pandrecht is.1266
782. Verhouding tot remedies opinion. In de praktijk geeft een opiniongever over een
panda kte zowel een remedies opinion als een valid security opinion. De twee opinions
hebben in de kern hetzelfde doel; zie echter nr. 783. Geeft een opiniongever over een
pandakte een remedies opinion en geen valid security opinion, dan strekt de remedies
opinion zich mede uit over het bij de akte gevestigde pandrecht; zie nr. 682.1267 Neemt
hij beide opinions op, dan zet de valid security opinion de remedies opinion opzij (zie
nr. 680) en moet onderscheid worden gemaakt. Een pandakte bevat in de praktijk drie te
onderscheiden soorten bepalingen: (a) de bepaling waarbij het pandrecht wordt gevestigd,
(b) bepalingen die nadere invulling geven aan regels omtrent pandrecht in boek 3 BW die
van regelend recht zijn, en (c) overige bepalingen. Voorbeelden van bepalingen die het
pandrecht invullen – de bepalingen onder (b) – zijn een bepaling die de pandgever van
een openbaar pandrecht op vorderingen de bevoegdheid geeft de vorderingen te blijven
innen (vgl. art. 3:246 lid 4 BW) en een bepaling waarin de pandhouder het recht opgeeft
om de voorzieningenrechter te vragen om een andere wijze van uitwinning dan openbare
verkoop (vgl. art. 3:251 BW). Voorbeelden van overige bepalingen – de bepalingen onder

1266 De valid security opinion zegt niet dat het pandrecht “binding” – bindend – is. Een overeenkomst is
“binding” als zij naar haar inhoud geldig is; zie nr. 679. Omdat de inhoud van een pandrecht in beginsel
uit de wet volgt, is een pandrecht dat “valid” – geldig – is, daarmee mede “binding”.
1267 Een andere benadering is denkbaar. De geldigheid van een pandrecht wordt bijna altijd geadresseerd in
een afzonderlijke opinion. Die opinion gaat vergezeld van op het pandrecht toegesneden assumptions
en qualifications; vgl. de teksten in nr. 777. Het is verdedigbaar dat, als een dergelijke afzonderlijke opinion met toebehoren onbreekt, uit dat ontbreken blijkt dat de opiniongever die opinion niet heeft willen
geven, zodat zij ook niet mag worden gelezen in een remedies opinion over de akte waarbij het pandrecht is gevestigd. Omdat in deze benadering de opiniongever verstoken blijft van een opinion over het
meest wezenlijke onderdeel van die akte – de vestiging van het pandrecht – verdient deze benadering
niet de voorkeur. Vgl. voor de Amerikaanse praktijk Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 366-367.
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(c) – zijn een bepaling houdende een titel tot vestiging van het pandrecht, bepalingen
omtrent handelingen die de pandgever ten aanzien van het verpande niet mag verrichten – vervreemden, bezwaren, schikkingen treffen – of juist moet verrichten – vorderingen innen, zaken onderhouden en verzekeren –, een bepaling houdende een volmacht aan
de pandhouder om datgene te doen waartoe de akte de pandgever verplicht, een rechtskeuze en een forumkeuze. Als de opinion naast een remedies opinion een valid security
opinion bevat, is de remedies opinion beperkt tot de overige bepalingen – die onder (c). De
bepalingen die het pandrecht vestigen en invullen – die onder (a) en (b) – worden bestreken door de valid security opinion.
783. Reikwijdte valid security opinion. Een remedies opinion is beperkt tot de afdwingbaarheid van de betrokken overeenkomst jegens de opinionvennootschap; zie nr. 676. Een
remedies opinion wordt voorts beperkt door de bankruptcy qualification; zie nr. 710. Voor
een opinionontvanger die een opinion over een pandrecht vraagt, zijn die beperkingen
moeilijk te aanvaarden. Hij zal willen weten dat het pandrecht ook inroepbaar is jegens
derden. Hij zal voorts bevestiging zoeken dat het pandrecht afdwingbaar is in faillissement en andere gevallen van insolventie. Juist dan zal hij zijn pandrecht willen kunnen
uitoefenen. De valid security opinion heeft daarom een grotere reikwijdte dan de remedies
opinion. Zij zegt in het algemeen dat het pandrecht afdwingbaar is, zonder beperking tot
de afdwingbaarheid jegens de opinionvennootschap. In de meeste gevallen wordt voorts
in de bankruptcy qualification een uitzondering voor de valid security opinion gemaakt;
zie nr. 800 e.v.1268
784. Vergelijkbaarheid met remedies opinion. Een pandrecht is op allerlei punten onderworpen aan dezelfde regels als een overeenkomst waarop een remedies opinion ziet. Het
pandrecht is slechts geldig als de pandakte door de partijen daarbij geldig is aangegaan; vgl.
nr. 696 e.v. en 701. De afdwingbaarheid van het pandrecht kan worden beperkt als voorrang moet worden gegeven aan bepalingen van bijzonder dwingend recht van een land
waarmee het geval nauw verbonden is; vgl. nr. 702. De afdwingbaarheid van het pandrecht
kan worden geraakt door regels van Nederlands recht die in den brede gelden voor pandaktes; vgl. nr. 703. De afdwingbaarheid van het pandrecht wordt op verschillende niveaus
geraakt door de redelijkheid en billijkheid: bij de uitleg, waar het gaat om de gevolgen die
de pandakte heeft naast hetgeen uit de tekst daarvan blijkt, en waar afdwinging niet is
toegelaten omdat zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is

1268 Geeft een opiniongever over een pandakte uitsluitend een remedies opinion, en geen valid security
opinion, dan strekt de remedies opinion zich mede uit over het bij de akte gevestigde pandrecht; zie
nr. 682. Anders gezegd: de remedies opinion bevestigt in dat geval dat het pandrecht afdwingbaar is
(jegens de opinionvennootschap, en mogelijk niet in faillissement en andere gevallen van insolventie).
Wil de opiniongever niet dat zijn remedies opinion zich mede uitstrekt over het pandrecht, dan moet
hij ter zake een no opinion qualification opnemen.
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(art. 6:248 jo. 6:216 BW); vgl. nr. 704 e.v.1269 Uitwinning van het pandrecht, en andere
vormen van afdwinging daarvan, zullen moeten geschieden met inachtneming van het
burgerlijk procesrecht; vgl. nr. 708. De afdwingbaarheid van het pandrecht kan worden
gefrustreerd door internationale sanctieregels; vgl. nr. 709. In zoverre is een valid security
opinion vergelijkbaar met een remedies opinion over een Nederlandsrechtelijke overeenkomst. Een opiniongever die een valid security opinion geeft, ziet zich voor een vergelijkbare taak gesteld als een opiniongever die een dergelijke remedies opinion geeft. Hij
moet hetzelfde onderzoek doen, en waar passend dezelfde assumptions en qualifications
opnemen; zie nader nr. 699 e.v. Praktische betekenis heeft dat nauwelijks. Omdat in een
enforceability opinion over een pandakte in de praktijk ten minste een remedies opinion
over die akte wordt opgenomen (zie nr. 782), moet de opiniongever dat werk hoe dan ook
doen. Zie over faillissement en andere gevallen van insolventie nr. 800.
785. Opinion omvat no immunity opinion. Als een opiniongever een enforceability opinion in ruime zin geeft, liggen in de daarin opgenomen enforceability opinions de capacity opinions besloten waarop die enforceability opinions voortbouwden; zie nr. 39. Dat
roept de vraag op of de valid security opinion – een enforceability opinion – voortbouwt
op de no immunity opinion – een capacity opinion; zie nr. 1008. Dat is het geval. Het
doel van de valid security opinion is de opinionontvanger de geruststelling te bieden dat
hij niet alleen een pandrecht heeft, maar dat hij dat pandrecht zo nodig ook kan uitwinnen (binnen de grenzen van de algemeen voor uitwinning geldende regels; vgl. nr. 681
en 703 e.v.). Immuniteit van de goederen van de opinionvennootschap kan uitwinning
frustreren; zie nr. 1010. De valid security opinion bouwt daarom voort op het oordeel in
de no immunity opinion dat de goederen van de opinionvennootschap geen immuniteit
genieten.
786. Overlap met andere capacity en diligence opinions. Zie over de vraag in hoeverre de
valid security opinion capacity opinions en diligence opinions omvat nr. 38 e.v.

787. Geldigheidseisen: geldige titel, beschikkingsbevoegdheid, vestigingshandeling. Ves
tiging van een geldig pandrecht vergt (a) een geldige titel, (b) een beschikkingsbevoegde
pandgever, en (c) een geldige vestigingshandeling. Een pandrecht waarop een opinion
pleegt te zien, wordt gevestigd bij akte, al dan niet notarieel, en soms registratie of mededeling daarvan. Om de valid security opinion te kunnen geven, moet de opiniongever
de pandakte waarop de opinion ziet, bestuderen. Als de opiniongever niet kan vaststellen dat er een geldige titel is, moet hij ter zake een assumption opnemen. Dat de pand
gever beschikkingsbevoegd is, moet de opiniongever veronderstellen. Hij kan ter zake
een assumption opnemen. Als de pandakte moet worden geregistreerd of meegedeeld, is
op dat punt een assumption geboden.
1269 Hoewel een pandrecht ook werking heeft jegens derden, moet de pandakte waarbij het gevestigd
wordt, in het algemeen worden uitgelegd overeenkomstig de Haviltex-formule van HR 13 maart 1981,
ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635; Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI* 2010/206.
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788. Soorten pandrecht. Een pandrecht waarop een opinion ziet, is in de praktijk (a) een
stil pandrecht op roerende zaken, (b) een openbaar pandrecht op vorderingen, (c) een stil
pandrecht op vorderingen, of (d) een pandrecht op aandelen in een BV.1270 Een hypotheek
waarop een opinion ziet, is in de praktijk een hypotheek op vastgoed.1271, 1272 De uiteenzetting hieronder is tot pandrecht en hypotheek op deze goederen beperkt.
789. Geldige titel. Pandrecht moet worden gevestigd krachtens een geldige titel (art. 3:84
lid 1 jo. 3:98 BW).1273 In de praktijk bevatten Nederlandsrechtelijke pandaktes naast een
bepaling waarbij het pandrecht wordt gevestigd, doorgaans een bepaling waarbij de pandgever zich tot die vestiging verplicht. Daarmee is de titel gegeven. Als een titel in de pandakte ontbreekt, moet de opiniongever een assumption opnemen dat er een geldige titel
is. Als een titel is opgenomen in een overeenkomst waarover de opiniongever in dezelfde
opinion een remedies opinion geeft, is een assumption onnodig. Als de overeenkomst
wordt beheerst door Nederlands recht, ligt in dat geval in die remedies opinion besloten
dat er een geldige titel is. Als de overeenkomst wordt beheerst door buitenlands recht, ligt
een assumption dat er een geldige titel is besloten in de assumption dat die overeenkomst
naar het daarop toepasselijke recht afdwingbaar is; vgl. nr. 741 e.v. en in het bijzonder
nr. 744.1274
1270 Opinions over pandrecht op andere goederen of in een andere vorm zijn zeldzaam. Denk aan pandrecht op (a) intellectuele-eigendomsrechten, (b) rechten op effecten onder de Wge (Wge-effecten), of (c)
belangen in een VOF of CV of in een coöperatie. Denk ook aan (d) openbaar pandrecht op roerende
zaken. Dat opinions over pandrecht op intellectuele-eigendomsrechten (het voorbeeld onder (a)) zeldzaam zijn, hangt samen met de daarmee gemoeide kosten. Een opinion over intellectuele-eigendomsrechten vergt specialistische kennis die bij de meeste advocaten die opinions geven, ontbreekt. Er rijzen
allerlei vragen, waarop geen eenvoudig antwoord bestaat. Zo zijn nogal wat intellectuele-eigendomsrechten voorwerp van internationale regelingen, en is niet altijd duidelijk in hoeverre die regelingen ruimte laten voor de toepassing van Nederlands recht. Denk aan de regelingen in het Europees
Octrooiverdrag of de Eenvormige Beneluxwet op de merken. Het opstellen en beoordelen van een opinion over intellectuele-eigendomsrechten is daarmee een kostbare aangelegenheid. Dat opinions over
pandrecht op Wge-effecten (het voorbeeld onder (b)) zeldzaam zijn, is omdat opinionvennootschappen
dergelijke effecten zelden hebben. Opinions over pandrecht op belangen in een VOF, CV of coöperatie
(het voorbeeld onder (c)) komen in de praktijk wel voor. Omdat niet zeker is in hoeverre dergelijk belangen kunnen worden verpand, kan een dergelijk pandrecht ingewikkelde vragen oproepen. Opinions
over openbaar pandrecht op roerende zaken (het voorbeeld onder (d)) komen nauwelijks voor omdat
dergelijke pandrechten in de opinionpraktijk zeldzaam zijn.
1271 Vastgoed omvat hier onroerende zaken maar ook beperkte rechten op onroerende zaken – erfpacht,
opstal en appartementsrechten.
1272 Opinions over hypotheek op andere registergoederen, in het bijzonder geregistreerde vliegtuigen,
komen voor.
1273 Pandrecht moet worden gevestigd “krachtens” een geldige titel. De titel moet dus aan de vestiging
voorafgaan, of daarmee samenvallen. Stamt de titel van na de vestigingshandeling, dan komt geen
pandrecht tot stand; Keirse & Beukers, in: GS Vermogensrecht, art. 3:84 BW, aant. 60; vgl. ook Asser/
Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/272.
1274 Een complicatie treedt op als de buitenlandsrechtelijke titel strekt tot vestiging van een pandrecht op
vorderingen. Denk aan een geval waarin een overeenkomst naar Engels recht verplicht tot vestiging
van een pandrecht op vorderingen die voortvloeien uit een Nederlandse bankrekening. Om uitwinning
in Nederland te vereenvoudigen, zou de pandhouder in dat geval kunnen verlangen dat het pandrecht
wordt beheerst door Nederlands recht. Een pandrecht op vorderingen wordt echter beheerst door het
recht dat van toepassing is op de tot vestiging van het pandrecht verplichtende titel (art. 10:135 BW).
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790. Beschikkingsbevoegdheid. Vestiging van een pandrecht vergt dat de pandgever
beschikkingsbevoegd is (art. 3:84 lid 1 jo. 3:98 BW). Een onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van de opinionvennootschap is echter in de meeste gevallen praktisch
onmogelijk of in elk geval tijdrovend en kostbaar. Van een opiniongever wordt dat onderzoek niet verwacht.1275 Dat de vereiste beschikkingsbevoegdheid er is, mag hij veronderstellen. Het is gebruikelijk dat hij dienaangaande een assumption opneemt. Zie de aanhef
en onderdeel (a) van de laatste alinea van de in nr. 777 onder “Assumptions” opgenomen tekst (“In relation to each Pledged Asset […] to create the relevant Pledge on the
Pledged Asset;”). Het opnemen van een assumption is echter niet werkelijk nodig. Als een
assumption ontbreekt, moet zij geacht worden desondanks te zijn opgenomen; zie ook
nr. 807.1276, 1277
791. Vestigingshandeling. Een stil pandrecht wordt gevestigd door een authentieke akte
– in de praktijk: een notariële akte – of door een onderhandse akte en registratie van
die akte bij de belastingdienst (art. 3:237 lid 1 en 3:239 lid 1 BW jo. art. 1 Registratiewet
1970).1278 Een openbaar pandrecht op vorderingen wordt gevestigd bij akte en mededeling
daarvan aan de schuldenaar van de verpande vordering (art. 3:236 lid 2 jo. 3:94 lid 1 BW).
Dat een stuk dat oogt als een notariële akte, een notariële akte is, mag de opiniongever
zonder nader onderzoek aannemen; zie nr. 257. Registratie van een akte tot vestiging van
een stil pandrecht vindt in de praktijk altijd plaats na het tijdstip waarop de opinion wordt
afgegeven. Voor mededeling geldt dat vaak. De opiniongever kan dus niet anders dan veronderstellen dat registratie en mededeling zijn geschied.1279 Dat gebeurt in de eerste alinea
van de in nr. 777 onder “Assumptions” opgenomen tekst (“The Deed of Pledge has been or
will have been […]”). Een pandrecht op aandelen in een BV wordt gevestigd bij notariële

1275

1276
1277

1278
1279

Willen pandgever en pandhouder dat het pandrecht desondanks wordt beheerst door Nederlands recht,
dan moet in de pandakte een nieuwe Nederlandsrechtelijke titel worden opgenomen. Vgl. KoppenolLaforce & Aalderink, WPNR 2010, p. 540 en Struycken, NTvH 2013, p. 82-83.
Dat geldt ook als pandrecht wordt gevestigd op aandelen in een BV, of een hypotheek wordt gevestigd op vastgoed. Hoewel ook in die gevallen de opiniongever niet buiten twijfel kan vaststellen dat
de pand- of hypotheekgever beschikkingsbevoegd is, kan hij een eind komen. Het daarvoor vereiste
onderzoek zou echter hetzelfde zijn als het onderzoek dat al wordt gedaan door de notaris die de akte
verlijdt, waarbij het pand- of hypotheekrecht wordt gevestigd. Dergelijk dubbel onderzoek is verspilling van tijd en geld. De zorg die de notaris bij dat onderzoek moet betrachten, moet de opiniongever
voldoende geruststelling bieden. Als de notaris zijn zorgplicht verzaakt, is hij uit dien hoofde jegens de
opiniongever-pandhouder aansprakelijk; vgl. nr. 305.
Zij is dan een implied assumption.
In de Amerikaanse praktijk spreekt de assumption vanzelf, zodat zij kan worden weggelaten; Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 152-154 en 503: “when rendering an opinion on [creation of a security
interest], as a matter of customary practice lawyers rely on an express or implied assumption that the
borrower has or will acquire rights in the collateral”.
Wat een authentieke akte is, staat in art. 156 lid 2 Rv. Zie over authentieke akten die geen notariële
akte zijn en waarbij een stil pandrecht kan worden gevestigd de literatuur aangehaald in Stein, in:
GS Vermogensrecht, art. 3:237 BW, aant. 22.
De noodzaak van registratie heeft gevolgen voor de no registration opinion; zie nr. 1053.
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akte (art. 2:196 lid 1 BW).1280 Als de BV bij de verpanding geen partij is, kan de pandhouder de aan de verpande aandelen verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de BV
de verpanding heeft erkend of de pandakte aan haar is betekend (art. 2:196a lid 1 BW; zie
ook art. 2:196a lid 2 BW). In de praktijk is een BV waarvan aandelen worden verpand bijna
altijd partij bij de pandakte en erkent zij daarin de verpanding. Als dat niet zo is, zodat
erkenning anderszins moet geschieden of de pandakte aan de BV moet worden betekend,
is de opiniongever ook op dit punt aangewezen op een assumption. Een verpanding van
aandelen moet worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de betrokken BV
(art. 2:194 lid 1 BW). Blijft de inschrijving achterwege, dan kan het pandrecht niet worden
tegengeworpen aan personen die te goeder trouw op het aandeelhoudersregister zijn afgegaan (art. 2:196a lid 3 BW).1281 Als de opiniongever niet heeft kunnen vaststellen dat het
aandeelhoudersregister is bijgewerkt, doet hij er verstandig aan ook hierover een assumption op te nemen. Een hypotheek wordt gevestigd door een notariële akte en inschrijving
van die akte in de daarvoor bestemde openbare registers (art. 3:160 lid 1 BW).1282 Ook die
inschrijving vindt in de praktijk altijd plaats na het tijdstip waarop de opinion wordt afgegeven, zodat ook daarover een assumption moet worden opgenomen.

792. Overige geldigheidseisen: bepaalbare geldvordering, verpandbare en bepaalbare
goederen – overgang van stemrecht. De door een pandrecht gezekerde vordering moet
een geldvordering zijn die voldoende bepaalbaar is. De verpande goederen moeten het
voorwerp van het betrokken pandrecht kunnen zijn. Zij moeten voorts met voldoende
bepaaldheid zijn omschreven. Of dit alles zo is, kan de opiniongever vaak niet vaststellen. Voor zover hij dat niet kan, moet hij ter zake een assumption opnemen. Als aandelen
in een BV worden verpand en de pandakte bepaalt dat het stemrecht op de aandelen kan
overgaan op de pandhouder, moet de opiniongever nagaan of de wettelijke en statutaire

1280 Art. 2:196 lid 2 BW somt op wat in de akte moet worden vermeld. Het ontbreken van een of meer
verplichte vermeldingen heeft echter geen gevolg voor de geldigheid van de akte, mits vaststaan wie de
partijen bij de levering zijn en op welke aandelen de levering betrekking heeft; Asser/ Van Solinge &
Nieuwe Weme 2-IIa 2013/368. Dat geldt ook als de akte strekt tot verpanding van toekomstige aandelen
en – onvermijdelijk – de door art. 2196 lid 2 aanhef en onder d BW vereiste vermelding van het aantal
en de soort van de betrokken aandelen ontbreekt; Schuijling, WPNR 2011, p. 1010-1011.
1281 Hoe ver de bescherming van derden te goeder trouw op grond van art. 2:196a lid 3 BW strekt, is omstreden. Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/34 leggen de regeling ruim uit, zodat zij ook een verkrijger te goeder trouw beschermt als de overdrager aan de verkrijger overgedragen aandelen al eerder
aan een derde heeft overgedragen. In die uitleg beschermt de bepaling ook een pandhouder te goeder
trouw als de aan hem verpande aandelen eerder zijn vervreemd of met een beperkt recht belast. Van der
Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 282, acht die uitleg “verdedigbaar”. Asser/ Van Solinge
& Nieuwe Weme 2-II* 2009/274 legt de bepaling beperkter uit, zodat zij alleen van toepassing is bij
uitoefening van aandeelhoudersrechten. In dezelfde zin Wolf, in: GS Rechtspersonen, art. 2:196a
BW, aant. 4, Ter Huurne 1994, p. 182, Buijn & Storm 2013, p. 146, Van Olffen, WPNR 1992, p. 926 en
Van Steenderen & Ten Brink, TVVS 1992, p. 307.
1282 Een volmacht tot het vestigen van een hypotheek kan slechts worden verleend bij authentieke akte
(art. 3:260 lid 3 BW). Wat een authentieke akte is, staat in art. 156 lid 2 Rv.
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regels daaromtrent zijn nageleefd. Voor zover hij dat niet kan, moet hij de nodige assumptions opnemen.
793. Bepaalbare geldvordering. De door het pandrecht gezekerde vordering moet een
geldvordering zijn (art. 3:227 lid 1 BW). De vordering kan bestaand of toekomstig zijn,
maar moet wel voldoende bepaalbaar zijn (art. 3:231 BW). Dat is het geval als bij uitwinning op basis van de pandakte kan worden vastgesteld dat de vordering door het pandrecht wordt gedekt.1283 Wordt een hypotheek gevestigd, dan moet de vordering, of moeten
de feiten aan de hand waarvan die zal kunnen worden bepaald, in de hypotheekakte worden aangeduid. Voorts moet in de hypotheekakte het bedrag worden vermeld, waarvoor
de hypotheek wordt verleend of, als dat bedrag nog niet vaststaat, het maximumbedrag
dat onder de hypotheek kan worden verhaald (art. 3:260 lid 1 BW). Of aan deze eisen is
voldaan, kan de opiniongever niet in alle gevallen vaststellen. Soms blijkt uit de omschrijving van de gezekerde vorderingen dat deze geldvorderingen zijn. Het kan echter ook zijn
dat een pandrecht wordt gevestigd voor, bijvoorbeeld, “alle bestaande en toekomstige vorderingen van de pandhouder op de pandgever”. In dat geval is het een vraag van uitleg of
die vorderingen zijn beperkt tot geldvorderingen. Waar gezekerde vorderingen ophouden
bepaalbaar te zijn, is vaak moeilijk vast te stellen. Het vergt een afweging die de opiniongever niet altijd kan maken. Bij twijfel moet de opiniongever op deze punten een assumption opnemen. Zie als voorbeeld de tweede alinea van de in nr. 777 onder “Assumptions”
opgenomen tekst (“The obligations secured by each Pledge […]”).
794. Verpandbare en bepaalbare goederen. Niet op alle goederen kan een Neder
andsrechtelijk pandrecht worden gevestigd. Op roerende zaken kan alleen een
Nederlandsrechtelijk pandrecht worden gevestigd voor zover de zaken zich in Nederland
bevinden (art. 10:127 lid 1 BW; zie voor uitzonderingen art. 10:132 en 10:133 BW). Het
recht dat van toepassing is op een vordering bepaalt of zij voor verpanding vatbaar is
(art. 10:135 lid 1 BW). Een Nederlandsrechtelijke vordering is niet verpandbaar als dat
door schuldeiser en schuldenaar is overeengekomen (art. 3:228 jo 3:83 lid 2 BW).1284, 1285
1283 Vgl. Parl. Gesch. Boek 3, p. 737 en Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI 2010/46.
1284 Een overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar brengt mee dat een vordering niet kan (of mag;
zie noot 1285) worden verpand als de overeenkomst dat ondubbelzinnig bepaalt; Asser/Bartels & Van
Mierlo 3-IV 2013/214. Omstreden is of hetzelfde geldt voor een overeenkomst die bepaalt dat een
vordering niet kan (of mag) worden overgedragen maar over verpanding zwijgt. Dat een bij overeenkomst onoverdraagbaar gemaakte vordering daarmee ook onverpandbaar is, wordt verdedigd door
Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI* 2010/196, Bergervoet, in: GS Vermogensrecht, art. 3:83 BW, aant.
36, Beekhoven van den Boezem 2003, p. 97-98, Verdaas 2008, p. 109-110, Pitlo/Reehuis 2012, p. 573,
Orval, WPNR 2009, p. 995 en Goossens, MvV 2013, p. 182. Daartegen Asser/Bartels & Van Mierlo
3-IV 2013/214, Verhagen & Rongen 2000, p. 105-110, Rongen 2012, p. 717, Steneker 2012, p. 128-129,
Biemans, MvV 2013, p. 119-120, Breeman & Houdijk, MvV 2014, p. 158-159 en Kleyweg & Alipour,
V&O 2014, p. 76, die verdedigen dat het antwoord moet worden gevonden door uitleg van de overeenkomst. In dezelfde richting Vriesendorp, WPNR 1996, p. 106 en Snijders onder HR 17 januari 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AF0168, NJ 2004/281, p. 2366.
1285 Of een overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar meebrengt dat een vordering (a) niet kán worden overgedragen (zodat een overdracht in weerwil van de overeenkomst geen gevolg heeft), of (b) niet
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Een stil pandrecht op vorderingen kan slechts worden gevestigd op vorderingen die
bestaan of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een bestaande rechtsverhouding
(art. 3:239 lid 1 BW). Op aandelen in een BV kan een Nederlandsrechtelijk pandrecht
worden gevestigd (art. 10:138 lid 1 BW), maar alleen als de statuten van de betrokken
BV niet anders bepalen (art. 2:198 lid 1 BW). Wordt een pandrecht gevestigd, dan moet
in alle gevallen de pandakte het verpande goed met voldoende bepaaldheid omschrijven
(art. 3:84 lid 2 jo. 3:98 BW).1286 Dat is het geval als de pandakte voldoende informatie bevat
om eventueel achteraf (bij uitwinning) vast te stellen welke goederen zijn verpand.1287 Of
de goederen waarop het pandrecht gevestigd wordt, daarvoor vatbaar zijn, kan de opiniongever niet altijd vaststellen. Zo kan de opiniongever niet eenvoudig vaststellen of
vorderingen waarop een pandrecht gevestigd wordt, voor verpanding vatbaar zijn. Waar
verpande goederen ophouden voldoende bepaald te zijn, is vaak moeilijk vast te stellen.
Het vergt een afweging die de opiniongever niet altijd kan maken. Bij twijfel moet de
opiniongever op deze punten een assumption opnemen. Zie als voorbeeld de derde alinea van de in nr. 777 onder “Assumptions” opgenomen tekst (“Each Pledged Asset […]”).
Onderdeel (a) van dat voorbeeld (“is capable of being subject to the Pledge over it “) is
nogal abstract. De assumption kan ook wordt toegespitst op de goederen waarop de opinion ziet. Bijvoorbeeld:
Each Moveable Asset is:
(a) an independent (zelfstandige) movable object and not a registered object (roerende
zaak, niet-registergoed);
(b) physically located in the Netherlands at the time of the signing of the Deed of
Pledge;
and no Moveable Asset is in international transit.
795. Overgang van stemrecht bij verpanding BV-aandelen. Als aandelen in een BV worden verpand, bepaalt de pandakte meestal dat het stemrecht op de verpande aandelen
aanvankelijk achterblijft bij de pandgever, maar overgaat op de pandhouder als bepaalde
voorwaarden zijn vervuld. De voorwaarden zijn in de praktijk doorgaans ruwweg (a) het
optreden van een verzuim onder de rechtsverhouding tot zekerheid waarvan het pandrecht gevestigd is, en (b) mededeling van de overgang van het stemrecht door de pandhouder aan de pandgever. De wet laat een dergelijke regeling voor overgang van stemrecht
toe (art. 2:198 lid 3 BW). Behalve voor zover de statuten anders bepalen, kan het stemrecht
echter slechts overgaan op de pandhouder als (a) hij een persoon is aan wie de aandelen
mág worden overgedragen (zodat een overdracht in weerwil van de overeenkomst een tekortkoming
oplevert maar wel gevolg heeft), is een vraag van uitleg van de overeenkomst; Asser/Bartels & Van
Mierlo 3-IV 2013/214. Uitgangspunt bij de uitleg moet zijn dat de overeenkomst het onder (b) bedoelde
gevolg heeft – het onder (a) bedoelde gevolg heeft de overeenkomst alleen als bij uitleg naar objectieve
maatstaven blijkt dat dat gevolg is beoogd; HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682, NJ 2015/167.
1286 Art. 3:84 eist dat “de titel” het goed met voldoende bepaaldheid beschrijft. Het is echter voldoende dat
de pandakte dat doet; Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/230.
1287 Onder meer HR 14 oktober 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1488, NJ 1995/447; vgl. Asser Bartels & Van
Mierlo 3-IV 2013/230 en 330.
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vrijelijk kunnen worden overgedragen, of (b) de overgang van het stemrecht is goed
gekeurd door (i) een daartoe in de statuten van de BV aangewezen orgaan of, bij gebreke
van een dergelijke aanwijzing, (ii) de algemene vergadering.1288 Of de pandhouder een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, hangt ervan af of de
statuten van de BV een blokkeringsregeling bevatten en, in het bevestigende geval, van
de inhoud daarvan (vgl. art. 2:195 BW). De opiniongever moet nagaan of de hiervoor
samengevatte regels het pandrecht, en een mogelijke overgang van stemrecht die daarmee
gepaard gaat, toelaten. Voor zover hij niet kan vaststellen of aan de voorwaarden die de
regels stellen is voldaan, moet hij de nodige assumptions opnemen.

796. Voorrang rechten van derden. Rechten van de pandhouder kunnen worden gefrustreerd door rechten van derden. Daarop kan de opiniongever in een assumption of een
qualification wijzen.
797. Bestaande beperkte rechten. De rechten van een pandhouder waaraan een geldig pandrecht is verleend, zijn niet onbegrensd. Het pandrecht doet geen afbreuk aan
beperkte rechten die ten tijde dat het pandrecht werd gevestigd al op het betrokken goed
rustten (art. 3:84 BW).1289 Onder die beperkte rechten kunnen ook buitenlandse rechten
zijn. Denk aan een Duits pandrecht dat is gevestigd op een roerende zaak op een tijdstip
waarop de zaak zich in Duitsland bevond (vgl. art. 10:130 BW), of een Engels pandrecht
dat is gevestigd op een Nederlandsrechtelijke vordering (vgl. art. 10:135 lid 2 BW). De opiniongever doet er verstandig aan erop te wijzen dat, wil het pandrecht de beoogde werking
hebben, er geen beperkte rechten moeten zijn. Dat gebeurt in de aanhef en onderdeel (b)
van de laatste alinea van de in nr. 777 onder “Assumptions” opgenomen tekst (“In relation
to each Pledged Asset […]: […] (b) […] that may be invoked against the Pledgee”). Het is
denkbaar dat de opiniongever weet dat er wel beperkte rechten zijn. Denk aan het geval dat
een tweederangspandrecht wordt gevestigd, of het geval dat op verhypothekeerd vastgoed
beperkte rechten zoals een erfdienstbaarheid rusten. In dat geval moet de assumption
dienovereenkomstig worden aangepast. De opiniongever kan omtrent de gevolgen van de
aanwezigheid van beperkte rechten ook een waarschuwing opnemen in een qualification.
Strikt noodzakelijk is een assumption of qualification niet. Beperkte rechten maken het
pandrecht niet minder geldig.
798. Andere rechten van derden. Het is niet uitgesloten dat na vestiging van het pandrecht
gevestigde buitenlandse rechten aan de pandhouder kunnen worden tegengeworpen.1290
1288 De overgang van het stemrecht kan ook bij latere schriftelijke overeenkomst tussen de pandgever en de
pandhouder worden geregeld (art. 2:197 lid 3 BW). Dat is voor de opinionpraktijk zonder belang.
1289 Is het pandrecht gevestigd op een roerende zaak, dan kan de pandhouder onder omstandigheden
bescherming ontlenen aan de regels omtrent bescherming van pandhouders te goeder trouw (art. 3:238
BW).
1290 De mogelijkheid dat op een goed buitenlandse rechten worden gevestigd, kan tot hoofdbrekens leiden.
Een voorbeeld is een geval waarin nadat op een vordering een Nederlandsrechtelijk pandrecht is geves-
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Een pandrecht op roerende zaken kan veelal niet worden ingeroepen tegen een derdeverkrijger te goeder trouw (art. 3:86 BW). In de literatuur is verdedigd dat hetzelfde geldt
voor een derde-verkrijger te goeder trouw van een aandeel op naam.1291 Een pandrecht
stelt een retentierecht dat op de betrokken zaak is komen te rusten, vaak niet terzijde
(art. 3:291 lid 2 BW). Een pandrecht gaat in beginsel voor op een wettelijk voorrecht, maar
op dat beginsel bestaan uitzonderingen (art. 3:279 BW). Een voorrecht met voorrang doet
geen afbreuk aan het recht van de pandhouder om het verpande goed uit te winnen, maar
de gerechtigde tot het voorrecht gaat wel voor bij de verdeling van de opbrengst. Denk
aan het voorrecht verbonden aan kosten gemaakt tot behoud van een goed (art. 3:284
BW). Dergelijke kosten kunnen ook een vordering betreffen, bijvoorbeeld als kosten zijn
gemaakt ter stuiting van de verjaring daarvan.1292 Ook andere rechten van derden kunnen
roet in het eten gooien. Denk aan het recht dat een derde ontleent aan de regel dat hij mag
afgaan op de bij hem gewekte schijn omtrent het ontstaan, bestaan of tenietgaan van een
bepaalde rechtsbetrekking (art. 3:36 BW). Is het pandrecht gevestigd op een vordering,
dan kunnen verrekeningsrechten, opschortingsrechten en andere rechten die de schuldenaar van de vordering als zodanig heeft, de afdwinging van het pandrecht frustreren. Op
deze beperkingen van de rechten van de pandhouder wordt gewezen in de eerste alinea
van de in nr. 777 onder “Qualifications” opgenomen tekst.
799. Uitwinning. Gaat de pandhouder over tot uitwinning van zijn pandrecht, dan moet
hij dat doen overeenkomstig de Nederlands uitwinningsregels. De opiniongever kan op de
toepasselijkheid van die uitwinningsregels in een qualification wijzen. Zie de eerste zin van
de tweede alinea van de in nr. 777 onder “Qualifications” opgenomen tekst (“Enforcement
of a Pledge (including allocation of the proceeds) […].”). Dat dit zo is, spreekt echter wel
vanzelf. Zo beschouwd kan de qualification daarom ook worden weggelaten.1293, 1294 De
qualification kan echter ook worden gebruikt als kruiwagen om de opiniongever te wijzen
op een aantal minder voor de hand liggende belemmeringen, waarop hij bij het afdwingen
van het pandrecht kan stuiten; vgl. nr. 295 e.v. De wet (art. 3:237 lid 3 BW) bepaalt dat

1291
1292

1293
1294

tigd, op dezelfde vordering een buitenlands pandrecht wordt gevestigd. Naar Nederlands recht gaat
het Nederlandse pandrecht voor. Denkbaar is echter dat het recht van het buitenlandse pandrecht een
regeling voor derdenbescherming kent, die inhoudt dat het buitenlandse pandrecht voorgaat mits de
buitenlandse pandhouder er te goeder trouw van uitging dat de vordering vrij van rechten van derden
was. Welke regel in een dergelijk geval moet voorgaan – de Nederlandse regel die geen bescherming
biedt of de buitenlandse die dat wel doet – is onzeker.
Zie noot 1281.
De regels omtrent voorrechten zijn complex en ontoegankelijk. Naast de voorrechten opgenomen
in de algemene regelingen in art. 3:283-289 BW zijn er allerlei voorrechten die elders in de wet, ook
buiten het BW, worden geregeld. Denk aan het voorrecht dat “’s Rijks schatkist” ontleent aan art. 21
Invorderingswet 1990, dat in bepaalde gevallen ook voorgaat op pandrecht (art. 21 lid 2 Invorderingswet
1990). Het is niet verstandig als een opiniongever zich laat verleiden tot een limitatieve opsomming van
mogelijke voorrechten.
Zij is dan een implied qualification.
In de Verenigde Staten strekt de valid security opinion zich niet uit over uitwinning; Glazer, FitzGibbon
& Weise 2014, p. 502: “The creation or attachment opinion does not address what remedies will be
available, even though a well-drafted security agreement often contains remedy provisions.”
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de pandhouder stil verpande zaken buiten de macht van de opiniongever mag brengen
als deze (of de schuldenaar) is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen
jegens de pandhouder. In de praktijk wordt die bevoegdheid in pandaktes wel verruimd
tot andere gevallen. Het niet zeker dat een dergelijke verruiming werkt.1295 Een pandrecht
op vorderingen wordt meestal uitgewonnen door de betrokken vorderingen te innen. Dat
vergt dat het pandrecht aan de schuldenaar wordt meegedeeld (art. 3:246 BW). Verkoop
bij uitwinning van aandelen in een BV vergt dat een eventuele blokkeringsregeling in de
statuten van de BV wordt nageleefd (vgl. art. 2:195 BW). De overdracht bij uitwinning
van aandelen in een BV kan advies vergen van een ter zake bevoegde ondernemingsraad
(art. 25 lid 1 onder a Wor). Zie voor qualifications op deze punten bij wijze van voorbeeld
het vervolg na de eerste zin van de tweede alinea van de in nr. 777 onder “Qualifications”
opgenomen tekst (“Among other things, under Dutch law: […]”).

800. Beperking bankruptcy qualification. De opinionontvanger zal doorgaans verlangen dat de bankruptcy qualification zich niet uitstrekt over de valid security opinion. Dat
vergt dat in de bankruptcy qualification een uitzondering voor de valid security opinion
wordt gemaakt. Gebeurt dat, dan moet de opiniongever in een afzonderlijke qualification wijzen op de gevolgen die faillissement en andere gevallen van insolventie voor de
afdwingbaarheid van het pandrecht kunnen hebben.
801. Vervangende qualification over gevolgen faillissement, surseance en noodregeling.
Uitwinning van een pandrecht komt in het bijzonder aan de orde als de pandgever niet
in staat is de vordering die door het pandrecht wordt gedekt, anderszins te voldoen. Een
verstandig opinionontvanger verlangt daarom bevestiging dat het pandrecht waarop de
valid security opinion ziet, ook afdwingbaar is in faillissement en andere gevallen van
insolventie. Juist als de opinionvennootschap insolvent is, zal de opinionontvanger zijn
pandrecht willen kunnen uitoefenen. Voor een bevestiging dat het pandrecht ook in insolventie afdwingbaar is, is noodzakelijk en voldoende dat de valid security opinion wordt
uitgezonderd van de bankruptcy qualification.1296 Voor de opiniongever is die uitzondering niet bezwaarlijk. Een pandhouder kan zijn recht in beginsel uitoefenen alsof er geen
faillissement, surseance van betaling of noodregeling was (art. 57 en 232 aanhef en onder
1° Fw, art. 3:176 lid 5 aanhef en onder a Wft). Het beginsel lijdt in twee gevallen uitzondering. In de eerste plaats kan een pandhouder zijn rechten in het algemeen niet uitoefenen
als de rechtbank een afkoelingsperiode heeft gelast (art. 63a en 63 b en art. 241a en 241b
Fw, voor noodregeling jo. art. 3:177 lid 1 Wft). De afkoelingsperiode duurt ten hoogste
1295 Bevestigend Stein, in: GS Vermogensrecht, art. 3:237 BW, aant. 61.1, Molenaar 1991, p. 42, Van Mierlo
1999, p. 93 en, iets voorzichtiger, Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI* 2010/175. Anders Reehuis 1987,
p. 94 en Steneker 2012, p. 105.
1296 Vgl. Nijnens 1996, p. 96, die stelt dat de bankruptcy qualification zich niet over de valid security o
 pinion
hoort uit te strekken. Zie over de beperkte strekking die de bankruptcy qualification volgens Nijnens
1996 heeft, echter noot 745.
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twee maanden, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging met twee maanden. In de
tweede plaats kan een curator in faillissement een pandhouder een redelijke termijn stellen om zijn pandrecht uit te oefenen (art. 58 lid 1 Fw). Verkoopt de pandhouder de verpande goederen niet binnen de gestelde termijn, dan kan de curator tot verkoop overgaan.
De pandhouder behoudt aanspraak op de opbrengst, maar niet dan nadat daarvan een
proportioneel deel van de faillissementskosten is afgetrokken.1297, 1298 Op deze uitzonderingen moet de opiniongever in een qualification wijzen. Zie als voorbeeld de derde alinea
van de in nr. 777 onder “Qualifications” opgenomen tekst (“If the Pledgee becomes subject
to bankruptcy […]”).

802. Aanvullende qualifications. Het pandrecht waarop de opinion ziet, kan nopen
tot aanvullende qualifications. Welke qualifications nodig zijn, moet van geval tot geval
worden bepaald.
803. Doeloverschrijding, financiëlesteunverlening, pauliana. Naast de in nr. 796 e.v.
bedoelde beperkingen die altijd gelden, kan het pandrecht waarop de opinion ziet, specifieke problemen oproepen. Zo roept een pandrecht dat de opinionvennootschap heeft
gevestigd voor de verplichtingen van een andere persoon, vaak de vraag op of het pandrecht mogelijk vernietigbaar is wegens doeloverschrijding; zie nr. 543 en 548. Als het
pandrecht is gevestigd in het kader van een verkrijging van aandelen in een Nederlandse
NV, kan het pandrecht nietig zijn wegens strijd met de regels omtrent financiëlesteunverlening; zie nr. 627. Een pandrecht kan ook vernietigbaar zijn op grond van de paulianaregels (art. 3:45 BW en 42 en 47 Fw). Als de bankruptcy qualification zich uitstrekt over de
valid security opinion (vgl. nr. 800 e.v.), hoeft op de pauliana-regels strikt genomen niet in
een afzonderlijke qualification te worden gewezen: de bankruptcy qualification ziet mede
op die regels; zie nr. 473. Omdat een pandrecht naar zijn aard de overige schuldeisers
van de pandgever benadeelt, is het opnemen van een afzonderlijke qualification omtrent
pauliana in dat geval echter gebruikelijk. Is de valid security opinion uitgesloten van de
bankruptcy qualification, dan is een qualification over de pauliana-regels op haar plaats.
804. Aard verpande goederen. De aard van de goederen die worden verpand bij de pand
akte waarop de opinion ziet, kan nopen tot verdere qualifications. Zie over een bepaling
die de pandhouder het recht geeft stil verpande zaken in zijn macht te brengen buiten het
geval dat de pandgever (of de schuldenaar) is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de pandhouder nr. 799. Wordt pandrecht gevestigd op een vordering,
dan worden de verhouding tussen de pandhouder en de schuldenaar, de voorwaarden
1297 Wessels III(2) 2013/3474.
1298 De curator kan een met pandrecht bezwaard goed ook lossen door betaling van de door het pandrecht
gezekerde vordering (en, als die er zijn, gemaakte uitwinningskosten) (art. 58 lid 2 Fw). Als de gezekerde vordering is betaald, heeft de pandhouder bij zijn pandrecht geen belang meer. Op deze regel
hoeft een opiniongever daarom niet te wijzen.
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waaronder het pandrecht aan de schuldenaar kan worden tegengeworpen en de vraag of
de schuldenaar door betaling is bevrijd, beheerst door het recht dat van toepassing is op de
vordering (art. 14 leden 2 en 3 Rome I Verordening en (waar de Rome I Verordening toepassing mist) art. 10:135 lid 3 BW). De opiniongever kan daarop in een qualification wijzen; vgl. nr. 295 e.v. Een bepaling in een hypotheekakte die nadere invulling geeft aan het
wettelijke begrip “beheer” (art. 3:267 BW), kan buiten de wettelijke grenzen van dat begrip
treden. Dat maakt de bepaling niet ongeldig. Voor zover zij buiten de wettelijke grenzen
treedt, kan nakoming echter niet meer worden afgedwongen als de opinionvennootschap
onderwerp wordt van een insolventieprocedure waarop de bankruptcy qualification van
toepassing is.1299 De opiniongever moet daarover een qualification opnemen.

805. Opinion over rang. Een enkele opinionontvanger verlangt dat de valid security
opinion bevestigt dat het pandrecht waarop zij ziet, eersterangs is. Een dergelijke bevestiging kan niet zonder meer worden gegeven.1300
806. Assumption. Een pandrecht is eerste in rang als op het betrokken goed niet een
eerder pandrecht rust. Dat op een goed waarop de opinionparagraaf ziet, geen beperkte
rechten, en dus ook geen eerdere pandrechten, rusten, zal de opiniongever doorgaans in
een assumption veronderstellen; zie nr. 797. Op een dergelijke assumption een opinion
bouwen met de strekking dat het pandrecht waarop de valid security opinion ziet, eerste
in rang is, verdraagt zich echter niet met de regel dat een opiniongever geen assumption
mag opnemen, waarin dat wat in een opinionparagraaf wordt bevestigd, eenvoudig wordt
verondersteld; zie nr. 285. Voor zover de opiniongever naar het bestaan van eerdere pandrechten onderzoek kan doen, zal hij dat onderzoek moeten doen. Ziet de verpanding op
aandelen op naam in een NV of BV, dan moet de opiniongever ten minste het aandeelhoudersregister raadplegen; vgl. nr. 449 e.v. Ziet de valid security opinion op een hypotheek,
dan zal de opiniongever de openbare registers moeten raadplegen. Voor het overige zal
de opiniongever in de hiervoor genoemde assumption, of in een qualification, duidelijk
moeten maken dat hij naar eerdere pandrechten geen enkel onderzoek heeft gedaan.

1299 Kortmann in zijn noot onder HR 26 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9132, NJ 2005/180 en
Van Straaten, JBN 2002, p. 18.
1300 Net als in Nederland is een opinion over de rang van een zekerheidsrecht in de Verenigde Staten niet
vrij van bezwaren; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 500: “The third concern of the lender is the
priority of its security interest over a security interest in the same collateral of other secured parties
in the event of a default by the borrower. This concern is understandable because perfecting a security
interest does not itself assure a lender that other creditors – notably holders of competing security
interests – might not be able to use the proceeds from disposition of the collateral to satisfy their own
claims first. Despite the legitimacy of this concern, however, lenders rarely ask for, and experienced
lawyers ordinarily refuse to give, priority opinions on the grounds that the factual questions and legal
rules relating to priority are so complex that the exceptions, qualfications, and assumptions required
to make an opinion accurate would render it of little value to the opinion recipient.” Zie verder Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p. 520 e.v.
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807. Opinion omtrent afwezigheid goederenrechtelijke zekerheden. Het komt voor dat
een buitenlandse opinionontvanger vraagt om een “no security rights” opinion met de
strekking dat de opinionvennootschap geen zekerheden heeft verstrekt. Omdat de opiniongever dat niet kan vaststellen, kan een dergelijke opinion niet worden gegeven.
808. Vormen. De “no security rights” opinion komt voor in twee vormen. In een breed
opgezette vorm bevestigt de opinion dat de opinionvennootschap geen zekerheidsrechten
heeft verstrekt. In die vorm roept de opinion dezelfde problemen op als een “no breach
of agreements” opinion; zie nr. 1078 e.v.1301 In een beperkt opgezette vorm bevestigt de
opinion dat de opinionvennootschap geen zekerheidsrechten heeft verstrekt die in een
openbaar register zijn ingeschreven. Er zijn andere landen waar zekerheidsrechten – in
het bijzonder met stil pandrecht vergelijkbare zekerheidsrechten – worden ingeschreven
in openbare registers. Waar dat gebeurt, kan een opiniongever nagaan of in te schrijven
zekerheidsrechten zijn verstrekt. In Nederland wordt slechts hypotheek ingeschreven in
de daarvoor bestemde openbare registers (art. 3:89 jo. 3:98 BW).1302 Nagaan of de opinionvennootschap hypotheek heeft verstrekt, kan echter uitvoerig onderzoek vergen. Bij het
kadaster kan een overzicht worden verkregen van registergoederen waarvan de opinionvennootschap als rechthebbende te boek staat. Vervolgens moet echter per registergoed
worden nagegaan of daarop hypotheek rust. Dat is een gedoe, en daarmee kostbaar. Een
Nederlandse opiniongever kan, deels om praktische redenen, een “no security rights” opinion dan ook niet geven.1303

1301 In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 88.
1302 Pandrecht op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten kan worden ingeschreven in de daarvoor
bestemde openbare registers; zie noot 420. Opinions over pandrecht op intellectuele-eigendomsrechten
zijn echter zeldzaam; zie noot 1270.
1303 Aldus ook Nijnens 1996, p. 34.
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9

Enforceability opinions – aandelen

9.1

Inleiding

809. Validly issued opinion. De enforceability opinion over aandelen in een Nederlandse
NV is de validly issued opinion. Zij bevestigt dat de aandelen waarop zij ziet, geldig zijn
uitgegeven en zijn volgestort.
810. BV. Dat een validly issued opinion wordt gegeven over aandelen in een Nederlandse
BV, is zeldzaam. Validly issued opinions over BV-aandelen blijven daarom buiten beschouwing; zie echter nr. 813.

9.2

De validly issued opinion

811.

Opinion:

The Shares have been validly issued and are fully paid and nonassessable.
Assumptions:
At the time of the issue of the Shares, the Company’s authorised capital was sufficient
to allow for the issue.
Each party other than the Company has validly entered into the Deed.
The Shares have been paid in accordance with the Deed of Issue.
812. Betekenis. De in nr. 811 onder “Opinion” opgenomen tekst is die van een gebruikelijke validly issued opinion over door een Nederlandse NV uitgegeven aandelen. De
opinion houdt in dat (a) de aandelen geldig zijn uitgegeven en zijn volgestort, en (b) de
aandeelhouder als zodanig niet kan worden verplicht tot bijbetaling op de aandelen.1304
1304 In de Verenigde Staten betekent de opinion dat aandelen “validly issued” zijn “that the company issued
the shares in accordance with the requirements of the corporation law under which the company was
incorporated and the company’s charter and bylaws, as then in effect, and that the company has not
taken any action that deprived the shares, if previously issued, of their “validly issued” status; Glazer,
FitzGibbon & Weise 2014, p.435. In dezelfde zin Tribar 1998, § 6.2.2. Dat aandelen “fully paid” zijn
betekent dat “the company has received all the consideration called for by the resolution approving the
issuance of the stock and that the consideration received satisfied the requirements of the applicable
corporation statute and the company’s charter and bylaws; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 452. In
dezelfde zin Tribar 1998, § 6.2.3. Zie over de betekenis van “nonassessable” nr. 828. De validly issued
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813. Gebruik bij toelating aandelen tot de handel. Een validly issued opinion wordt gebruikelijk verlangd bij aanbieding aan het publiek van aandelen die zijn of zullen worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.1305 De aanbieding kan geschieden
bij de eerste toelating van aandelen van de betrokken NV op de gereglementeerde markt.
Zij kan ook later geschieden. Denk aan het geval dat een NV met al tot de handel op
een gereglementeerde markt toegelaten aandelen, nieuwe aandelen uitgeeft. De gereglementeerde markt kan een Nederlandse gereglementeerde markt zijn – die van Euronext
Amsterdam – of een buitenlandse gereglementeerde markt. De aanbieding kan worden
gedaan in Nederland of daarbuiten. De validly issued opinion ziet in alle gevallen op de
aandelen die voorwerp van de aanbieding en de toelating tot de handel zijn. De aandelen
kunnen nieuwe aandelen zijn, die ter gelegenheid van de aanbieding worden uitgegeven.
De aandelen kunnen ook bestaande aandelen zijn, die door zittende aandeelhouders in de
NV worden herplaatst. Bestaande aandelen kunnen zijn uitgegeven bij de oprichting van
de NV of nadien. Als de NV is opgericht als BV, kunnen bestaande aandelen zijn uitgegeven bij oprichting van de BV, of anderszins in de tijd dat de NV een BV was.
814. Geadresseerde opinion. De validly issued opinion wordt gegeven aan het bankensyndicaat dat de aanbieding van de aandelen aan het publiek begeleidt. Als de aandelen
worden geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC),
wordt ook een validly issued opinion gegeven aan de uitgevende NV. De opinion aan de
NV wordt openbaar gemaakt als onderdeel van de “registration statement” met betrekking tot de registratie. Zij strekt ten behoeve van de beleggers in de aandelen; zie nr. 1100.
815. “duly authorised”. Het komt voor dat een opinionontvanger verlangt dat in de
validly issued opinion wordt toegevoegd dat de betrokken aandelen “duly authorised”
zijn. Aandelen zijn dat als (a) hun uitgifte geschiedt krachtens een geldig uitgiftebesluit, en
(b) het maatschappelijk kapitaal van de opinionvennootschap hun uitgifte toelaat.1306 De
toevoeging zegt daarmee niet meer dan al in “validly issued” besloten ligt; vgl. nr. 817 e.v.
Tegen de toevoeging bestaat daarom geen bezwaar.1307

opinion biedt “the purchasers comfort that the shares of stock they are acquiring will entitle them, and
any transferees, to the rights of a stockholder under the corporation law under which the company was
incorporated and the company’s charter and bylaws. The opinion addresses those attributes of stock
that are not affected by sales or other transfers. The opinion means, therefore, that the shares being
purchased will continue to be “duly authorized, validly issued, fully paid and nonassessable” until their
attributes are changed voluntarily by corporate action or automatically by operation of law or pursuant
to their terms”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 410-411. Zie over “duly authorized” noot 1307.
1305 “Toelating tot de handel op een gereglementeerde markt” is de wettelijke term voor notering aan een
beurs. Zie voor de definitie van “gereglementeerde markt” art. 1:1 Wft. Vgl. voor het begrip “toelating
tot de handel” art. 5:2 Wft.
1306 Anders Nijnens 1996, p. 115, die stelt dat een “duly authorised” opinion niet meer zegt dan dat het
maatschappelijk kapitaal van de opinionvennootschap de uitgifte toelaat.
1307 In de Verenigde Staten bevestigt “duly authorised” dat “the company had the power under the corporation statute under which it was incorporated and its charter to create a class or series of stock having
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9 Enforceability opinions – aandelen
816. Rechten tot het nemen van aandelen. Een validly issued opinion wordt ook wel verlangd bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. De validly issued opinion
houdt dan in dat de aandelen die bij uitoefening van de rechten worden uitgegeven, alsdan
geldig uitgegeven zullen zijn (en volgestort en “nonassessable”); zie nader nr. 857 e.v.

817. Geldigheidsvereisten uitgifte - NV. Een uitgifte van aandelen in een Nederlandse
NV is geldig als (a) de uitgifte geschiedt krachtens een geldig uitgiftebesluit, (b) het
maatschappelijk kapitaal van de NV de uitgifte toelaat, en (c) de aandelen door een geldige uitgiftehandeling worden uitgegeven in een door de statuten van de NV toegelaten
vorm.1308, 1309 Bij een uitgifte hebben zittende aandeelhouders doorgaans in beginsel een
voorkeursrecht. Het voorkeursrecht kan worden uitgesloten.
818. Uitgiftebesluit. Uitgifte van aandelen in een NV geschiedt krachtens een uitgifte
besluit dat is genomen door (a) de algemene vergadering van de betrokken NV, of (b) een
ander orgaan van de NV dat daartoe bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering is aangewezen (art. 2:96 lid 1 BW).1310 Een aanwijzing is slechts geldig als zij
is geschied voor een bepaalde termijn van niet meer dan vijf jaar. De aanwijzing moet
bepalen hoeveel aandelen kunnen worden uitgegeven.1311 Een eenmaal gegeven aanwijzing
kan niet worden ingetrokken, tenzij zij anders bepaalt (art. 2:96 lid 1 BW).1312 Een aanwijzing stelt de uitgiftebevoegdheid van de algemene vergadering terzijde, tenzij zij anders

1308
1309

1310
1311
1312

the rights, powers and preferences granted by the company’s charter to the class or series covered by
the opinion.”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, § 10.4.2. In dezelfde zin Tribar 1998, § 6.2.1. Aan “duly
authorised” een dergelijke ruime betekenis te geven, stuit in de Nederlandse opinionpraktijk niet op
bezwaren. Dat de statuten van de opinionvennootschap voorzien in aandelen die de wet niet toelaat
– denk aan stemrechtloze aandelen in een NV, die krachtens art. 2:118 lid 1 BW niet kunnen bestaan –
of in rechten van aandeelhouders die strijden met de wet, komt in de praktijk niet voor. Dat een NV of
BV aandelen uitgeeft waarin de statuten niet voorzien, komt in de praktijk evenmin voor; vgl. nr. 837.
Zie over de grenzen die het maatschappelijk kapitaal stelt aan de uitgifte van aandelen en het onderzoek
ter zake nr. 822 en 845.
De validly issued opinion ziet niet op andere dan vennootschapsrechtelijke geldigheidseisen. In die zin
voor de Amerikaanse opinionpraktijk ook Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 412.
In de Verenigde Staten omvat “validly issued” mede “receipt by the company of the consideration called
for by the resolution approving the stock issuance”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 440, en Tribar
1998, § 6.2.2. In Nederland wordt de geldigheid van een uitgifte niet geraakt door het achterwege blijven van volstorting; vgl. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/120. Volstorting blijft daarmee
buiten “validly issued”. Praktisch belang heeft het verschil in benadering niet: “validly issued” wordt
in de praktijk altijd gevolgd door “and fully paid”. In “fully paid” ligt de volstorting besloten; vgl.
nr. 824 e.v.
Het orgaan kan zijn (a) het bestuur, (b) de raad van commissarissen, (c) de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van commissarissen, of (d) een vergadering van houders van aan
delen van een bijzondere soort (art. 2:78a BW).
De literatuur laat zich niet uit over de vraag wat geldt als een aanwijzing niet bepaalt hoeveel aandelen
kunnen worden uitgegeven. Aan te nemen is dat de aanwijzing dan nietig is wegens strijd met de wet
(art. 2:13 lid 1 BW).
Dit geldt ook als de aanwijzing bij de statuten is geschied; Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa
2013/343.
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bepaalt.1313 Als er meer soorten aandelen zijn, moet de uitgifte worden goedgekeurd door
elke groep van houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte
afbreuk doet (art. 2:96 lid 2 BW). Als bekend is gemaakt welk bedrag aan aandelen zal
worden geplaatst, mag slechts een lager bedrag worden geplaatst als de voorwaarden van
uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen (art. 2:97 BW). In de praktijk berust in een NV met één
of een beperkt aantal aandeelhouders de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen meestal bij
de algemene vergadering. In een NV waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel
op een gereglementeerde markt of die anderszins een verspreid aandelenbezit heeft, is
meestal het bestuur aangewezen als het tot uitgifte van aandelen bevoegde orgaan. Als
de NV een raad van commissarissen heeft, bepaalt de aanwijzing doorgaans dat een uitgifte goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft.1314 Bij de aanwijzing van het
bestuur wordt het aantal aandelen dat het bestuur kan uitgeven veelal beperkt, bijvoorbeeld tot 10% van het niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal.1315
819. Besluit tot vaststelling aantal uit te geven aandelen en uitgifteprijs. Bij aanbieding
van aandelen aan het publiek wordt doorgaans pas op het laatste moment, na sluiting
van de periode gedurende welke het publiek op de aandelen kan inschrijven, bepaald
hoeveel aandelen zullen worden geplaatst, en tegen welke prijs dat zal geschieden.1316 Het
is gebruikelijk dat de vaststelling van het aantal aandelen en de prijs wordt overgelaten
aan een commissie. Als de aandelen nieuw worden uitgegeven, bestaat de commissie uit
daartoe door het bestuur aangewezen bestuursleden. De commissie moet bij de vaststelling van het aantal uit te geven aandelen en de uitgifteprijs binnen de grenzen blijven die
het aanwijzingsbesluit daartoe altijd stelt. Als het besluit tot uitgifte goedkeuring van de
raad van commissarissen behoeft, is er doorgaans ook een commissie van daartoe door de
raad van commissarissen aangewezen commissarissen, die de vaststelling van het aantal
aandelen en de prijs moet goedkeuren. Deze aanpak heeft een praktische achtergrond: hij
voorkomt dat op het laatste moment, in de hectiek die voorafgaat aan de afronding van
de aanbieding, het voltallige bestuur en de voltallige raad van commissarissen moeten
worden ingeschakeld. Tegen de aanpak bestaat geen bezwaar.1317

1313 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/344.
1314 In een structuur-NV of BV behoeft een bestuursbesluit omtrent uitgifte van aandelen krachtens de wet
goedkeuring van de raad van commissarissen (art. 2:164 lid 1 onder a en 2:274 lid 1 onder a BW).
1315 De regeling omtrent uitgifte van aandelen in art. 2:96 BW geldt niet voor een beleggingsmaatschappij
met veranderlijk kapitaal. Hetzelfde geldt voor de regeling omtrent het voorkeursrecht van aandelen
in art. 2:96a BW; zie art. 2:96b BW. Zie voor de definitie van beleggingsmaatschappij met veranderlijk
kapitaal art. 2:76a. In de opinionpraktijk zijn de uitzonderingen van weinig belang.
1316 Als de aangeboden aandelen nieuw uit te geven aandelen zijn, zal bij de aanbieding in het algemeen
worden vermeld wat het maximale aantal uit te geven aandelen is. In dat geval kan een lager dan het
maximale aantal alleen worden uitgegeven als de voorwaarden van de uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen (art. 2:97 BW).
1317 Vgl. over de aanpak Van Olffen, Or 2012, p. 486, en Verdam, Or 2013, p. 508. Omstreden is, hoe het
vastbestellingsbesluit moet worden geduid. Van Olffen en Verdam merken het besluit aan als een
besluit van het bestuur. Dat staat enigszins op gespannen voet met de gedachte van de wetgever dat
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820. Voorkeursrecht. Als een NV aandelen uitgeeft, heeft elke aandeelhouder in de NV
in beginsel een voorkeursrecht tot het nemen van die aandelen naar evenredigheid van
zijn bestaande belang in de NV (art. 2:96a lid 1 BW; zie voor uitzonderingen art. 2:96a
leden 1-3 BW). Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door een besluit
van de algemene vergadering. Als een ander orgaan is aangewezen om te besluiten over
uitgifte van aandelen (zie nr. 818) en dit orgaan tevens is aangewezen om het voorkeursrecht te beperken, kan het voorkeursrecht ook worden beperkt of uitgesloten door dat
orgaan (art. 2:96a leden 6 en 7 BW). Een eenmaal gegeven aanwijzing kan niet worden
ingetrokken, tenzij zij anders bepaalt.1318 Uitsluiting van het voorkeursrecht is gebruikelijk
bij uitgifte van aandelen door een NV waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op
een gereglementeerde markt; vgl. nr. 854 e.v.1319
821. Gevolg ontbreken geldig uitgiftebesluit of negeren voorkeursrecht. Wat het gevolg is
als een geldig uitgiftebesluit ontbreekt, is omstreden. Sommige schrijvers verdedigen dat
een uitgiftebesluit externe werking heeft. In die benadering is een uitgifte bij afwezigheid
van een geldig uitgiftebesluit in beginsel ongeldig. Een uitzondering geldt als de nemer
van het aandeel de afwezigheid of ongeldigheid van het besluit niet kende noch behoefde
te kennen (art. 2:16 lid 2 BW). Andere schrijvers verdedigen dat een uitgiftebesluit slechts
interne werking heeft. In die benadering is een uitgifte ondanks het ontbreken van een
geldig uitgiftebesluit in beginsel geldig als de uitgiftehandeling in naam van de betrokken
NV geldig is verricht. Dat vergt dat de NV bij die handeling geldig vertegenwoordigd is.
Een uitzondering op het beginsel geldt als een beroep door de nemer van het aandeel op
de vertegenwoordigingsbevoegdheid onrechtmatig is, misbruik van bevoegdheid oplevert

in een NV of BV met een monistische structuur een besluit van een bestuurder alleen kan gelden als
een besluit van het bestuur als de bevoegdheid het besluit te nemen bij of krachtens de statuten aan
de bestuurder is opgedragen (overeenkomstig art. 2:129a lid 3 of 2:239a lid 3 BW); Kamerstukken II
2010/11, 31 763, nr. C, p. 24. Mede omdat de commissie bij de vaststelling van het aantal uit te geven
aandelen en de uitgifteprijs moet blijven binnen de grenzen die het aanwijzingsbesluit daartoe stelt, is
ook denkbaar het besluit tot vaststelling te zien als een “[beslissing] van minder importantie, ter uitvoering van hetgeen volgt uit de toebedeelde taak”; vgl. Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond
2013, p. 486-487. Zie ook Westbroek & Schulting, in: GS Rechtspersonen, Aanv. stukken I, par. 8 Dept.
Richtl., aant. 2 en, en vgl. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/417.
1318 Art. 96a lid 6 BW.
1319 Ook een Amerikaansrechtelijke validly issued opinion strekt zich uit over inachtneming van regels
omtrent voorkeursrecht; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 436 en 438 e.v., en Tribar 1998, § 6.2.2.
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of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is; zie nr. 629.1320, 1321
Als bij een uitgifte de regeling omtrent het voorkeursrecht niet is nageleefd, is de uitgifte
ongeldig.1322
822. Maatschappelijk kapitaal. Als een NV meer aandelen uitgeeft dan het maatschappelijk kapitaal toelaat, zijn die aandelen niet geldig.1323 De vrije ruimte in het maatschappelijk
kapitaal wordt bepaald door van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal af te trekken
(a) het bedrag van de eerder uitgegeven aandelen in de betrokken NV, en (b) het bedrag
van de aandelen ter zake waarvan rechten tot het nemen van aandelen uitstaan.1324, 1325
823. Vorm aandelen en uitgiftehandeling. Aandelen in een NV kunnen luiden aan toonder of op naam (art. 2:82 lid 1 BW). Aandelen waarop een validly issued opinion ziet (zie
nr. 813), luiden tegenwoordig doorgaans op naam. De uitgifte van aandelen op naam in
een NV waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt,
is vormvrij.1326 Als op goede gronden te verwachten is dat aandelen van de NV spoedig
tot dergelijke handel zullen worden toegelaten, geldt hetzelfde (art. 2:86 jo. 2:86c lid 1
BW).1327 Als van een NV geen aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, en een dergelijke toelating ook niet op goede gronden spoedig te verwachten
is, vergt uitgifte van aandelen op naam in de NV een notariële akte (art. 2:86 lid 1 BW).

824. Volstorting - NV. Een aandeel is volgestort als daarop het overeengekomen bedrag
is gestort. Dat bedrag omvat (a) het nominale bedrag van het aandeel, en (b) bedongen
1320 De eerste leer wordt aangehangen door onder meer Asser/Kroeze 2-I* 2015/336, Huizink, in:
GS Rechtspersonen, art. 2:96 BW, aant. 5, Schutte Veenstra, in: GS Rechtspersonen, art. 2:206 BW, aant.
4, Timmerman 1991, p. 97, Assink 2013 (deel 1), p. 624, Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond
2013, p. 503, Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/56, Schwartz 1997, p. 16-19, en De Kluiver
& Schwartz, TVVS 1993, p. 117-118. De tweede leer vindt steun bij onder meer Asser/Van Solinge &
Nieuwe Weme 2-IIa 2013/329-332 en 335, Westbroek 1988, p. 381-389 en Maeijer 1978, p. 24. Steun
voor de eerste leer is te vinden in HR 10 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1657, NJ 1995/595, waarover
echter Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/330 en Maeijer in zijn noot onder het arrest. In de
zin van de eerste leer Rb. Den Haag 1 augustus 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX5922, JOR 2012/286.
1321 Doordat beide leren correcties toelaten ter bescherming van derden te goeder trouw (in het geval van
de eerste leer) of ter afstraffing van derden te kwader trouw (in het geval van de tweede leer), leiden de
twee leren in de praktijk al snel tot dezelfde uitkomst; vgl. noot 1002.
1322 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/332.
1323 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/100.
1324 Prinsen 2004/4.5.2 met verwijzing.
1325 Eerder uitgegeven aandelen die nadien zijn ingetrokken (vgl. art. 2:99 BW) blijven buiten beschouwing.
Aandelen die worden gehouden door de betrokken NV zelf (vgl. art. 2:98 BW) zijn uitgegeven aandelen
en moeten wel in aanmerking worden genomen.
1326 Uitgifte van een toonderaandeel vergt naar zijn aard dat een toonderbewijs wordt afgegeven.
1327 De regel dat uitgifte van aandelen op naam vormvrij is, is van toepassing als aandelen of certificaten
van aandelen van de betrokken NV (a) zijn toegelaten tot de handel op (i) een gereglementeerde markt
of een multilaterale handelsfaciliteit, of (ii) een daarmee vergelijkbaar systeem buiten de Europese
Unie, of (b) naar ten tijde van de levering op goede grond kan worden verwacht, daartoe spoedig zullen
worden toegelaten (art. 2:86c lid 1 BW). Zie voor de definities van “gereglementeerde markt” en “multilaterale handelsfaciliteit” art. 1:1 Wft.

434

Over opinions.indd 434

17-5-2016 15:01:43

9 Enforceability opinions – aandelen
agio. Aandeelhouders in een NV zijn niet verplicht bij te dragen in de verliezen van de
NV boven het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort. Die aandelen zijn daarmee “nonassessable”.
825. Storting nominale bedrag en agio. Bij uitgifte van een aandeel in een NV moet daarop
in beginsel het nominale bedrag worden gestort. Als is overeengekomen dat een hoger
bedrag zal worden gestort, moet ook dat agio worden betaald (art. 2:80 lid 1 BW).1328
Als het aandeel op naam luidt, kan als uitzondering op het beginsel worden overeengekomen dat ten hoogste driekwart van de nominale waarde pas hoeft te worden gestort als het
door de NV wordt opgevraagd (art. 2:80 lid 1 BW).1329, 1330
826. Storting in geld of natura. Een aandeel in een NV kan worden volgestort in geld
of, voor zover dat is overeengekomen, met een andere inbreng (art. 2:80a lid 1 BW).1331
Volstorting in geld van bij oprichting uitgegeven aandelen vergt een bankverklaring. De
bankverklaring moet inhouden dat het te storten bedrag hetzij terstond na oprichting
ter beschikking zal staan van de NV, hetzij ten vroegste vijf maanden voor de oprichting
op een bankrekening stond, die na de oprichting ter beschikking van de NV zal staan
(art. 2:93a BW; zie voor nadere voorwaarden het artikel). Volstorting anders dan in geld
van bij oprichting uitgegeven aandelen vergt een beschrijving door de oprichters van de
inbreng, en een verklaring van een accountant dat de waarde van de inbreng, gewaardeerd
volgens in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden,
ten minste gelijk is aan het op de aandelen te storten bedrag (art. 2:94a BW; zie voor nadere
voorwaarden het artikel; zie voor uitzonderingen art. 2:94a leden 3 en 6 BW). Volstorting
anders dan in geld van na oprichting uitgegeven aandelen vergt een beschrijving van de
inbreng door het bestuur en eveneens een accountantsverklaring (art. 2:94b jo. art. 2:94a
lid 2 BW; zie voor uitzonderingen art. 2:94b leden 3, 6 en 8 BW). Inbreng anders dan in
geld binnen twee jaar na inschrijving van de NV in het handelsregister kan goedkeuring
van de algemene vergadering vergen (art. 2:94c BW). Volstorting in geld van na oprichting
uitgegeven aandelen is niet onderworpen aan procedurele regels.1332

1328 De uitzondering die art. 2:80 lid 2 BW maakt voor banken die een emissie van aandelen begeleiden
– met hen kan worden overeengekomen dat zij slechts 94% van het nominale bedrag van de aandelen
zullen storten – is in de praktijk zonder belang.
1329 De uitzondering geldt alleen ten aanzien van de nominale waarde. Bedongen agio moet altijd volledig
worden gestort; Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/119.
1330 Toonderaandelen moeten altijd worden volgestort; vgl. art. 82 lid 3 BW. Volstorting vergt betaling van
de nominale waarde en een eventueel bedongen agio; vgl. nr. 825.
1331 De inbreng moet naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ingebracht (art. 2:80b lid 1 BW).
1332 Als de NV dat toestaat, kan volstorting – van bij oprichting of daarna uitgegeven aandelen – geschieden
in een andere valuta dan euro (art. 2:80a lid 2 BW). Zie voor de bepaling van de ter zake van de volstorting te hanteren wisselkoers art. 2:80a lid 3 BW. Zie over de bij volstorting van bij oprichting uitgegeven
aandelen vereiste bankverklaring art. 2:93a leden 2 en 6 BW.
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827. “Nonassessable”. Het begrip “nonassessable” stamt uit de Verenigde Staten. Het heeft
daar geen eenduidige betekenis. In sommige staten bepaalt de wet in welke gevallen aandelen nonassessable zijn.1333 Waar een wettelijke regeling ontbreekt, betekent nonassess
able dat “under the corporation statute under which the company was incorporated and
the company’s charter, the company does not have the right to require the stockholders,
once their shares have been fully paid, to pay it anything additional on a per share basis as
a result of their share ownership”.1334 Het begrip ziet alleen op betalingen die uitsluitend
in het aandeelhouderschap wortelen. Het strekt zich niet uit over verplichtingen waartoe
een aandeelhouder zich anderszins heeft verbonden. Denk aan een “keep well agreement”,
waarbij een grootaandeelhouder zich heeft verplicht ervoor te zorgen dat de betrokken
NV steeds over voldoende eigen vermogen kan beschikken. Het begrip strekt zich ook
niet uit over verplichtingen die weliswaar samenhangen met het aandeelhouderschap,
maar mede een andere bron hebben. Denk aan een verplichting tot terugbetaling van ten
onrechte uitgekeerd dividend (art. 2:105 lid 8 BW) of een verplichting uit onrechtmatige
daad of vennootschappelijke vereenzelviging.1335, 1336
828. Uitleg “nonassessable”. Een aandeelhouder in een Nederlandse NV is niet gehouden
boven het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort in de verliezen van de
vennootschap bij te dragen (art. 2:64 lid 1 tweede zin BW).1337 Een aandeel in een NV is
daarmee nonassessable in de in nr. 827 bedoelde betekenis.1338 Een Nederlandse vertaling
van nonassessable bestaat echter niet. Om misverstanden te voorkomen, kan de opiniongever ervoor kiezen in zijn opinion de betekenis van het begrip buiten twijfel te stellen,
bijvoorbeeld als volgt:
“nonassessable” – which term has no equivalent in Dutch – means, in relation to a
share, that the issuer of the share has no right to require the holder of the share to pay
to the issuer any amount (in addition to the amount required for the share to be fully
paid) solely as a result of its shareholdership.

1333 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 451.
1334 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 461. In dezelfde zin Tribar 1998, § 6.2.4.
1335 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 462: “The opinion that shares are nonassessable does not mean
that the original purchaser is not obligated to provide the company additional consideration for the
shares if that purchaser has promised to make further payments or perform services in the future. Nor
does it mean that stockholders may not be liable on some other basis – for example, to the company
for receipt of unlawful dividends or to the company’s creditors under a “piercing the corporate veil”
theory.” In dezelfde zin Tribar 1998, § 6.2.4.
1336 Zie over het begrip “vereenzelviging” Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/835 en de daar
aangehaalde rechtspraak en literatuur.
1337 Een aandeelhouder is voorts niet aansprakelijk voor hetgeen in naam van de betrokken NV wordt verricht (art. 2:64 lid 1 tweede zin BW).
1338 Nijnens 1996, p. 115, wijst er terecht op dat vanuit Nederlandsrechtelijke optiek een opinion dat aan
delen nonassessable zijn nauwelijks iets toevoegt aan de opinion dat zij “fully paid” zijn.

436

Over opinions.indd 436

17-5-2016 15:01:43

9 Enforceability opinions – aandelen
829. Geldigheidsvereisten uitgifte en volstorting - BV. De regeling voor uitgifte van aandelen in een BV is gewijzigd bij de Wet flex-BV. Onder de huidige regeling is een uitgifte
van aandelen in een Nederlandse BV geldig als (a) de uitgifte geschiedt krachtens een
geldig uitgiftebesluit, en (b) de aandelen worden uitgegeven door een geldige uitgiftehandeling. Als de BV een maatschappelijk kapitaal heeft, moet (c) het maatschappelijk
kapitaal de uitgifte toelaten. Bij een uitgifte hebben zittende aandeelhouders doorgaans
een voorkeursrecht, tenzij dat recht geldig is uitgesloten. De oude regeling stemde goeddeels overeen met de regeling voor uitgifte van aandelen in een NV.
830. Uitgiftebesluit. Uitgifte van aandelen in een BV geschiedt krachtens een uitgifte
besluit dat is genomen door (a) de algemene vergadering van de betrokken BV, of (b) een
ander orgaan van de BV dat daartoe bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering is aangewezen (art. 2:206 lid 1 BW). Een aanwijzing door de algemene vergadering
kan door haar steeds worden ingetrokken. In de praktijk berust in een BV de bevoegdheid
tot uitgifte van aandelen meestal bij de algemene vergadering. Wat het gevolg is van het
ontbreken van een geldig uitgiftebesluit, is omstreden; vgl. nr. 821.
831. Voorkeursrecht. Tenzij de statuten anders bepalen, hebben bij uitgifte van aandelen
door een BV bestaande aandeelhouders in beginsel een voorkeursrecht (art. 2:206a lid 1
BW; zie voor uitzonderingen art. 2:206 leden 2-3 BW). Voor zover de statuten niet anders
bepalen, kan het voorkeursrecht bij besluit van de algemene vergadering worden uitgesloten (art. 2:206a lid 1 BW). Als bij een uitgifte de regeling omtrent het voorkeursrecht niet
is nageleefd, is de uitgifte ongeldig.1339
832. Maatschappelijk kapitaal. De statuten van een BV kunnen bepalen dat de BV een
maatschappelijk kapitaal heeft (art. 2:178 lid 1 BW). Als een BV met een maatschappelijk
kapitaal meer aandelen uitgeeft dan het maatschappelijk kapitaal toelaat, zijn die aandelen
niet geldig.1340 De vrije ruimte in het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald door van het
bedrag van het maatschappelijk kapitaal af te trekken (a) het bedrag van de eerder uitgegeven aandelen in de BV, en (b) het bedrag van de aandelen ter zake waarvan rechten tot
het nemen van aandelen uitstaan.1341
833. Vorm aandelen en uitgiftehandeling. Aandelen in een BV luiden altijd op naam
(art. 2:175 lid 1). Uitgifte van aandelen in een BV vergt een notariële akte (art. 2:196 BW).

1339 Zie noot 1322.
1340 Zie noot 1323. Kent de BV geen maatschappelijk kapitaal, dan kunnen onbeperkt aandelen worden
uitgegeven; Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3. p. 39.
1341 Zie noten 1324 en 1325.
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834. Volstorting. Op een aandeel in een BV moet het nominale bedrag worden gestort.1342
Wanneer storting moet geschieden, hangt af van de daarover gemaakte afspraken
(art. 2:191 lid 1 BW). Storting op een aandeel kan geschieden in geld of, voor zover dat
is overeengekomen, met een andere inbreng (art. 2:191a lid 1 BW).1343 Volstorting in geld
is niet onderworpen aan procedurele eisen.1344 Volstorting anders dan in geld vergt een
beschrijving van de inbreng door de oprichters (in geval van bij oprichting uitgegeven
aandelen) of het bestuur (in geval van na oprichting uitgegeven aandelen) (art. 2:204a BW
en 2:204b BW; zie voor een uitzondering art. 2:204b lid 3 BW).
835. Oud recht. Voor inwerkingtreding van de Wet flex-bv stemde de regeling omtrent
uitgifte en volstorting van aandelen in een BV goeddeels overeen met de regeling omtrent
uitgifte en volstorting van aandelen in een NV; zie daarvoor nr. 817 e.v. en 824 e.v. Voor
zover hier van belang, waren er de volgende afwijkingen: (a) een aanwijzing van een ander
orgaan dan de algemene vergadering als bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen
kon zich uitstrekken over meer dan vijf jaar en een dergelijke aanwijzing kon altijd worden ingetrokken (art. 2:206 lid 1 BW); vgl. nr. 818; in de praktijk berustte in een BV de
bevoegdheid tot uitgifte van aandelen meestal bij de algemene vergadering; (b) aandelen
in een BV luidden altijd op naam (art. 2:175 lid 1 BW).; vgl. nr. 823; (c) uitgifte van aan
delen in een BV vergde een notariële akte (art. 2:196 BW); vlg. nr. 823; (d) bij uitgifte van
een aandeel in een BV moest daarop het nominale bedrag worden gestort (art. 2:191 lid 1
BW) en een regeling omtrent betaling van agio ontbrak; vgl. nr. 825.

836. Historisch onderzoek. Om de validly issued opinion te kunnen geven, kan de opiniongever historisch onderzoek moeten doen. Dat onderzoek kan zich uitstrekken over
een periode dat de opinionvennootschap een BV was.
837. Meer uitgiftes. Om de validly issued opinion te kunnen geven, moet de opiniongever
onderzoeken of bij de uitgifte waarop de opinion ziet, aan de toepasselijke in nr. 817 e.v.,
824 e.v. en 829 e.v. genoemde eisen voldoet. Als de opinion ziet op meer uitgiftes, moet de
opiniongever zijn onderzoek uitstrekken over elke betrokken uitgifte. Denk aan het geval
dat de aanbieding van aandelen waarop de opinion ziet, nieuw uit te geven aandelen en
bestaande aandelen omvat.1345

1342 Een regeling omtrent betaling van agio (vgl. nr. 825) ontbreekt.
1343 De inbreng moet naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ingebracht (art. 2:191b lid 1 BW).
1344 Als de BV dat toestaat, kan volstorting geschieden in een andere valuta dan die van de nominale waarde
van de betrokken aandelen (art. 2:191a lid 2 BW). Zie voor de bepaling van de ter zake van de volstorting te hanteren wisselkoers art. 2:191a lid 3 BW.
1345 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 411, die erop wijzen dat “[o]pinions on previously issued
shares can be extensive to prepare, and their cost often exceeds their benefit to the recipient”.

438

Over opinions.indd 438

17-5-2016 15:01:43

9 Enforceability opinions – aandelen
838. Herleiden aangeboden aandelen tot uitgifte. Als bestaande aandelen worden aangeboden, moet de opiniongever nagaan bij welke uitgifte die aandelen zijn uitgegeven. Vaak
is dat eenvoudig. Validly issued opinions zien doorgaans op aandelen op naam; zie nr. 823.
Aandelen op naam plegen te zijn genummerd. Als de nummers van de aandelen waarop de
validly issued opinion ziet, overeenstemmen met de nummers van de aandelen waarop de
uitgiftedocumentatie ziet, mag de opiniongever ervan uitgaan dat die aandelen dezelfde
zijn.1346 Maar er kunnen complicaties zijn. Zo is denkbaar dat de aandelen waarop de opinion ziet, teruggaan op aandelen van een andere soort. De aandelen kunnen bijvoorbeeld
zijn voortgekomen uit aandelen met een hogere nominale waarde, die op enig moment bij
statutenwijziging zijn gesplitst. Ook is bijvoorbeeld mogelijk dat de opinionvennootschap
aanvankelijk aandelen A en aandelen B kende, die op enig moment alle zijn omgezet in de
gewone aandelen waarop de validly issued opinion ziet. Mogelijk is dat op enig moment
aandelen zijn ingetrokken, om nadien opnieuw te worden uitgegeven. In dergelijke gevallen moet de opiniongever de documenten opvragen en bestuderen waaruit blijkt dat de
aangeboden aandelen en de uitgegeven aandelen dezelfde zijn. Soms biedt het aandeelhoudersregister uitkomst; vgl. nr. 847. Daarop mag de opiniongever echter niet zonder
meer afgaan; zie nr. 451. Als de opiniongever niet buiten redelijke twijfel kan vaststellen
wat de keten is tussen de aandelen waarop de validly issued opinion ziet, en de aandelen
waarop de door hem bestudeerde uitgiftedocumentatie betrekking heeft, is er geen andere
oplossing dan het gat of de gaten met een passende assumption te dichten.
839. Uitgiftes in het verleden. Of een uitgifte geldig is, kan mede worden bepaald door
gebeurtenissen in het verleden. Als de uitgifte zelf in het verleden heeft plaatsgevonden,
moet haar geldigheid in beginsel worden beoordeeld naar de toestand op het tijdstip van
uitgifte.1347 Als tot de uitgifte is besloten door het bestuur, kan de aanwijzing van het
bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan in het verleden zijn geschied. De toestand in
het verleden kan anders zijn dan de toestand ten tijde dat de validly issued opinion wordt
afgegeven. Ook vóór de wijzigingen krachtens de Wet flex-BV zijn de in nr. nr. 817 e.v.,
824 e.v. en 829 e.v. samengevatte wettelijke voorschriften verschillende keren gewijzigd.1348

1346 De validly issued opinion houdt in dat de aandelen waarop de opinion ziet, geldig zijn uitgegeven. Zij
houdt niet in dat de persoon die de aandelen aanbiedt, de aandelen houdt. De opiniongever hoeft dan
ook niet na te gaan of de aanbieder aandeelhouder is. Als de nummers van de aandelen waarop de
opinion ziet, overeenstemmen met de nummers op de uitgiftedocumentatie, is dat een voldoende basis
voor de validly issued opinion.
1347 Tenzij de wet anders bepaalt, wordt een uitgifte die geldig was ten tijde dat zij plaatsvond, door wetswijziging in het algemeen niet ongeldig; vgl. art. 79 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek; zie ook
De Die, AA 1991, p. 102-113. Denkbaar is echter dat een gebrek waaraan een uitgifte lijdt, door een
latere wetswijziging wordt geheeld (vgl. art. 80 en 81 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek). Of
dat gebeurt, moet van wetswijziging tot wetswijziging worden bepaald; vgl. Kamerstukken II 1984/85,
18 998, nr. 3, p. 16-17.
1348 De in hoofdstuk genoemde wetsartikelen zijn sinds 1 september 1981 – de dag van inwerkingtreding
van de Wet van 15 mei 1981 tot aanpassing van de wetgeving aan de tweede richtlijn van de Raad van
de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht (Stb. 1981, 332) – op de volgende tijd-
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Denkbaar is dat de statuten van de opinionvennootschap in het verleden anders luidden
dan ten tijde dat de validly issued opinion wordt afgegeven. Denkbaar is dat de opinionvennootschap andere aandeelhouders had. Ook de samenstelling van het bestuur en de
raad van commissarissen kan anders zijn geweest. Dat is van belang voor zover algemene
vergadering, bestuur en raad van commissarissen voor de uitgifte relevante besluiten hebben genomen. De opiniongever zal door historisch onderzoek, ook bij het handelsregister,
moeten nagaan wat de ten tijde van de uitgifte geldende toestand was; vgl. nr. 236.

840. Onderzoek naar uitgifte. De opiniongever die een validly issued opinion geeft,
moet nagaan of de statuten van de opinionvennootschap de uitgifte toelaten. Hij moet
voorts de besluiten bestuderen die aan de uitgifte ten grondslag liggen. Als het bestuur
is aangewezen als het bevoegde orgaan om tot uitgifte te besluiten en de aanwijzing het
aantal uit te geven aandelen beperkt, doet de opiniongever er wijs aan in een assumption
te veronderstellen dat de beperking in acht genomen is.
841. Verschillende soorten aandelen. Een NV of BV kan alleen aandelen uitgeven als de
statuten bepalen dat de NV of BV aandelen van de betrokken soort kent. Zo kan een NV
stippen gewijzigd. Art. 2:78a BW: ingevoerd 1-9-2001, gewijzigd 26-3-2008 (Stb. 2008, 85; technisch).
Art. 2:80 BW: gewijzigd 1-1-1992 (Stb. 1989, 541; hier zonder belang). Art. 2:80a BW: gewijzigd 20-11986 (Stb. 1985, 656; leden 2 en 3 – storting in buitenlands geld), 1-9-2000 (Stb. 2000, 267; technisch),
1-1-2007 (Stb. 2006, 605; technisch), 1-11-2007 (Stb. 2007, 406; lid 3 – toevoeging multilaterale handelsfaciliteit). Art. 2:80b BW: gewijzigd 20 januari 1986 (Stb. 1985, 656; hier zonder belang). Art. 2:82 BW:
gewijzigd 1-9-2001 (Stb. 2000, 283; hier zonder belang). Art. 2:86 BW: gewijzigd 1-1-1993 (Stb. 1992,
458; uitgiftehandeling aandelen op naam). Art. 2:86c BW: ingevoerd 1-1-1993 (Stb. 1992, 458), gewijzigd
31-12-1995 (Stb. 1995, 574; technisch), 1-1-2007 (Stb. 2006, 605; technisch), 1-11-2007 (Stb. 2007,406;
lid 1 – toevoeging multilaterale handelsfaciliteit). Art. 2:93a BW: gewijzigd 1-1-1986 (Stb. 1985, 510;
technisch), gewijzigd 20-1-1986 (Stb. 1985, 656; volledige vervanging), 1-1-1993 (Stb. 1992, 772; technisch), 1-1-1994 (Stb. 1993, 609; lid 3 – verruiming tot EER), 1-7-2002 (Stb. 2002, 330; technisch), 1-12007 (Stb. 2006, 605; technisch). Art. 2:94 BW: gewijzigd 1-1-1984 (Stb. 1983, 663; hier zonder belang),
26-3-2008 (Stb. 2008,85; technisch). Art. 2:94a BW: ingevoerd 1-9-1981 (Stb. 1981, 332), gewijzigd
1-1-1984 (Stb. 1983, 663; technisch), 20-1-1986 (Stb. 1985, 656; lid 2 – vereiste tweede verklaring; lid 3
– technisch), 1-1-1987 (Stb. 1986, 275 en Stb. 1986, 677; beide technisch), 1-1-1992 (Stb. 1989, 541 en
Stb. 1991, 605; lid 3 – technisch; leden 4 en 5 – hier irrelevant), 10-9-1993 (Stb. 1993, 465; technisch),
11-6-2008 (Stb. 2008,195; invoeging leden 3-5). Art. 2:94b BW: gewijzigd 1-1-1984 (Stb. 1983, 663; technisch), 20-1-1986 (Stb. 1985, 656; leden 2 en 4 – technisch; lid 5 (nu 8) – toevoeging converteerbare
rechten en winstbewijzen), 1-1-1987 (Stb. 1986, 275; lid 3 (nu lid 6) – aangescherpte voorwaarden), 1-11992 (Stb. 1989, 541 en Stb. 1991, 605; technisch), 1-1-2007 (Stb. 2006, 605; technisch), 1-11-2007 (Stb.
2007, 406; toevoeging multilaterale handelsfaciliteit), 11 juni 2008 (Stb. 2008, 195; lid 2 – verlenging
termijn tot zes maanden; invoeging leden 3-5). Art. 2:94c BW (oud; storting door verrekening): gewijzigd 1-1-1984 (Stb. 1983, 663; technisch), vervallen 20-1-1986 (Stb. 1985, 656). Art. 2:94c BW (nieuw; tot
20-1-1986 art. 2:94d BW): gewijzigd 1-1-1984 (Stb. 1983, 59; lid 6 (nu lid 7) – toevoeging fusie), 1-1-1984
(Stb. 1983, 663; lid 3 – technisch; lid 5 – hier zonder belang), 20-1-1986 (Stb. 1985, 656; vernummering
tot art. 2:94c BW; leden 1 en 3 – volledige vervanging; leden 2 en 4-6 – technisch), 1-2-1998 (Stb. 1997,
776; lid 6 (nu lid 7) – toevoeging splitsing), 26-3-2008 (Stb. 2008, 85; technisch), 11-6-2008 (Stb. 2008,
195; invoeging lid 4; lid 7 – technisch). Art. 2:96 BW: gewijzigd 1-10-2006 (Stb. 2006, 355; hier zonder
belang), 26-3-2008 (Stb. 2008, 85; technisch). Art. 2:96a BW: 1-1-1984 (Stb. 1983, 59 en Stb. 1983, 663;
beide technisch), 8-6-1987 (Stb. 1987, 209; technisch), 26-3-2008 (Stb. 2008, 85; technisch). Art. 2:96b
BW: ongewijzigd. Art. 2:97 BW: ongewijzigd.
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9 Enforceability opinions – aandelen
waarvan de statuten alleen gewone aandelen kennen, geen preferente aandelen uitgeven.
In de praktijk voorzien de statuten echter altijd in de uitgifte van aandelen van de soort
waarop de validly issued opinion ziet.1349
842. Onderzoek besluitvorming. Een uitgifte van aandelen is slechts geldig als tot de uitgifte geldig is besloten; vgl. nr. 818, 830 en 835. Een validly issued opinion, die inhoudt dat
aandelen geldig zijn uitgegeven, bevestigt daarmee tevens dat alle voor de uitgifte vereiste
besluiten zijn genomen. In zoverre ligt in een validly issued opinion een corporate action
opinion besloten. Een opiniongever die een validly issued opinion geeft, ziet zich daarmee
voor eenzelfde taak gesteld als een opiniongever die een corporate action opinion geeft.
Hij moet hetzelfde onderzoek doen, en waar passend dezelfde assumptions opnemen; zie
nader nr. 587 e.v. De opiniongever zal moeten vaststellen welke besluiten voor een geldige
uitgifte vereist zijn. Hij zal vervolgens moeten vaststellen dat die besluiten er zijn en aan
de daaraan te stellen eisen voldoen; vgl. nr. 818 e.v., 830 en 835.1350
843. Beperking uitgiftebevoegdheid bij delegatie. De opiniongever kan voor problemen
worden gesteld als het bestuur (of een ander orgaan) is aangewezen als bevoegd om tot
uitgifte van aandelen te besluiten, en de aanwijzing het aantal uit te geven aandelen
beperkt; vgl. nr. 818, 830 en 835. De betekenis van een dergelijke beperking is niet altijd
duidelijk. In een voorbeeld: als de uitgiftebevoegdheid is beperkt tot “10 procent van het
niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal”, rijst de vraag of de voor uitgifte
beschikbare ruimte moet worden afgemeten aan het niet geplaatste kapitaal ten tijde van
de aanwijzing, of ten tijde dat het bestuur van zijn uitgiftebevoegdheid gebruik maakt.1351
Ook als de beperking duidelijk is, zal de opiniongever vaak niet met zekerheid kunnen
vaststellen of de uitgifte binnen de grenzen van de beperking blijft. De beperking kan
bijvoorbeeld meebrengen dat rekening moet worden gehouden met uitgiftes waartoe het
bestuur eerder met gebruikmaking van de aanwijzing heeft besloten. Denkbaar is ook
dat rekening moet worden gehouden met rechten tot het nemen van aandelen tot het
1349 In de Verenigde Staten moet, als uitgifte van aandelen alleen mogelijk is na statutenwijziging, de opiniongever onderzoeken of de statutenwijziging geldig tot stand gekomen is; Glazer, FitzGibbon &
Weise 2014, p. 422. Omdat een Nederlandse opiniongever mag afgaan op de bij het handelsregister
gedeponeerde statuten (zie nr. 419 e.v.), kan dat onderzoek voor een Nederlandsrechtelijke validly
issued opinion achterwege blijven.
1350 Onverminderd andere ongeldigheden, houdt een uitgiftebesluit op geldig te zijn als het wordt vernietigd
wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid (art. 2:15 lid 1 aanhef en onder b BW). Zie over strijd van
een uitgiftebesluit met redelijkheid en billijkheid Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/334. In
het algemeen heeft de vernietiging van een besluit geen gevolgen voor op basis van het besluit verrichte
rechtshandelingen; zie nr. 629. Omdat omstreden is of dat voor een uitgiftebesluit ook geldt (zie nr. 821),
kan de vraag of een uitgiftebesluit in strijd is met redelijkheid en billijkheid, voor de ontvanger van een
validly issued opinion van bijzonder belang zijn. Dat kan voor de opiniongever reden zijn om over de
afwezigheid van strijd met redelijkheid en billijkheid een assumption op te nemen; zie echter nr. 607.
1351 Een aanwijzing kan het aantal aandelen dat onderwerp kan zijn van een uitgiftebesluit van het aangewezen orgaan koppelen aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van tijd tot tijd; Asser/
Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/345.
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toekennen waarvan het bestuur eerder besloten heeft; vgl. nr. 857 e.v. De beperking kan
voorts aanhaken bij het op enig moment geplaatst kapitaal van de opinionvennootschap.
Welke uitgiftes er eerder zijn geweest, of wat het geplaatst kapitaal op enig moment is,
kan de opiniongever niet met zekerheid vaststellen. Hij kan hooguit navraag doen bij de
opinionvennootschap. Vertrouwen op een bevestiging van de opinionvennootschap is in
de Nederlandse opinionpraktijk echter weinig gebruikelijk; zie nr. 262. De opiniongever
zal er meestal de voorkeur aan geven in een assumption te veronderstellen dat de uitgifte
waarop de opinion ziet, een aan de uitgiftebevoegdheid van het bestuur gestelde beperking niet te boven gaat, bijvoorbeeld als volgt:
At the time of the issue of the Shares, the number of shares available for issue under the
maximum allowed by the resolution of the Company’s general meeting of shareholders
designating the Company’s management board to issue shares in the Company’s capital, was sufficient to allow for the issue.
De opiniongever kan ervoor kiezen de assumption achterwege te laten als uit het aandeelhoudersregister de juistheid van de assumption blijkt; vgl. nr. 847. Op het aandeelhoudersregister moet de opiniongever echter alleen met voorzichtigheid afgaan; zie nr. 451.
844. Uitsluiting of inachtneming voorkeursrecht. Een uitgifte van aandelen is ongeldig als
een daarop toepasselijk voorkeursrecht niet is gerespecteerd of geldig is uitgesloten; zie
nr. 821, 831 en 835. Bij een uitgifte door een NV of BV met een enigszins gespreid aandelenbezit, wordt het voorkeursrecht meestal uitgesloten. Is het voorkeursrecht uitgesloten, dan moet de opiniongever nagaan of de daarvoor vereiste besluiten genomen zijn; zie
nr. 820, 831 en 835 en voorts nr. 842. Is het voorkeursrecht niet geldig uitgesloten, dan
moet de opiniongever nagaan of het op de vereiste wijze is gerespecteerd; zie nr. 820, 831
en 835.

845. Onderzoek – maatschappelijk kapitaal. De opiniongever kan nagenoeg nooit met
zekerheid vaststellen of bij een uitgifte het maatschappelijk kapitaal van de opinionvennootschap wordt overschreden. Hij zal ter zake een assumption opnemen.
846. Vaststellen voor uitgifte beschikbaar maatschappelijk kapitaal. Een uitgifte van aandelen is ongeldig, voor zover zij leidt tot overschrijding van het maatschappelijk kapitaal
van de opinionvennootschap; zie nr. 822, 832 en 835. Of een uitgifte tot overschrijding van
het maatschappelijk kapitaal leidt, hangt af van de hoogte van het geplaatst kapitaal en het
bedrag van de aandelen ter zake waarvan rechten tot het nemen van aandelen uitstaan.
Wat het geplaatst kapitaal is, en wat het bedrag van uitstaande rechten tot het nemen
van aandelen is, kan de opiniongever nagenoeg nooit met zekerheid vaststellen. De opiniongever kan niet uitsluiten dat er naast de uitgiftes waarvan hij op de hoogte is, andere
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9 Enforceability opinions – aandelen
uitgiftes zijn geweest.1352 Hetzelfde geldt voor toekenningen van rechten tot het nemen
van aandelen.1353 De opiniongever kan hooguit navraag doen bij de opinionvennootschap.
Vertrouwen op een bevestiging van de opinionvennootschap is in de Nederlandse opinionpraktijk echter minder gebruikelijk; zie nr. 262.1354 Een opiniongever zal er meestal
de voorkeur aan geven in een assumption te veronderstellen dat de uitgifte waarop de opinion ziet, niet tot overschrijding van het maatschappelijk kapitaal leidt; zie echter nr. 847.
Zie voor een voorbeeld de eerste alinea van de in nr. 811 onder “Assumptions” opgenomen
tekst.1355
847. Bestuderen aandeelhoudersregister. De aandelen waarop een validly issued opinion
ziet, luiden doorgaans op naam; zie nr. 823. De opinionvennootschap behoort in dat geval
een aandeelhoudersregister te houden (art. 2:85 BW). In het register wordt opgenomen,
welke aandelen op naam zijn geplaatst. De zorgvuldigheid gebiedt dat de opiniongever
onderzoekt of het geplaatst kapitaal dat uit het aandeelhoudersregister blijkt, voldoende
ruimte laat om de uitgifte te doen waarop de validly issued opinion ziet. Als dat niet zo is,
kan de opiniongever de validly issued opinion niet geven. Het onderzoek moet ook worden gedaan als de opinionvennootschap mede aandelen aan toonder kent. Weliswaar is in
dat geval niet uitgesloten dat het geplaatst kapitaal hoger is dan uit het aandeelhoudersregister blijkt, maar als het geplaatst kapitaal dat uit het aandeelhoudersregister blijkt de
uitgifte al niet toelaat, is dat van weinig belang.1356 Als de opinionvennootschap uitsluitend
aandelen op naam kent, behoort uit het aandeelhoudersregister het volledige bedrag van
het geplaatst kapitaal te blijken. Als dat zo is, kan de opiniongever ervoor kiezen om de
in nr. 846 bedoelde assumption niet op te nemen. Op het aandeelhoudersregister moet de
opiniongever echter alleen met voorzichtigheid afgaan; zie nr. 451.

848. Onderzoek – uitgiftehandeling. De opiniongever die een validly issued opinion
geeft, moet nagaan of de akte waarbij de betrokken aandelen worden uitgegeven, door
de opinionvennootschap geldig is getekend. Dat de persoon of personen door wie de
1352 Aandelenuitgiftes door een beursgenoteerde NV zijn zelden beperkt tot uitgiftes die gepaard gaan met
een aanbieding van die aandelen aan het publiek. NV’s geven bijvoorbeeld vaak aandelen uit als stockdividend, of onder aandelenplannen en optieplannen. Dergelijke uitgiftes worden vaak niet begeleid
door een juridisch adviseur en het is niet altijd eenvoudig de documentatie van dergelijke uitgiftes
boven water te krijgen.
1353 Bij een beursgenoteerde NV leidt de toekenning van personeelsopties nogal eens tot hoofdbrekens.
1354 In de Verenigde Staten zal de opiniongever “often” afgaan op een bevestiging van de opinionvennootschap: Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 431.
1355 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 464-465: “opinion recipients sometimes ask for an opinion on
the number of outstanding shares. This “opinion” is not really a legal opinion at all. Instead, it is merely
a statement of fact [...]. A good argument can be made, therefore, that the number of outstanding shares
is not an appropriate subject for a closing opinion and that the recipient should look directly to the
company or its transfer agent for comfort on that issue.”
1356 Als de NV ook toonderaandelen kent, kan het geplaatst kapitaal uit het aandeelhoudersregister blijken,
maar dat hoeft niet. De wet eist niet dat het geplaatst kapitaal in het aandeelhoudersregister wordt
vermeld.
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aandelen genomen zijn, deze geldig hebben aanvaard, wordt door de opiniongever verondersteld. Doorgaans neemt hij ter zake een assumption op.
849. Vereisten uitgifteakte. Voor zover een validly issued opinion ziet op bestaande aandelen, zullen die aandelen meestal zijn uitgegeven in een tijd dat de aandelen nog niet
waren toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt en een dergelijke toelating ook niet op goede gronden spoedig te verwachten was. In dat geval moet de uitgifte
zijn geschied bij notariële akte; zie nr. 823, 833 en 835. Een uitgifte van nieuwe aandelen
waarop een validly issued opinion ziet, vindt altijd plaats als aandelen in de opinionvennootschap al zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, of een dergelijke toelating op goede gronden spoedig te verwachten is. In dat geval is de uitgifte
vormvrij. In de praktijk wordt de uitgifte echter altijd vastgelegd in een akte.1357
850. Geldige ondertekening uitgifteakte door opinionvennootschap. In de praktijk
geschiedt ook een uitgifte die vormvrij kan geschieden, meestal bij onderhandse akte.1358
Een uitgifte-akte – notarieel of onderhands – moet voor de opinionvennootschap geldig zijn getekend. Een validly issued opinion, die inhoudt dat aandelen geldig zijn uit
gegeven, bevestigt aldus tevens dat die geldige ondertekening is geschied. In zoverre ligt
in een validly issued opinion een validly signed opinion besloten. Een opiniongever die
een validly issued opinion geeft, ziet zich daarmee voor eenzelfde taak gesteld als een opiniongever die een validly signed opinion geeft; zie over het daarvoor vereiste onderzoek
nr. 636 e.v. De opiniongever zal moeten vaststellen wie de uitgifte-akte in naam van de
opinionvennootschap heeft ondertekend, en voorts dat die ondertekenaar vertegenwoordigingsbevoegd was.
1357 Aandelen die worden genoteerd aan de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam, worden
doorgaans opgenomen in het girodepot voor de aandelen, dat Euroclear Nederland aanhoudt als centraal instituut onder de Wge (vgl. art. 34 Wge). Euroclear Nederland is de handelsnaam van Nederlands
Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. Opname van aandelen op naam in het girodepot
vergt dat de aandelen ter opname in het girodepot worden geleverd aan Euroclear Nederland (art. 35
onder a Wge). De levering van aandelen op naam in een NV waarvan de aandelen zijn toegelaten tot
de handel op een gereglementeerde markt (of naar op goede gronden stoelende verwachting spoedig
zullen worden toegelaten tot een dergelijke handel) vergt een akte (en, als de NV geen partij bij de akte
is, erkenning van de levering door de NV) (art. 2:86c BW). Een vraag is of, als aandelen bij uitgifte in
het girodepot moeten worden gebracht, de levering aan Euroclear Nederland vormvrij kan geschieden
overeenkomstig de regels voor uitgifte van aandelen (vgl. nr. 823), of dat een akte vereist is, overeenkomstig de regels voor levering van aandelen (art. 2:86c BW). Het laatste ligt het meest voor de hand.
Het sluit aan bij de tekst van de wet (art. 38 lid 2 Wge). Het dient voorts de rechtszekerheid. In de
praktijk verlangt Euroclear Nederland dat de uitgevende NV de aandelen uitgeeft aan een aangesloten
instelling in de zin van de Wge (zie voor de definitie art. 1 Wge). De aangesloten instelling – meestal
een Nederlandse bank – levert de aandelen vervolgens aan Euroclear Nederland. Dat gebeurt op grond
van een zogenoemde “masterakte”, waarbij onder meer Euroclear Nederland, de betrokken aangesloten
instelling en de uitgevende NV partij zijn; zie daarover Rank & Polderman 2011, p. 469-470. Nadat de
aandelen aan Euroclear Nederland zijn geleverd, wordt Euroclear Nederland ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de betrokken NV (art. 8b Wge).
1358 Uitgifte van toonderaandelen geschiedt voor zover hier relevant door afgifte van een toonderbewijs.
In de praktijk wordt daarbovenop vaak nog een akte opgemaakt.
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851. Aanvaarding uitgifte. Uitgifte van een aandeel is een tweezijdige rechtshandeling: de
betrokken NV of BV moet het aandeel uitgeven, en de uitgifte moet door de persoon die
het aandeel neemt, worden aanvaard. Waar de uitgifte van een aandeel bij notariële akte
moet geschieden (zie nr. 849), moet ook de aanvaarding in de akte geschieden (art. 2:86 en
2:196 BW). Waar de uitgifte vormvrij is (zie nr. 849), kan de aanvaarding eveneens vormvrij geschieden. Dat, in geval van een uitgifte bij verplichte notariële akte, de nemer van
elk aandeel de akte geldig heeft ondertekend, mag de opiniongever veronderstellen; vgl.
nr. 697. Als er geen verplichte akte is, mag de opiniongever veronderstellen dat de nemer
van elk betrokken aandeel dit geldig heeft aanvaard.1359 Meestal zal de opiniongever zijn
veronderstelling neerleggen in een assumption. Zie voor een voorbeeld de in de tweede
alinea van de in nr. 811 onder “Assumptions” opgenomen tekst. Als de assumption ontbreekt, moet zij desalniettemin in de opinion worden gelezen; vgl. nr. 697.1360

852. Onderzoek naar volstorting. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen om
een opinion te kunnen geven dat aandelen “fully paid” zijn, is beperkt. Hij moet nagaan
wat de overeengekomen inbreng op de aandelen is. Voor zover de wet eist dat ter zake
van die inbreng bepaalde documentatie wordt opgemaakt, moet hij vaststellen dat die
documentatie er is.
853. Wijze van volstorting. Als aandelen bij oprichting worden uitgegeven, bepaalt de akte
van oprichting hoe zij worden volgestort. Worden aandelen na oprichting uitgegeven, dan
bepaalt de uitgifte-akte meestal hoe de volstorting geschiedt. Soms is dat elders vastgelegd. Zo bepaalt bij een aanbieding van aandelen aan het publiek de plaatsingsovereenkomst tussen de betrokken NV en het bankensyndicaat dat de aanbieding begeleidt, hoe
betaling voor de aandelen zal plaatsvinden. Met de bepaling hoe volstorting moet geschieden, staat echter nog niet vast dat volstorting is geschied. Of volstorting heeft plaatsgevonden, kan de opiniongever in veel gevallen ook niet goed nagaan. Als aandelen bij
oprichting van een NV zijn uitgegeven en zijn volgestort in geld, blijkt van de volstorting
1359 Hoe aanvaarding van bij het publiek geplaatste aandelen geschiedt, is vaak onduidelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden. Als de aandelen worden uitgegeven aan de banken die de plaatsing van
de aandelen begeleiden, ter doorlevering aan de beleggers die op de aandelen hebben ingeschreven,
geschiedt de aanvaarding door die banken, hetzij uitdrukkelijk (door ondertekening van de ten bewijze
van de uitgifte doorgaans opgemaakte uitgifte-akte) hetzij stilzwijgend. Als de aandelen worden uitgegeven aan elke belegger daarin (of aan een tussenpersoon in zijn naam), moet aanvaarding door de
belegger geschieden. Dat kan gebeuren door de banken die de plaatsing van de aandelen begeleiden
(of een enkele van hen). Dat vergt dat die banken daartoe van de beleggers volmacht hebben ontvangen. Aanvaarding kan ook geschieden door elke belegger zelf (of de betrokken tussenpersoon). Dat
vergt dat hetzij de inschrijving op de aandelen door elke belegger wordt gezien als een aanvaarding bij
voorbaat van de uitgifte, hetzij de ontvangst van de aandelen op de effectenrekening van de belegger
zonder protest wordt gezien als een stilzwijgende aanvaarding van de uitgifte. De documentatie van de
plaatsing maakt zelden duidelijk welke mogelijkheid voor ogen heeft gestaan. In de praktijk leidt dat
niet tot problemen: beleggers plegen niet te klagen dat zij de uitgifte van de hun toebedeelde aandelen
niet hebben aanvaard.
1360 Zij is dan een implied assumption.
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in beginsel uit de vereiste bankverklaring; zie nr. 826. Hetzelfde geldt als aandelen zijn
uitgegeven bij oprichting van een BV voor invoering van de Wet flex-bv en zijn volgestort;
zie nr. 835. Het komt echter voor dat de bankverklaring onjuist is.1361 Volstorting in geld
van bij oprichting van een BV na invoering van de Wet flex-bv uitgegeven aandelen zal
doorgaans geschieden door overmaking op een bankrekening van de betrokken BV; vgl.
nr. 834. Hetzelfde geldt voor volstorting in geld van na oprichting van een NV of BV
uitgegeven aandelen. Zeker als de uitgifte in het verleden is geschied, zijn bewijzen van
die betaling niet altijd meer voorhanden. Als bij uitgifte van aandelen in een NV of BV
voor invoering van de Wet flex-bv de aandelen zijn volgestort anders dan in geld, blijkt
uit de vereiste beschrijving met accountantsverklaring wat wordt ingebracht, en wat de
waarde daarvan is; zie nr. 826 en 835. Bij volstorting anders dan in geld van aandelen in
een BV na invoering van de Wet flex-bv moet er weliswaar een beschrijving zijn van wat
wordt ingebracht, maar de waarde van de inbreng hoeft daarin niet te worden vermeld;
vgl. nr. 834. Dat de in de inbreng begrepen goederen aan de NV of BV zijn overgedragen,
staat met de beschrijving nog niet vast. Vaak is er een akte van inbreng, die tot overdracht
van de goederen strekt, maar het is niet gezegd dat die akte in alle gevallen de overdracht
heeft bewerkstelligd. Denkbaar is dat in de inbreng goederen begrepen zijn die zich niet
voor overdracht lenen. Denk aan vorderingen die onoverdraagbaar zijn gemaakt (art. 3:83
lid 2 BW) en vergunningen waarvan de wet niet bepaalt dat zij voor overdracht vatbaar
zijn (art. 3:83 lid 3 BW).1362 Een overdracht is alleen geldig, als de overdrager beschikkingsbevoegd is (art. 3:83 lid 1 BW). Voorstelbaar is dat die beschikkingsbevoegdheid
ten aanzien van een of meer goederen ontbreekt. Een akte is niet altijd voldoende om
de voor overdracht vereiste levering te bewerkstelligen (vgl. art. 3:84 lid 1 BW). Zo kan
vastgoed alleen worden geleverd door inschrijving van een notariële leveringsakte in de
daarvoor bestemde openbare registers (art. 3:89 BW) en vergt levering van een vordering
bij onderhandse akte dat die akte aan de schuldenaar wordt meegedeeld (art. 3:94 BW).
Voor zover de opiniongever al zou kunnen vaststellen dat de aandelen waarop zijn validly
issued opinion ziet, daadwerkelijk zijn volgestort, zou het onderzoek daarnaar tijdrovend
en kostbaar kunnen zijn. De opiniongever zou ook al snel stuiten op de grenzen van zijn
deskundigheid; vgl. nr. 242. Een opiniongever is bijvoorbeeld niet bij machte vast te stellen
of een accountant die een accountantsverklaring bij een beschrijving van inbreng anders
dan in geld heeft gegeven, zijn werk naar behoren heeft gedaan. Het onderzoek dat een
opiniongever moet doen om een opinion te kunnen geven dat aandelen “fully paid” zijn,
is dan ook beperkt. De opiniongever moet vaststellen wat de overeengekomen inbreng
op de aandelen is. Dat zal blijken uit de uitgifte-akte of een ander document; zie hiervoor in deze paragraaf. Waar de wet eist dat ten aanzien van de volstorting documentatie
wordt opgemaakt – een bankverklaring, een beschrijving, accountantsverklaring – moet
1361 Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 19 september 1996, ECLI:NL:RBROT:1996:AG2933, JOR 1996/117 en
Rb. Arnhem 14 december 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AY6794, JOR 2006/174.
1362 Een handelsnaam kan alleen worden overgedragen met de onderneming die onder de naam wordt
gedreven (art. 2 Hnw).
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de opiniongever vaststellen dat die documentatie er is. Voor het overige mag de opiniongever veronderstellen dat de overeengekomen inbreng daadwerkelijk is gestort. Vaak zal
hij daarover een assumption opnemen. Zie als voorbeeld de laatste alinea van de in nr. 811
onder “Assumptions” opgenomen tekst. Ontbreekt een assumption, dan moet die echter
in de opinion worden gelezen.1363, 1364, 1365

854. Opinion over voorkeursrecht. Als de validly issued opinion ziet op nieuw uitgegeven aandelen, kan de opinionontvanger een opinion verlangen dat het voorkeursrecht
geldig is uitgesloten. Als de validly issued opinion ziet op eerder uitgegeven aandelen, is
een afzonderlijke opinion over uitsluiting van voorkeursrechten onnodig.
855. Opinion over voorkeursrecht. Als een NV aandelen uitgeeft, heeft elke aandeelhouder in de NV in beginsel een voorkeursrecht tot het nemen van die aandelen; zie nr. 820.
De banken die de aanbieding van de aandelen begeleiden, verlangen meestal dat over de
uitsluiting van het voorkeursrecht een afzonderlijke opinion wordt opgenomen. Die kan
bijvoorbeeld luiden:
The statutory pre-emptive rights (voorkeursrechten) of the Issuer’s shareholders in relation to the issue of the Shares have been validly excluded.
Het is voor de opiniongever geen extra werk een opinion langs deze lijnen te geven. Omdat
een uitgifte van aandelen ongeldig is als een daarop toepasselijk voorkeursrecht niet is
gerespecteerd of geldig is uitgesloten, moet de opiniongever hoe dan ook nagaan of het
voorkeursrecht is uitgesloten; zie nr. 844.
856. Beperking tot wettelijke voorkeursrechten. De opinionparagraaf is beperkt tot wettelijke voorkeursrechten.1366 In de hierboven opgenomen tekst wordt die beperking
genoemd. Zij geldt echter ook als de beperking ontbreekt. “pre-emptive rights” betekent
in dat geval: voorkeursrechten in de zin van de wet. Niet-wettelijke voorkeursrechten kunnen slechts voortvloeien uit een door de betrokken vennootschap gesloten overeenkomst.
Of de opinionvennootschap een dergelijke overeenkomst heeft gesloten, kan de opiniongever niet goed vaststellen; vgl. nr. 1080.1367

1363 Zij is dan een implied assumption.
1364 Zie over het onderzoek dat de opiniongever moet doen om vast te stellen dat aandelen zijn volgestort
ook kort Nijnens 1996, p. 115.
1365 Onderzoek naar volstorting wordt ingewikkelder als een aandeel niet bij uitgifte is volgestort; vgl.
nr. 825, 834 en 835. In de praktijk komt dat nauwelijks voor. Voor de BV zou dat anders kunnen worden
nu de mogelijkheid volstorting uit te stellen bij de Wet flex-BV door wijziging van art. 2:191 lid 1 BW is
verruimd.
1366 Zie voor een voorbeeld van een niet-wettelijke voorkeursrecht noot 1368.
1367 Ook in de Verenigde Staten blijven niet-wettelijke voorkeursrechten buiten de validly issued opinion;
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 414 en 439-440. Vgl. ook Tribar 1998, § 6.2.2.
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857. Rechten tot het nemen van aandelen. Aandelen in een Nederlandse NV die worden uitgegeven bij uitoefening van rechten tot het nemen van aandelen, zijn slechts geldig uitgegeven als de rechten tot het nemen van de aandelen geldig zijn verleend. Een
afzonderlijk besluit tot uitgifte van de aandelen is niet vereist. De uitgifte geschiedt op
de wijze die in de voorwaarden van de rechten tot het nemen van aandelen is bepaald.
Uitgifte is slechts mogelijk voor zover het maatschappelijk kapitaal van de NV de uitgifte
toelaat. Het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen vergt dezelfde besluiten als
de uitgifte van aandelen. De regels omtrent voorkeursrechten zijn van overeenkomstige
toepassing.
858. Validly issued opinion over aandelen uitgegeven bij uitoefening van recht tot nemen
van aandelen. Een validly issued opinion kan zien op aandelen in een NV die worden uitgegeven bij uitoefening van een recht tot het nemen van aandelen. Het recht tot het nemen
van aandelen kan op zichzelf staan. Denk aan een claimemissie, waarbij een NV haar
bestaande aandeelhouders het recht verleent nieuwe aandelen in de NV te nemen.1368 Het
1368 Het recht tot het nemen van aandelen dat aandeelhouders bij een claimemissie toevalt, is in de praktijk
niet het wettelijk voorkeursrecht van art. 2:96a BW. Dat voorkeursrecht wordt altijd uitgesloten. De
reden is dat het wettelijk voorkeursrecht toekomt aan, en kan worden uitgeoefend door, alle aandeelhouders, ook aandeelhouders met woonplaats in een land waar de betrokken aandelen krachtens het
daar geldende recht niet vrijelijk mogen worden aangeboden. In plaats van het wettelijk voorkeursrecht
wordt aan alle aandeelhouders een niet-wettelijk recht tot het nemen van aandelen verleend. In de voorwaarden van het recht wordt echter bepaald dat het niet mag worden uitgeoefend door aandeelhouders
met woonplaats in een land waar die uitoefening op wettelijke bezwaren stuit (uitgesloten aandeelhouders). Dat aldus wordt onderscheiden tussen het recht en de uitoefening ervan, heeft een praktische
reden. Een aandeelhouder verkrijgt zijn recht tot het nemen van aandelen doordat dit wordt bijgeschreven op zijn effectenrekening. De girale systemen die tot die bijschrijving moeten leiden, laten echter
niet toe dat onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende groepen aandeelhouders. De bijschrijving
moet daarom onvermijdelijk geschieden bij alle aandeelhouders, inclusief uitgesloten aandeelhouders.
Ook die krijgen aldus het niet-wettelijke recht. Krachtens de voorwaarden daarvan mogen zij dat recht
echter niet uitoefenen. Deze wijze waarop claimemissies plegen te worden vormgegeven, is ondertussen niet vrij van juridische complicaties. Art. 2:92 lid 2 BW eist dat aandeelhouders die zich in dezelfde
omstandigheden bevinden op dezelfde wijze worden behandeld. Ongelijke behandeling vergt een redelijke en objectieve rechtvaardiging; HR 31 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1212, NJ 1994/436;
zie over ongelijke behandeling Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/291 e.v. en Huizink, in
GS Rechtspersonen, art. 2:92, aant. 4a, met verwijzingen naar rechtspraak en literatuur. Op zichzelf lijkt
het feit dat uitgesloten aandeelhouders woonplaats hebben in een land waar de aandelen waarop de
rechten tot het nemen van aandelen zien, niet mogen worden aangeboden, een redelijke en objectieve
rechtvaardiging tot afwijking van de eis van gelijke behandeling. De uitgiftekoers waartegen met de
rechten de nieuw uit te geven aandelen kunnen worden verkregen, ligt echter in de praktijk altijd onder
de beurskoers. De rechten vertegenwoordigen daarmee een waarde. Voorstelbaar is dat een op zichzelf gerechtvaardigde ongelijke behandeling ongerechtvaardigd kan worden, als het nadeel dat daaruit
voor de ongelijk behandelde aandeelhouders voortvloeit, niet wordt gecompenseerd. In de praktijk
wordt die compensatie gevonden doordat de aandelen die overblijven omdat rechten tot het nemen van
aandelen niet worden uitgeoefend, bij belangstellende beleggers worden geplaatst. Het verschil tussen
de prijs die de beleggers betalen en de uitgiftekoers van de claimemissie wordt vervolgens uitgekeerd
aan de aandeelhouders die hun rechten tot het nemen van aandelen niet hebben uitgeoefend. Dat leidt
echter alleen tot volledige compensatie (en dan nog slechts in geld) als beleggers bereid zijn voor de aandelen de geldende beurskoers te betalen. In de praktijk bedingen zij doorgaans een korting, waarmee de
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recht kan ook onderdeel zijn van de voorwaarden van een door de NV uitgegeven effect.
Denk aan in aandelen converteerbare obligaties.1369 De uitgifte van de aandelen zal in een
dergelijk geval pas in de toekomst plaatsvinden. De in nr. 811 onder “Opinion” opgenomen tekst moet daaraan worden aangepast. Het wordt dan bijvoorbeeld:
When issued, the Shares will have been validly issued and will be fully paid and
nonassessable.
De in nr. 811 onder “Assumptions” opgenomen tekst moet dienovereenkomstig worden
aangepast.
859. Vereiste besluitvorming. Het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in een
NV vergt dezelfde besluitvorming als de uitgifte van aandelen in de NV (art. 2:96 lid 1 jo.
5 BW); zie nr. 818 e.v. De regels omtrent voorkeursrecht voor zittende aandeelhouders zijn
van overeenkomstige toepassing (art. 2:96a lid 1 jo. 8 BW; zie nr. 820).
860. Begrenzing door maatschappelijk kapitaal. Een NV kan niet meer aandelen uitgeven
dan het maatschappelijk kapitaal toelaat. Het maatschappelijk kapitaal begrenst ook het
toekennen van rechten tot het nemen van aandelen; vgl. nr. 822.1370 Als het bestuur of een
ander orgaan van een NV is aangewezen als bevoegd om te besluiten tot het verlenen van
rechten tot het nemen van aandelen, moet uit de aanwijzing volgen tot welk bedrag zulke
rechten kunnen worden verleend (art. 2:96 lid 1 jo. 5 BW).1371 Of het verlenen van rechten
tot het nemen van aandelen binnen de grenzen van het maatschappelijk kapitaal en, als
een orgaan is aangewezen, binnen de grenzen van de aanwijzing blijft, kan de opinion
gever echter niet vaststellen. Hij moet ter zake een assumption opnemen; vgl. nr. 845 e.v.
compensatie onvolledig is. De hier beschreven wijze om claimemissies vorm te geven, is al geruime tijd
gebruikelijk. Tegen de aanpak is nooit bij de rechter opgekomen (althans blijkt daarvan niet uit gepubliceerde rechtspraak). Ook in de media is over de aanpak niet geklaagd. Dat suggereert dat de aanpak
ook in kringen van beleggers als redelijk wordt ervaren. Zolang richtinggevende rechtspraak ontbreekt,
kan een opiniongever er echter met recht voor kiezen in een qualification te wijzen op de complicaties
die de aanpak oproept.
1369 Denkbaar is dat houders van door een ander dan de betrokken NV uitgegeven effecten aan die effecten
aanspraak ontlenen op aandelen in de NV. De houders van de effecten hebben in dat geval echter slechts
een recht tot het nemen van de betrokken aandelen, als de NV zich jegens de houders tot die uitgifte
heeft verbonden. De uitgevende instelling van de effecten kan zich ook zelf jegens de houders van de
effecten hebben verbonden de aandelen te verschaffen. In dat geval moet de uitgevende instelling er zelf
voor zorgen dat zij over die aandelen kan beschikken. Dat kan door de NV te vragen de aandelen aan
de uitgevende instelling uit te geven, maar bijvoorbeeld ook door de aandelen ter beurze te kopen.
1370 Zie noot 1324.
1371 Aanwijzing van een orgaan als bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen omvat de bevoegdheid
te besluiten tot het toekennen van rechten tot het nemen van aandelen, tenzij de aanwijzing anders
bepaalt; Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/348. Als voor de toekenning van rechten tot
het nemen van aandelen geen afzonderlijk plafond is opgenomen, geldt het voor de uitgifte van aan
delen opgenomen maximumaantal voor uitgifte en toekenning van rechten tot het nemen van aandelen
samen.
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en 843. De assumption komt bovenop de assumption dat de uitgifte van de bij uitoefening
van de rechten uit te geven aandelen binnen de grenzen van het maatschappelijk kapitaal
blijft; vgl. de eerste alinea van de in nr. 811 onder “Assumptions” opgenomen tekst en
nr. 861. Een complicatie rijst als de voorwaarden van de rechten tot het nemen van aandelen regelen dat het aantal aandelen dat bij uitoefening van de rechten wordt verkregen,
kan worden verhoogd. Dat is gebruikelijk bij converteerbare obligaties.1372 Voor zover de
verhoging de grens van het maatschappelijk kapitaal of de aanwijzing te boven gaat, is
een dergelijke voorwaarde niet geldig.1373 Een opiniongever die over de voorwaarden van
rechten tot het nemen van aandelen een opinion geeft, behoort daarop in een qualification
te wijzen.1374, 1375
861. Uitgiftehandeling. Als rechten tot het nemen van aandelen worden verleend, zullen
de voorwaarden daarvan bepalen hoe die rechten kunnen worden uitgeoefend en hoe bij
die uitoefening de benodigde aandelen zullen worden uitgegeven. In de praktijk luiden de
uit te geven aandelen op naam; zie nr. 823. Omdat de uitgifte van aandelen op naam in
een NV waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt,
vormvrij is, is een uitgifte van aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de rechten
tot het nemen daarvan, geldig. De uitgifte zal echter slechts geldig zijn, voor zover met
het uit te geven aantal aandelen het maatschappelijk kapitaal niet wordt overschreden; zie
nr. 822. De opiniongever zal ter zake een assumption opnemen; vgl. nr. 845 e.v.
862. Volstorting. De bij uitoefening van het recht tot het nemen van aandelen uit te geven
aandelen moeten worden volgestort; zie nr. 825. Als het recht tot het nemen van aandelen
op zichzelf staat (zie nr. 858), gelden de gewone regels omtrent volstorting; zie nr. 824 e.v.
Als het recht onderdeel is van de voorwaarden van een door de NV uitgegeven effect (zie

1372 De voorwaarden van converteerbare obligaties plegen te bepalen dat bij bepaalde ingrijpende gebeurtenissen – splitsing van aandelen, uitkering van stockdividend, uitkering van een meer dan gebruikelijk
dividend in geld, uitgifte van nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs onder de beurskoers – de conversiekoers wordt aangepast. Die aanpassing strekt tot compensatie van het nadeel dat de obligatiehouders
door de betrokken gebeurtenis lijden. Aanpassing van de conversiekoers heeft naar haar aard tot gevolg
dat het aantal aandelen dat bij conversie wordt uitgegeven, wordt verhoogd.
1373 Denkbaar is dat de voorwaarden van de rechten tot het nemen van aandelen zo moeten worden uitgelegd dat niet-nakoming van de niet geldige voorwaarden de betrokken NV tot schadevergoeding
verplicht; zie echter nr. 629 en in het bijzonder noot 1007.
1374 Het maatschappelijk kapitaal begrenst slechts het toekennen van rechten tot het nemen van (nieuw uit
te geven) aandelen. Het beperkt niet het toekennen van rechten tot het anderszins verkrijgen van (eerder uitgegeven) aandelen. Of een recht tot het verkrijgen van aandelen in de ene of de andere categorie
valt, is een vraag van uitleg van de voorwaarden van het recht. Nakoming door een NV van een recht
tot het verkrijgen van aandelen anders dan bij uitgifte kan struikelen over de beperkingen die art. 2:98
BW stelt aan verkrijging door een NV van eigen aandelen.
1375 Verhoging van het aantal aandelen dat bij conversie van een converteerbare obligatie wordt verkregen,
gaat onvermijdelijk gepaard met een overeenkomstige verlaging van de conversiekoers. De conversiekoers mag echter niet dalen onder de nominale waarde van de uit te geven aandelen: bij uitgifte van een
aandeel moet daarop ten minste de nominale waarde worden gestort; zie nr. 825.
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nr. 858), zullen de voorwaarden van het effect vaak bepalen dat volstorting geschiedt door
verrekening van de vordering van de NV tot volstorting met de schuld van de NV uit
hoofde van het effect. In dat geval vergt de volstorting geen aanvullende handelingen.1376
863. Opinion over rechten tot het nemen van aandelen zelf. Een validly issued opinion
over aandelen die zullen worden uitgegeven bij uitoefening van rechten tot het nemen van
aandelen, wordt in de praktijk altijd verlangd ten tijde dat de rechten tot het nemen van de
aandelen worden verleend. Dan zal ook een remedies opinion over die rechten worden verlangd. Dat roept de vraag op door welk recht rechten tot het nemen van aandelen worden
beheerst. Een antwoord op die vraag vergt dat de rechten internationaalprivaatrechtelijk
worden gekwalificeerd. De rechten kunnen worden aangemerkt als rechten uit een verbintenisrechtelijke overeenkomst. In dat geval is op de rechten het recht van toepassing, dat
wordt aangewezen door de Rome I Verordening. In de praktijk is dat het gekozen recht
van de rechten; vgl. nr. 688 en 733. De rechten kunnen ook worden aangemerkt als vennootschapsrechtelijke rechten. Dan mist de Rome I Verordening toepassing (art. 1 lid 2
aanhef en onder f) Rome I Verordening). Vennootschapsrechtelijke kwesties betreffende
een Nederlandse NV worden beheerst door Nederlands recht als het recht van de plaats
waar de NV haar zetel heeft (art. 10:118 BW; een Nederlandse NV heeft krachtens art. 2:66
lid 3 BW haar zetel altijd in Nederland). Welke internationaalrechtelijke kwalificatie juist
is, is onzeker. Als de voorwaarden van de rechten een rechtskeuze voor buitenlands recht
bevatten, doet de opiniongever er verstandig aan in zijn opinion een qualification op te
nemen met de strekking dat die rechtskeuze ten aanzien van de rechten mogelijk niet
werkt. Hij kan daaraan toevoegen dat, voor zover Nederlands recht van toepassing is,
de rechten afdwingbaar zijn. De remedies opinion over de rechten kan overigens worden
gegeven overeenkomstig nr. 675 e.v. (voor zover Nederlands recht van toepassing is) en
722 e.v. (voor zover buitenlands recht van toepassing is).

1376 Art. 2:80 lid 4 BW, dat bepaalt dat een aanhouder niet bevoegd is tot verrekening van zijn schuld tot
volstorting, is alleen van toepassing op eenzijdig verrekening door de aandeelhouder en niet op tussen
de NV en de aandeelhouder na oprichting overeengekomen verrekening; Asser/ Van Solinge & Nieuwe
Weme 2-IIa 2013/128.
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10
10.1

Enforceability opinions – forumkeuze en keuze voor arbitrage
Inleiding

864. Jurisdiction en enforcement of judgments opinions; arbitration en enforcement
of arbitral awards opinions; no immunity opinion. De enforceability opinion over de
afdwingbaarheid van een forumkeuze is de jurisdiction opinion. Zij komt voor in twee
vormen: (a) een voor forumkeuzes voor een Nederlandse rechter, en (b) een voor forumkeuzes voor een buitenlandse rechter. Een jurisdiction opinion over een forumkeuze
voor een buitenlandse rechter gaat vergezeld van een enforcement of judgments opinion,
over de tenuitvoerlegging in Nederland van door de gekozen buitenlandse rechter gewezen uitspraken. De enforceability opinion over de afdwingbaarheid van een keuze voor
arbitrage is de arbitration opinion. Een arbitration opinion gaat vergezeld van een enforcement of arbitral awards opinion, over de tenuitvoerlegging in Nederland van in de
gekozen arbitrage gewezen vonnissen. De arbitration opinion en enforcement of arbitral
awards opinion komen voor in twee vormen: (a) een voor keuzes voor, en tenuitvoerlegging van vonnissen gewezen in, arbitrage in Nederland, en (b) een voor keuzes voor,
en tenuitvoerlegging van vonnissen gewezen in, arbitrage buiten Nederland. Een enkele
opinionontvanger verlangt uitdrukkelijke bevestiging dat de opinionvennootschap geen
volkenrechtelijke immuniteit geniet. Die bevestiging wordt gegeven in de no immunity
opinion.
865. Nederlandse rechter – buitenlands rechter; Nederlandse arbitrage – buitenlandse arbitrage. Zie over de jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een Nederlandse rechter
nr. 866 e.v. Zie over de jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een buitenlandse
rechter nr. 896 e.v. Zie over de enforcement of judgments opinion nr. 930 e.v. Zie voor
de arbitration opinion over een keuze voor arbitrage in Nederland en de bijbehorende
enforcement of arbitral awards opinion nr. 953 e.v. Zie voor de arbitration opinion over
een keuze voor arbitrage in het buitenland en de bijbehorende enforcement of arbitral
awards opinion nr. 982 e.v. Zie over de no immunity opinion nr. 1006 e.v.
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10.2

De jurisdiction opinion – Nederlandse rechter

866.

Opinion:

The submission to the jurisdiction of the [chosen Dutch] court in the Agreement is
valid and binding on and enforceable against the Company.
Qualification:
The binding effect and enforceability of the submission to the jurisdiction of the
[chosen Dutch] court in the Agreement is subject to any exceptions applicable under
(a) Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of
12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments
in civil and commercial matters (recast), or (b) the 2007 Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial
matters.
867. Betekenis. De in nr. 866 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van
een jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een Nederlandse rechter. De opinion
houdt in dat de forumkeuze jegens de opinionvennootschap in rechte afdwingbaar is.
De vraag of een forumkeuze dat is, valt uiteen in twee deelvragen: (a) de vraag of de
Nederlandse rechter aan de forumkeuze rechtsmacht ontleent, en (b) de vraag of, als de
Nederlandse rechter aan de forumkeuze in beginsel rechtsmacht ontleent, op dat beginsel uitzonderingen bestaan.
868. “valid and binding and enforceable”. De opinion houdt in dat de forumkeuze in de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, “valid and binding and enforceable” is. De opinion biedt daarmee de opinionontvanger de geruststelling dat de Nederlandse rechter aan
de forumkeuze rechtsmacht ontleent, een en ander voor zover de qualifications niet iets
anders zeggen. De opinionontvanger weet aldus dat hij nakoming van de rechtsverhouding bij de in de forumkeuze gekozen rechter kan afdwingen. Zie over de betekenis van
“valid and binding and enforceable” en de wijzen waarop naar die drie-eenheid kan worden verwezen nr. 679.
869. Verhouding tot remedies opinion. Als in een rechtsverhouding een forumkeuze voor
een Nederlandse rechter is opgenomen, zal die rechtsverhouding doorgaans mede een
rechtskeuze voor Nederlands recht bevatten. Zie voor het geval een rechtskeuze is gedaan
voor een ander recht nr. 888. Wordt over een dergelijke rechtsverhouding een remedies
opinion gegeven, dan strekt deze zich in beginsel mede uit over de in de rechtsverhouding
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opgenomen forumkeuze; vgl. nr. 682.1377 Omdat de jurisdiction opinion is toegespitst op
de forumkeuze, maar overigens hetzelfde zegt als de remedies opinion, is zij als afzonderlijke opinion overbodig. Als de jurisdiction opinion desondanks wordt opgenomen, zet zij
ten aanzien van de forumkeuze de remedies opinion opzij; zie nr. 680.1378

870. Erkenning forumkeuze. Een schriftelijk gemaakte forumkeuze voor een Neder
landse rechter wordt naar Nederlands recht in beginsel erkend. Die erkenning kan wortelen in de EEX-Verordening of de Nederlandse wet. Voor de opinionparagraaf doet de
bron van de erkenning niet ter zake.
871. Gronden voor erkenning. De erkenning van een forumkeuze voor een Nederlandse
rechter kan wortelen in een supranationale regeling of in de Nederlandse wet. In internationale gevallen is de erkenningsregeling in de EEX-Verordening van toepassing.1379, 1380, 1381
1377 Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 192. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 387 e.v., bespreken een
forumkeuze in het kader van hun bespreking van de remedies opinion.
1378 Bevat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een forumkeuze voor een buitenlandse rechter, dan
rijst de vraag of de jurisdiction opinion over die forumkeuze een opinion omvat dat de opinionvennootschap geen immuniteit geniet; zie nr. 901. Ten aanzien van een forumkeuze voor een Nederlandse
rechter rijst die vraag niet. In een procedure voor de Nederlandse rechter geniet een Nederlandse opinionvennootschap nooit immuniteit; zie nr. 1010.
1379 De forumkeuzeregeling in de EEX-Verordening is alleen van toepassing in internationale gevallen. Als
een van de partijen bij de forumkeuze haar woonplaats buiten Nederland heeft, zal het geval internationaal zijn. Hebben beide partijen hun woonplaats in Nederland, dan zal het vereiste internationale element echter doorgaans ontbreken; vgl. noot 137. Een rechtspersoon of vennootschap heeft woonplaats
op de plaats van zijn statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging (art. 63 lid 1 EEX-Verordening).
Een complicatie is dat onzeker is wannéér aan de internationaliteitseis moet zijn voldaan: (a) ten tijde
dat de forumkeuze wordt gemaakt, (b) ten tijde dat de procedure waarin hij aan de orde komt, aanhangig wordt gemaakt, of (c) op een van deze momenten; Vlas, in GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 23
EEX-Vo, aant. 4 en 5, en Kuypers 2008, p. 64 en p. 84 e.v. Andere eisen die de EEX-Verordening aan
haar toepasselijkheid stelt, leveren in de opinionpraktijk geen problemen op De EEX-Verordening is
alleen van toepassing in burgerlijke en handelszaken (art. 1 lid 1 EEX-Verordening). Opinions gaan
in de praktijk nooit over andere zaken. Van het toepassingsgebied van de EEX-Verordening zijn uitgezonderd “faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures” en voorts arbitrage (art. 1 lid 2
aanhef en onder b) en d) EEX-Verordening). Voor zover regels van faillissementsrecht een forumkeuze
doorkruisen, werkt de bankruptcy qualification; zie nr. 891. Zie over arbitrage bij de arbitration opinion en de enforcement of arbitral awards opinion. De overige uitzonderingen op het toepassingsgebied van de EEX-Verordening (zie art. 1 EEX-Verordening) spelen in de opinionpraktijk geen rol.
Binnen de grenzen van het toepassingsbereik van de EEX-Verordening wordt een forumkeuze door de
verordening beheerst als (a) hij ziet op een bepaalde rechtsbetrekking, en (b) het gekozen forum een
rechter in de EU is (art. 25 lid 1 EEX-Verordening). Zie over de voorwaarde onder (a) nr. 872. Bij een
keuze voor een Nederlandse rechter is aan de voorwaarde onder (b) voldaan.
1380 Regelingen omtrent erkenning van een forumkeuze voor de Nederlandse rechter zijn ook opgenomen
in de het EVEX en het EEX-Verdrag. Het EVEX geldt tussen de Europese Unie aan de ene kant en
IJsland, Noorwegen en Zwitserland aan de andere kant. Het EEX-Verdrag, dat goeddeels is vervangen door de EEX-Verordening, geldt nog tussen de EU, Aruba en Gibraltar. (Het verdrag geldt niet
voor Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden; Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, EEX-Vo,
inleidende opmerkingen, aant. 11.) Zie over samenloop tussen EEX-Verordening, het EVEX en het
EEX-Verdrag noot 1381. Nederland heeft bilaterale executieverdragen met België, Duitsland, Italië,
Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze verdragen zijn voor de opinionpraktijk zonder belang.
1381 Een vraag is hoe de EEX-Verordening zich verhoudt tot de twee andere regelingen die voorzien in
erkenning van een forumkeuze voor de Nederlandse rechter – het EVEX en het EEX-Verdrag. Tussen
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Onder die verordening wordt een forumkeuze voor een Nederlandse rechter in beginsel
erkend; zie nr. 872 e.v. In nationale gevallen bepaalt de Nederlandse wet dat een forumkeuze voor een Nederlandse rechter deze in beginsel rechtsmacht geeft; zie nr. 874.
872. Geldigheid forumkeuze onder EEX-Verordening. Een forumkeuze waarop de EEXVerordening van toepassing is, wordt erkend als hij voldoet aan de formele en materiële geldigheidseisen van de verordening. De EEX-Verordening (art. 25 leden 1 en 2) stelt
de formele eis dat een forumkeuze bij schriftelijke overeenkomst wordt gemaakt, of in
een andere toegelaten vorm.1382 In de opinionpraktijk is een forumkeuze altijd schriftelijk, zodat deze eis geen probleem oplevert. De EEX-Verordening (art. 25 lid 1) stelt
voorts de materiële eisen dat (a) de forumkeuze ziet op een bepaalde rechtsbetrekking,
en (b) de forumkeuze materieel geldig is onder het recht dat wordt aangewezen door het
internationaal privaatrecht van de gekozen rechter (art. 25 lid 1 jo. overweging (20) EEXVerordening). Een forumkeuze in een rechtsverhouding waarop een opinion ziet, heeft
in de praktijk altijd betrekking op geschillen die in verband met die rechtsverhouding
ontstaan.1383, 1384 Aan de voorwaarde onder (a) is daarmee voldaan. Of aan de voorwaarde
onder (b) wordt voldaan, hangt bij een forumkeuze voor de Nederlandse rechter af van
het recht dat naar Nederlands internationaal privaatrecht op die keuze van toepassing
is. Welk recht dat is, is niet geheel zeker. Aannemelijk is dat de Rome I Verordening van
overeenkomstige toepassing is (art. 10:154 BW).1385 Onder de Rome I Verordening (art. 3
lid 1) is, als ter zake van de forumkeuze een rechtskeuze is gedaan, het gekozen recht

1382
1383
1384

1385

de erkenningsregeling in de EEX-Verordening enerzijds en de erkenningsregeling in de twee andere
regelingen anderzijds bestaan twee verschillen. In de eerste plaats wordt een forumkeuze voor de
Nederlandse rechter onder de EEX-Verordening erkend ongeacht de woonplaats van de partijen (art. 25
lid 1 EEX-Verordening). Erkenning onder de andere regelingen vergt dat ten minste een van de partijen
woonplaats heeft in het gebied dat de regeling bestrijkt (art. 23 lid 1 EVEX, art. 17 lid 1 EEX-Verdrag).
Omdat de andere regelingen erkenning van een forumkeuze in andere gevallen niet verbieden, botsen de EEX-Verordening en de andere regelingen op dit punt niet. In de tweede plaats bevat de EEXVerordening een verwijzingsregel aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welk recht de materiële
geldigheid van een forumkeuze beheerst; zie nr. 872. In de andere regelingen ontbreekt een dergelijke
regel. Welk recht onder de andere regelingen de materiële geldigheid van een forumkeuze beheerst, is
daarmee onduidelijk; vgl. nr. 906.
Vgl. over de andere mogelijke vormen nr. 105.
Vgl. over de bepaalbaarheidseis Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 23 EEX-Vo, aant. 8 en
Kuypers 2008, p. 409 e.v.
De forumkeuze ziet dikwijls mede op verbintenissen uit onrechtmatige daad, en andere niet-
contractuele verbintenissen, die samenhangen met de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Ook
dergelijke verbintenissen vallen binnen de grenzen van “een bepaalde rechtsbetrekking”; Kuypers
2008, p. 420.
Kramer, in: T&C Vermogensrecht, art. 1 Rome I Verordening, aant. 3, Strikwerda 2012/265 en 2012*,
p. 213, en Bertrams & Kruisinga 2014, p. 54-55. Zie ook, ten aanzien van arbitrage-overeenkomsten,
Kamerstukken II 2012/13, 33 611, nr. 3, p. 8. In Kamerstukken II 2009/10, 32 137, nr. 3, p. 83, wordt in het
algemeen gewezen op de mogelijkheid dat langs de weg van art. 10:154 BW de Rome I Verordening van
toepassing is op onderwerpen die in art. 1 Rome I Verordening van haar toepassingsgebied zijn uitgezonderd (waaronder ook de forumkeuze valt). Kernvraag is of een forumkeuze “als [een verbintenis] uit
overeenkomst [kan] worden aangemerkt”. Dat vergt een ruime uitleg; vgl. de definitie van “verbintenis”
bij Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I* 2012 201/6.
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van toepassing. Ontbreekt een rechtskeuze, dan geldt het recht van het land waarmee de
forumkeuze het nauwst verbonden is (art. 4 lid 4 Rome I Verordening). Over de vraag welk
recht dat is, kan worden getwist. Hetzelfde geldt als de Rome I Verordening toepassing
zou missen. In de literatuur zijn als mogelijkheden in het bijzonder naar voren geschoven (a) het recht van de rechtsverhouding waarvan de forumkeuze deel uitmaakt, (b) het
recht van de gekozen rechter, en (c) het recht van de rechter die over de geldigheid van
de forumkeuze moet oordelen.1386 Als ten aanzien van de rechtsverhouding waarvan de
forumkeuze deel uitmaakt een rechtskeuze voor Nederlands recht is gedaan (zie nr. 873),
verwijzen in een procedure voor de Nederlandse rechter de drie mogelijkheden echter
alle naar Nederlands recht. In een zeldzaam geval komt het voor dat een forumkeuze
voor de Nederlandse rechter is opgenomen in een rechtsverhouding met een rechtskeuze
voor buitenlands recht. In dat geval is niet uitgesloten dat de materiële geldigheid van de
forumkeuze mede wordt beheerst door het gekozen buitenlandse recht.
873. Gekozen recht forumkeuze. Een vraag is in welke gevallen een forumkeuze een
gekozen recht heeft. In de praktijk maakt de forumkeuze deel uit van een meer omvattende rechtsverhouding. Die rechtsverhouding zal een rechtskeuze bevatten; vgl. nr. 688
en 733. Een forumkeuze moet echter worden behandeld als een afzonderlijke overeenkomst (art. 25 lid 5 EEX-Verordening; art. 8 lid 6 Rv1387). Soms bepaalt de meer omvattende rechtsverhouding ondubbelzinnig dat de rechtskeuze mede op de forumkeuze ziet.
Is dat niet het geval, dan is, als de meer omvattende rechtsverhouding wordt beheerst
door Nederlands recht, de vraag of de rechtskeuze daarin mede ziet op de forumkeuze
een vraag van uitleg (vgl. art. 10 lid 1 Rome I Verordening). In het algemeen mag worden
aangenomen dat de partijen hebben gewild dat de rechtskeuze ook op de forumkeuze
ziet.1388 Als de meer omvattende rechtsverhouding wordt beheerst door buitenlands recht,
bepaalt buitenlands recht of de rechtskeuze in de rechtsverhouding mede op de forumkeuze ziet. Als uit de rechtsverhouding ondubbelzinnig blijkt dat de rechtskeuze mede op
de forumkeuze ziet, kan de opiniongever daarvan uitgaan; vgl. nr. 744. Als dat niet zo is,
1386 Vlas, in: GS Rechtspersonen, art. 8 Rv, aant. 7 (voorstander van mogelijkheid (b)), Steffens, in: GS
Verbintenissenrecht, art. 1 EVO, aant. 4 (mogelijkheid (a) is de heersende leer), Verheul & Feteris 1986,
p. 95-96 (voorstander van een combinatie van mogelijkheden (a) en (c)), Kuypers 2008, p. 239-240 en
243-244 (min of meer voorstander van mogelijkheid (a)), Strikwerda 2009, p. 106, 2012/255 en 2012*,
p. 218-219 (voorstander van mogelijkheid (a)), Kramer, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 10:154, aant.
2, en T&C Vermogensrecht, art. 1 Rome I Verordening, aant. 3 (voorstander van mogelijkheid (a)),
Vonken, in: T&C Vermogensrecht, art. 1 EVO, aant. 4 (mogelijkheid (a) is de heersende leer), Bertrams
& Kruisinga 2014, p. 54-55 (voorstander van mogelijkheid (a)), Kokkini-Iatridou & Boele-Woelki,
NIPR 1993, p. 348-356 en WPNR 1993, p. 54-55 (voorstander van mogelijkheid (c) in gevallen waarin
ten aanzien van de forumkeuze geen rechtskeuze is gedaan), Vlas & Ibili, WPNR 2003, p. 312-313, en
Koppenol-Laforce, NIPR 2011, p. 458 (zonder eigen standpunt).
1387 De regel geldt ook voor een forumkeuze waarop het EVEX van toepassing is; vgl. HvJEG 3 juli 1997,
ECLI:NL:XX:1997:AD4024, NJ 1999/681. Het gevolg van de splitsing tussen de forumkeuze en de overeenkomst waarvan hij deel uitmaakt, is dat de geldigheid van de forumkeuze los van de geldigheid van
die overeenkomst moet worden beoordeeld; vgl. art. 25 lid 5 EEX-Verordening en Kamerstukken II
1999/2000, 26855, nr. 3 p. 39.
1388 Strikwerda 2012*, p. 217-218.
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moet de opiniongever desalniettemin rekening houden met de mogelijkheid dat onder het
toepasselijke recht de forumkeuze wordt beheerst door het in de rechtsverhouding gekozen recht.
874. Geldigheid forumkeuze onder Nederlands recht. Waar de Nederlandse wet van toepassing is, wordt een forumkeuze voor een Nederlandse rechter in beginsel erkend (art. 8
lid 1 Rv). Voorwaarden zijn dat (a) de forumkeuze ziet op een bepaalde rechtsbetrekking,
(b) die rechtsbetrekking ter vrije bepaling van de partijen staat, en (c) bij de forumkeuze
een redelijk belang aanwezig is. Aan de voorwaarde onder (a) is in de praktijk steeds voldaan; zie nr. 872. Rechtsbetrekkingen die niet ter vrije bepaling van partijen staan, komen
in de opinionpraktijk niet voor, een enkele uitzondering mogelijk daargelaten.1389 Aan
de voorwaarde onder (b) is daarmee ook voldaan. De forumkeuze zal in het algemeen
zijn opgenomen in een rechtsverhouding die krachtens rechtskeuze is onderworpen aan
Nederlands recht. Dat levert het vereiste redelijke belang op, zodat aan de voorwaarde
onder (c) ook is voldaan.1390 Een forumkeuze kan alleen worden erkend als hij geldig is.
Of een forumkeuze voor de Nederlandse rechter geldig is, is in de meeste gevallen een
vraag van Nederlands recht; vgl. nr. 872 e.v. Alleen in het zeldzame geval dat ten aanzien van een forumkeuze voor de Nederlandse rechter een rechtskeuze voor buitenlands
recht is gemaakt, moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de geldigheid
van de forumkeuze wordt beheerst door het gekozen buitenlandse recht.1391 De wet (art. 8
lid 5 Rv en 108 lid 3 Rv) bepaalt dat een forumkeuze wordt bewezen door een geschrift.
1389 Een rechtsbetrekking staat niet ter vrije bepaling van partijen als een beslissing daarover mede werkt
ten aanzien van anderen dan de partijen daarbij, of anderszins raakt aan de openbare orde; Snijders, in:
GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1020, aant. 5 (het begrip “ter vrije bepaling van partijen” uit art. 8
Rv keert met dezelfde achtergrond terug in art. 1020 Rv; Kamerstukken II 1999/2000, 26 855, nr. 3, p. 38).
De rechtsverhouding waarop een opinion ziet, pleegt vermogensrechtelijk te zijn. Vermogensrechtelijke
kwesties staan doorgaans ter vrije bepaling van partijen; Kamerstukken II 1999/2000, 26 855, nr. 3,
p. 38. Een aandeelhoudersovereenkomst die de verhoudingen tussen aandeelhouders in een NV of
BV en (het bestuur en de raad van commissarissen van) de betrokken NV of BV regelt, kan echter
niet-vermogensrechtelijke regelingen bevatten, die raken aan de organisatie of het functioneren van
een rechtspersoon. Kwesties als het bestaan van de rechtspersoon, de inhoud van zijn statuten of de
nietigheid of vernietiging van zijn besluiten staan in het algemeen niet ter vrije bepaling van partijen;
Snijders, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1020, aant. 5. Zie in die aantekening voor een uitgebreider overzicht van rechtsbetrekkingen die wel en niet ter vrije bepaling van partijen staan.
1390 Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 8 Rv, aant. 2 en Kuypers 2008, p. 633. Als de rechtsverhouding is onderworpen aan buitenlands recht (vgl. nr. 888), zal er een ander redelijk belang bij een
forumkeuze voor de Nederlandse rechter moeten bestaan. Dat de opinionvennootschap Nederlands
is, is in het algemeen een voldoende redelijk belang; Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 8 Rv,
aant. 2, Kuypers 2008, p. 634 en Verheul & Feteris, 1986/9.4. Zie over redelijk belang overigens Kuypers
2008, p. 631-639.
1391 Een forumkeuze in algemene voorwaarden kan door de wederpartij van de gebruiker van de algemene
voorwaarden veelal worden vernietigd als hij onredelijk bezwarend is (art. 6:233 BW). Als de wederpartij een consument is, is de forumkeuze zonder meer onredelijk bezwarend als de consument niet de
mogelijkheid heeft alsnog voor beslechting van het geschil door de krachtens de wet bevoegde rechter te
kiezen (art. 6:236 aanhef en onder n BW). Zie over de vraag wanneer de algemenevoorwaardenregeling
van belang is noot 1179.
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In de opinionpraktijk zijn forumkeuzes altijd schriftelijk, zodat deze bepaling niet tot
complicaties leidt.
875. “Valid and binding and enforceable”. De opinionparagraaf zegt dat de forumkeuze
voor de aangewezen Nederlandse rechter “valid and binding and enforceable” is. De vraag
of een forumkeuze “valid”– geldig – is, wordt beheerst door de EEX-Verordening of de
Nederlandse wet; zie nr. 870 e.v. Een geldige forumkeuze is op grond van de toepasselijke
regeling in beginsel tevens “binding and enforceable” – bindend en afdwingbaar; zie echter nr. 883 e.v.

876. Gekozen Nederlandse rechter. De forumkeuze kan strekken tot aanwijzing van de
Nederlandse rechter in het algemeen, of tot aanwijzing van een bepaalde Nederlandse
rechter. Voor zijn geldigheid maakt dat geen verschil.
877. Gekozen Nederlandse rechter. Een forumkeuze kan bepalen dat “de Nederlandse
rechter” rechtsmacht heeft ten aanzien van geschillen waarop de forumkeuze ziet. Een
forumkeuze kan ook bepalen dat een bepaalde Nederlandse rechter, bijvoorbeeld “de
rechter te Amsterdam”, rechtsmacht heeft. Het laatste is meer gebruikelijk.1392 Als een
forumkeuze is gemaakt voor de Nederlandse rechter in het algemeen, moet aan de hand
van de Nederlandse wet worden bepaald welke Nederlandse rechter bevoegd is.1393 Als
geen andere rechter bevoegd is, is de rechter te Den Haag bevoegd (art. 109 Rv). Als
een bepaalde Nederlandse rechter is aangewezen, is die rechter in beginsel bevoegd; zie
nr. 878.
878. Grenzen aan vrijheid keuze bepaalde Nederlandse rechter. Een forumkeuze voor een
bepaalde Nederlandse rechter kan alleen worden erkend binnen de grenzen van de absolute bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende rechters in de Nederlandse wet.1394
In de praktijk is die begrenzing geen sta-in-de-weg. Een forumkeuze voor een bepaalde
Nederlandse rechter die, zoals meestal het geval is, als bevoegd aanwijst “de rechter” of “de
rechtbank” in een bepaalde plaats, struikelt zelden over de absolute bevoegdheidsverdeling
(vgl. art. 42 Wet ro). De relatieve bevoegdheidsverdeling tussen verschillende Nederlandse
rechters wordt door een forumkeuze terzijde gesteld. Voor zover de EEX-Verordening
van toepassing is, vloeit dat rechtstreeks uit die verordening voort: de aanwijzing bij een
1392 Overeenkomsten naar New Yorks recht bevatten doorgaans een rechtskeuze voor de rechter – federaal
of statelijk – in New York. Engelsrechtelijke overeenkomsten plegen te voorzien in een forumkeuze
voor de Engelse rechter in het algemeen.
1393 Vgl. Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 23 EEX-Vo, aant. 3. Zie echter Kuypers 2008, p. 96,
die betoogt dat als de verweerder geen woonplaats in Nederland heeft, in afwijking van de wet (in het
bijzonder art. 109 Rv) rechtsmacht toevalt aan de rechter “van de plaats waar de verbintenis uit overeenkomst is of moet worden uitgevoerd”.
1394 De regels omtrent absolute bevoegdheid zijn van openbare orde; Vriesendorp 1981, p. 64. Een forumkeuze kan die regels niet terzijde stellen.
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geldige forumkeuze van “een gerecht” van een EU-lidstaat geeft dat gerecht, mits absoluut bevoegd, rechtsmacht (art. 25 lid 1 EEX-Verordening).1395 Voor zover de Nederlandse
wet van toepassing is, ontleent de aangewezen rechter aan de forumkeuze rechtsmacht op
grond van de regel dat een door partijen aangewezen rechter relatieve rechtsmacht heeft
(art. 108 lid 1 Rv); zie echter nr. 885.

879. Exclusiviteit. De forumkeuze kan meer of minder exclusief zijn. De mate van
exclusiviteit wordt bepaald door de forumkeuze-overeenkomst.
880. Gradaties van exclusiviteit. Een forumkeuze kan tweezijdig exclusief, eenzijdig
exclusief of niet exclusief zijn. Een tweezijdig exclusieve forumkeuze bindt beide partijen
aan de aangewezen rechter. Geen van hen kan zich tot een andere rechter wenden. Een
eenzijdig exclusieve forumkeuze bindt een van de partijen aan de aangewezen rechter,
maar laat de andere partij de vrijheid een andere bevoegde rechter te benaderen. Een nietexclusieve forumkeuze geeft beide partijen die vrijheid. In de praktijk wordt in een forumkeuzebeding doorgaans ondubbelzinnig bepaald in welke mate de forumkeuze bedoeld is
exclusief te zijn.
881. Exclusiviteit onder EEX-Verordening. Voor zover de EEX-Verordening van toepassing is, wordt de mate van exclusiviteit van een forumkeuze bepaald door de forumkeuzeovereenkomst (art. 25 lid 1 EEX-Verordening).1396 Zwijgt de overeenkomst, dan is de
forumkeuze in beginsel exclusief. Zie voor uitzonderingen nr. 884.
882. Exclusiviteit onder Nederlands recht. De Nederlandse wet regelt niet of de toedeling bij
forumkeuze van absolute rechtsmacht aan de Nederlandse rechter exclusief is. Dat is niet
verrassend. In een procedure voor de Nederlandse rechter is van belang of de Nederlandse
rechter rechtsmacht heeft. Of die rechtsmacht exclusief is of, anders gezegd, of een buitenlandse rechter ook bevoegd is, doet in het algemeen niet ter zake.1397 De wet bevat wel een
regeling omtrent de exclusiviteit van een toedeling van relatieve rechtsmacht. Een dergelijke toedeling is exclusief in de mate waarin de forumkeuze-overeenkomst dat bepaalt.
Zwijgt de overeenkomst, dan is de toedeling in beginsel exclusief (art. 108 lid 1 Rv).
Aannemelijk is dat ten aanzien van de toedeling van absolute rechtsmacht hetzelfde geldt.
1395 Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 23 EEX-Vo, aant. 3.
1396 De EEX-Verordening laat tweezijdig exclusieve, eenzijdig exclusieve en niet-exclusieve forumkeuzes
toe; vgl. Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 23 EEX-Vo, aant. 6.
1397 Een uitzondering kan gelden als over een kwestie waarop de forumkeuze ziet, een procedure bij een
buitenlandse rechter aanhangig was gemaakt voordat een Nederlandse procedure werd ingeleid. De
Nederlandse rechter kan in dat geval de bij hem aanhangige procedure aanhouden totdat de buitenlandse rechter heeft beslist. Heeft de buitenlandse rechter beslist en is zijn beslissing voor erkenning in
Nederland vatbaar, dan verklaart de Nederlandse rechter zich onbevoegd (art. 12 Rv). Als de forumkeuze voor de Nederlandse rechter vanuit Nederlandsrechtelijke optiek exclusief is, ligt aanhouden van
de Nederlandse procedure echter niet voor de hand.
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883. Uitzonderingen op werking forumkeuze. De rechtsmacht die een Nederlandse
rechter aan een geldig gemaakte forumkeuze ontleent, wordt terzijde gesteld waar krachtens een supranationale regeling een buitenlandse rechter exclusieve rechtsmacht heeft.
Voor zover de forumkeuze exclusief is, kan die exclusiviteit door een supranationale regeling worden doorbroken. Relevante supranationale regelingen zijn de EEX-Verordening
en het EVEX. De relatieve rechtsmacht die een bepaalde Nederlandse rechter aan een
geldige forumkeuze ontleent, kan worden terzijde gesteld door de Nederlandse wet.
884. Uitzonderingen onder EEX-Verordening en EVEX. De EEX-Verordening en het EVEX
delen in een aantal gevallen rechtsmacht toe, die niet of slechts beperkt door een forumkeuze kan worden doorbroken (art. 25 lid 4 jo. art. 15, 19, 23 en 24 EEX-Verordening;
art. 23 lid 5 jo. art. 13, 17, 21 en 22 EVEX).1398, 1399 De rechter waaraan de rechtsmacht
wordt toegedeeld, is steeds een rechter in het gebied dat de betrokken regeling bestrijkt.
Voor de EEX-Verordening is dat de Europese Unie, voor het EVEX de EU en IJsland,
Noorwegen en Zwitserland.1400 De beperkingen op de erkenning van een forumkeuze
onder de EEX-Verordening en het EVEX zijn naast elkaar van toepassing; voor zover zij
strijdig mochten zijn, gaat het EVEX voor (art. 73 lid 1 EEX-Verordening). Voor zover
hier van belang zijn de regels omtrent toedeling van rechtsmacht in de twee erkenningsregelingen hetzelfde. Het is ook de bedoeling dat de regeling zo veel mogelijk eenvormig worden uitgelegd.1401 Voor rechtsverhoudingen waarop opinions plegen te zien, kan
vooral van belang zijn de exclusieve rechtsmacht voor geschillen over (a) geldigheid van
1398 Of een van deze regels van toedeling van rechtsmacht daadwerkelijk toepasselijk zal zijn, is veelal niet
met zekerheid te voorspellen. Bepalend voor de toepassing van een regeling is vaak de toestand ten tijde
dat het geschil aanhangig wordt gemaakt; vgl. noot 1379. Die toestand kan anders zijn dan de toestand
ten tijde dat de forumkeuze wordt gemaakt. In een voorbeeld: als de Nederlandse aandeelhouders van
een Engelse vennootschap op aandelen ter zake van hun aandeelhouderschap een aandeelhoudersovereenkomst hebben gesloten met daarin een forumkeuze voor de Nederlandse rechter (in het verlengde
van een rechtskeuze voor Nederlands recht), werkt die forumkeuze krachtens de EEX-Verordening
niet ten aanzien van geschillen over de geldigheid van door de organen van de vennootschap genomen
besluiten. Ten aanzien van dergelijke geschillen is de Engelse rechter exclusief bevoegd (art. 22 aanhef en onder 2 EEX-Verordening; art. 24 aanhef en onder 2 EEX-Verordening). Als de vennootschap
haar zetel verplaatst naar Bermuda, is de exclusieve bevoegdheidstoedeling aan de Engelse rechter
echter niet langer toepasselijk: art. 22 aanhef en onder 2 EEX-Verordening (alsook art. 24 aanhef en
onder 2 EEX-Verordening) geldt alleen voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn gevestigd in
de Europese Unie.
1399 Een marginale rol is weggelegd voor het EEX-Verdrag; zie noot 1380.
1400 De EEX-Verordening is ten aanzien van Denemarken van toepassing krachtens (a) de Overeenkomst
tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, en (b) de
kennisgeving die Denemarken op 20 december 2012 op grond van art. 3 lid 2 van die overeenkomst aan
de Europese Commissie heeft gedaan (zie PbEG 21 maart 2013, L 79/4). De Overeenkomst voorziet in
bepaalde uitzonderingen voor Denemarken op de toepassing van de EEX-Verordening. In het bijzonder
gelden wijzigingen in en uitvoeringsmaatregelen op de EEX-Verordening voor Denemarken slechts
voor zover Denemarken die wijzigingen of uitvoeringsmaatregelen ten uitvoer legt (art. 3 en 4 van de
Overeenkomst).
1401 Zie de preambule bij het EVEX.

461

Over opinions.indd 461

17-5-2016 15:01:45

Over opinions
besluiten van vennootschappen en rechtspersonen (mogelijk van belang als een opinion
ziet op een aandeelhoudersovereenkomst die ziet op een buitenlandse vennootschap; de
rechter van de plaats van vestiging van de vennootschap of rechtspersoon is bij uitsluiting
bevoegd; art. 24 aanhef en onder 2 EEX-Verordening; art. 22 aanhef en onder 2 EVEX),
en (b) tenuitvoerlegging van beslissingen (de rechter van de plaats van tenuitvoerlegging
is bij uitsluiting bevoegd; art. 24 aanhef en onder 5 EEX-Verordening; art. 22 aanhef en
onder 5 EVEX).1402 Een exclusieve forumkeuze doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van
een buitenlandse rechter om voorlopige of bewarende maatregelen te treffen waarin de
wet van het land van de buitenlandse rechter voorziet (art. 35 EEX-Verordening; art. 31
EVEX).1403 Exclusiviteit wordt voorts terzijde gesteld als de partijen verschijnen voor een
andere rechter zonder diens bevoegdheid te betwisten (art. 26 EEX-Verordening; art. 24
EVEX).
885. Uitzonderingen onder Nederlands recht. De Nederlandse wet bevat geen regels die de
toewijzing van absolute rechtsmacht aan de Nederlandse rechter doorkruisen en die in de
opinionpraktijk van belang zijn; vgl. nr. 878. De Nederlandse wet (art. 108 lid 2 Rv) voorziet in uitzonderingen op de afdwingbaarheid van een toedeling van relatieve rechtsmacht
1402 Een vraag is of de uitzondering in art. 17 e.v. EEX-Verordening (en art. 15 e.v. EVEX; het navolgende
geldt daarvoor evenzeer, met verwijzing naar art. 15 in plaats van artikel 17) voor door consumenten
gesloten overeenkomsten van belang kan zijn. Een “consument” is onder meer een persoon die een
overeenkomst sluit “voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd”
met een wederpartij die “commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat waar de consument
woonplaats heeft, of dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op die staat, of op meerdere staten met inbegrip van die staat, en de overeenkomst onder die activiteiten valt” (art. 17 lid 1 aanhef en onder c) EEX-Verordening). Een consument kan zijn wederpartij dagen (a) voor de rechter van
de lidstaat waar hij woonplaats heeft, (b) voor de rechter van de lidstaat waar de wederpartij woonplaats
heeft, of (c) als dat is overeengekomen, voor een andere gekozen rechter (art. 18 lid 1 en 19 aanhef en
onder 2 EEX-Verordening). Een consument kan alleen worden gedaagd voor de rechter van de lidstaat
waar hij zijn woonplaats heeft (art. 17 lid 2 EEX-Verordening). Zie voor uitzonderingen art. 17 lid 3
EEX-Verordening. Een natuurlijke persoon die obligaties koopt, zal dat veelal doen “voor een gebruik
dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd”. Een vraag is of de uitgifte van obligaties
moet worden gezien als een “commerciële of beroepsactiviteit” van de uitgevende instelling daarvan.
Als dat zo is, zal de aanbieding van obligaties in de lidstaat waar de consument zijn woonplaats heeft,
allicht het “ontplooien” van die activiteit in de lidstaat zijn, of ten minste het “richten met ongeacht
welke middelen” van die activiteit op die lidstaat. Een exclusieve forumkeuze voor een Nederlandse
rechter in obligatievoorwaarden werkt dan niet voor zover hij in strijd is met de bevoegdheidsregeling voor consumentenovereenkomsten in de EEX-Verordening: de obligatiehouder blijft bevoegd de
uitgevende instelling van de obligaties te dagen voor de door de EEX-Verordening aangewezen rechter.
Omdat de jurisdiction opinion in het algemeen beperkt blijft tot de afdwingbaarheid van de forumkeuze jegens de opinionvennootschap (vgl. echter nr. 719), is de doorbreking van de exclusiviteit ten
gunste van de obligatiehouder voor de opinion echter in het algemeen zonder belang.
1403 “Voorlopige maatregelen” omvatten mede maatregelen getroffen door de voorzieningenrechter in
kort geding, met uitzondering, in beginsel, van een incasso-kortgeding; HvJEG 17 november 1998,
ECLI:NL:XX:1998:AD2958, NJ 1999/339. “Bewarende maatregelen” zijn maatregelen die “bedoeld zijn
om een feitelijke situatie of rechtssituatie in stand te houden ter bewaring van rechten waarvan de
erkenning voor het overige wordt gevorderd voor de rechter die van het bodemgeschil kennis neemt”;
HvJEG 26 maart 1992, ECLI:NL:XX:1992:AD1645, NJ 1996/315. Denk aan conservatoir beslag; Vlas,
in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 31 EEX-Vo, aant. 2.
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aan een Nederlandse rechter. Een uitzondering die in de opinionpraktijk enig belang kan
hebben, is de uitzondering voor vorderingen met een bedrag van ten hoogste EUR 25.000
(art. 108 lid 2 Rv); vgl. nr. 890.1404, 1405, 1406

886. Onderzoek. Om de jurisdiction opinion te kunnen geven, moet de opiniongever
de forumkeuze onder de loep nemen. Hij moet voorts nagaan wat het gekozen recht is
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.
887. Onderzoek beperkt. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen om de jurisdiction opinion te kunnen geven, is beperkt. De opiniongever moet vaststellen welke
Nederlandse rechter door de forumkeuze wordt aangewezen, en vaststellen dat deze
rechter naar Nederlands recht absoluut bevoegd is om kennis te nemen van de geschillen waarop de forumkeuze ziet; vgl. nr. 878. In de praktijk is dat steeds het geval. De
geldigheidseisen waaraan de forumkeuze moet voldoen (zie nr. 872 e.v.), leveren in de
praktijk geen problemen op. De forumkeuze is altijd opgenomen in een schriftelijke
rechtsverhouding. De door de EEX-Verordening en de Nederlandse wet (bij wijze van
bewijsvoorschrift) gestelde formele geldigheidseis dat de forumkeuze schriftelijk is aangegaan, is daarmee vervuld. Aan de materiële geldigheidseis dat de forumkeuze moet zien
op een bepaalde rechtsbetrekking, is in de praktijk altijd voldaan; zie nr. 872. Voor zover
Nederlands recht van toepassing is, is de forumkeuze voor het overige materieel geldig als
hij niet tot stand gekomen is door een wilsgebrek. De afwezigheid van een wilsgebrek mag
de opiniongever veronderstellen. Die veronderstelling hoeft hij niet vast te leggen in een
assumption; zie nr. 245.1407 Zie voor zover op de materiële geldigheid van de forumkeuze
buitenlands recht van toepassing is nr. 888.

1404 Een vraag is of deze uitzondering voorgaat op een forumkeuze waarop de EEX-Verordening of het
EVEX van toepassing is. Dat lijkt niet het geval, als tenminste de door de forumkeuze aangewezen
rechter absoluut bevoegd is of kan zijn kennis te nemen van geschillen tot en met het genoemde bedrag;
vgl. nr. 878.
1405 Een vraag is of in de opinionpraktijk een rol is weggelegd voor de uitzondering voor “zaken betreffende
een overeenkomst die wordt gesloten door een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf en een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf”. Vgl. de
analyse in noot 1402.
1406 Bij de Wijzigingswet financiële markten 2015 is in de Wft een nieuw art. 1:23a Wft ingevoegd. Het artikel bepaalt dat in burgerlijke zaken betreffende het verlenen van beleggingsdiensten, het verrichten van
beleggingsactiviteiten (zie voor definities van beide begrippen art. 1:1 Wft) of het aanbieden van effecten aan het publiek (zie voor een definitie art. 5:1 Wft), de rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd
is. Die regel laat echter de algemene regels in Rv onverlet (Kamerstukken II 2013/14, 33 918, nr. 3, p. 49).
Dat moet inhouden dat de bevoegdheidstoedeling door een forumkeuze kan worden doorkruist; De
Bie Leuveling Tjeenk, TFR 2014, p. 203. Omdat de regering zich beraadt op de vraag of voldoende
duidelijk is op welke zaken het artikel ziet en aanpassing van het artikel niet is uitgesloten, is de inwerkingtreding van het artikel uitgesteld; Kamerstukken II 2013/14, 33 918, nr. 16, p. 1-2 en Kamerstukken
I 2013/14, 33 918, nr. C, p. 5.
1407 Doet hij dat niet, dan is de assumption een implied assumption.
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888. Rechtsverhouding naar buitenlands recht. In een zeldzaam geval komt het voor dat
een forumkeuze voor de Nederlandse rechter wordt opgenomen in een rechtsverhouding
met een rechtskeuze voor buitenlands recht. In dat geval is aannemelijk dat de materiële
geldigheid van de forumkeuze door dat recht wordt bepaald; zie nr. 872 e.v. De opinion
paragraaf zal in dat geval moeten zeggen (a) dat voor zover Nederlands recht van toepassing is, de forumkeuze afdwingbaar is, en (b) dat voor zover het gekozen recht van
toepassing is, Nederlands recht geen roet in het eten gooit. Voor een tekst kan inspiratie worden geput uit de jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een buitenlandse
rechter; zie de in nr. 866 onder “Opinion” opgenomen teksten.

889. Assumptions en qualifications. Op de uitzonderingen die de EEX-Verordening,
het EVEX en de Nederlandse wet maken op de erkenning van de forumkeuze, en de
eventuele exclusiviteit daarvan, moet in een qualification worden gewezen. De bank
ruptcy qualification is van toepassing.
890. Uitzonderingen op werking forumkeuze. De erkenning van een forumkeuze voor de
Nederlandse rechter is niet absoluut; zie nr. 883 e.v. Voor zover een forumkeuze beoogt
exclusief te zijn, is ook die exclusiviteit veelal niet absoluut. De opiniongever behoort op
de uitzonderingen op de erkenning en de exclusiviteit in een qualification te wijzen. Dat
gebeurt in de in nr. 866 onder “Qualification” opgenomen tekst.1408 De tekst wijst niet op
de uitzonderingen in de wet op de toedeling van relatieve rechtsmacht; zie nr. 885. De
enige uitzondering van enig praktisch belang is echter de uitzondering voor vorderingen
met een bedrag van ten hoogste EUR 25.000. Waar opinions plegen te zien op rechtsverhoudingen waarmee tientallen of honderden miljoenen euro’s gemoeid zijn, ligt niet voor
de hand dat over een bedrag van EUR 25.000 of minder zal worden geprocedeerd. Als al
wordt geprocedeerd, zijn de gevolgen van de uitzondering beperkt: weliswaar is de gekozen rechter niet bevoegd, maar een andere Nederlandse rechter is dat wel. De juridisch
adviseur die de opinionontvanger ter zake van het geschil bijstaat, zal op de bevoegdheid
van de andere rechter wijzen, zodat de procedure onmiddellijk bij die rechter kan worden
ingeleid. Tegen die achtergrond is het niet nodig in de qualification ook op deze uitzondering te wijzen.

1408 In de tekst wordt niet verwezen naar de mogelijke toepasselijkheid van het EEX-Verdrag. Het praktisch
belang van het EEX-Verdrag is in de meeste gevallen echter verwaarloosbaar; vgl. noot 1380. De uitzonderingen op de erkenning en de exclusiviteit van een forumkeuze in het EEX-Verdrag zijn overwegend
gelijk aan of vergelijkbaar met de uitzonderingen in de EEX-Verordening en het EVEX. Nu in de qualification op het bestaan van die uitzonderingen wordt gewezen, weet de opinionontvanger dat de erkenning van de forumkeuze en de exclusiviteit daarvan niet absoluut is, en kan hij nagaan wat voor soort
uitzonderingen kunnen bestaan. Tegen die achtergrond is het aanvaardbaar dat het EEX-Verdrag in de
qualification niet wordt genoemd; vgl. nr. 279 en 224 e.v.
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891. Bankruptcy qualification van toepassing. De jurisdiction opinion wordt beperkt
door de bankruptcy qualification. De EEX-Verordening is niet van toepassing op faillissement, akkoorden en soortgelijke procedures (art. 1 lid 2 aanhef en onder b) EEXVerordening).1409 Voor zover op een dergelijke procedure de Insolventieverordening van
toepassing is, heeft de rechter van de lidstaat waar de insolventieprocedure geopend is,
rechtsmacht ten aanzien van vorderingen die rechtstreeks uit de procedure voortvloeien
en daarmee nauw verbonden zijn.1410 Of die rechtsmacht exclusief is, is onbeslist.1411
892. Assumption over geldigheid forumkeuze. Een forumkeuze is alleen geldig als de partijen daarbij hem geldig zijn aangegaan. Of dat zo is, gaat de opiniongever alleen na voor
zover hij over de opinionvennootschap een capacity opinion geeft. Voor het overige moet
hij veronderstellen dat er geen complicaties zijn. In de praktijk gaat de jurisdiction opinion gepaard met een remedies opinion over de rechtsverhouding waarin de forumkeuze
is opgenomen. De veronderstellingen die de opiniongever ten aanzien van de forumkeuze
moet doen, gaan dan op in de assumption dat de wederpartij de overeenkomst waarop de
opinion ziet, geldig is aangegaan; zie nr. 697.

893. Meervoudige forumkeuze; gelijktijdige procedures. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een meervoudige forumkeuze bevat. In dat geval
moet de opinionparagraaf worden gesplitst. Het komt ook voor dat de rechtsverhouding waarop een opinion ziet, bepaalt dat een of meer partijen over de rechtsverhouding gelijktijdig bij verschillende rechters kunnen procederen. Op de beperkingen die de
EEX-Verordening en het EVEX daaraan stellen, kan de opiniongever in een qualification
moeten wijzen.
894. Meervoudige forumkeuze. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop een opinion ziet, een meervoudige forumkeuze bevat, voor rechters in verschillende landen.
De rechtsverhouding kan bijvoorbeeld de partijen, of een van hen, de keuze bieden uit
verschillende rechters. De rechtsverhouding kan ook de beslechting van geschillen over
bepaalde onderwerpen opdragen aan de rechter van het ene land, en van andere geschillen aan de rechter van een ander land. De EEX-Verordening, voor zover deze van toepassing is, verzet zich niet tegen een meervoudige forumkeuze.1412 Nederlands recht, voor
zover dat van toepassing is, doet dat evenmin. Een meervoudige forumkeuze staat aan de
afdwingbaarheid van de daarin opgenomen keuze voor de Nederlandse rechter daarom

1409 De uitzondering voor faillissement of akkoord of de soortgelijke procedure is van toepassing als het
betrokken geval een voldoende rechtstreeks en voldoende nauw verband met de betrokken procedure
heeft; HvJEG 10 september 2009, ECLI:NL:XX:2009:BJ8053, NJ 2010/541.
1410 HvJEG 12 februari 2009, ECLI:NL:XX:2009:BH3636, NJ 2013/38.
1411 Exclusiviteit is er volgens Hof Amsterdam 3 november 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BL8405,
JOR 2010/244.
1412 Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 23 EEX-Vo, aant. 3 en Kuypers 2008, p. 100-101.
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niet in de weg. Waar de forumkeuze mede voorziet in een keuze voor een buitenlandse
rechter, zal daarover een afzonderlijke jurisdiction opinion moeten worden opgenomen.
Vrij van complicaties is een meervoudige forumkeuze ondertussen niet. Dat geldt in het
bijzonder als voor sommige geschillen is gekozen voor de ene rechter, en voor andere voor
een andere rechter. Niet altijd zal zonneklaar zijn hoe de scheidslijn tussen de twee groepen geschillen loopt. De aangewezen rechters kunnen de scheidslijn verschillend trekken.
Als voor beide aangewezen rechters wordt geprocedeerd, is niet uitgesloten dat zij beslissingen nemen die niet met elkaar verenigbaar zijn. De opiniongever doet er wijs aan op dit
soort complicaties in een qualification te wijzen.
895. Gelijktijdige procedures. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop een opinion
ziet, bepaalt dat een of meer partijen over de rechtsverhouding gelijktijdig bij verschillende rechters kunnen procederen. De mogelijkheden daartoe zijn echter niet onbeperkt.
Beperkingen vloeien in de eerste plaats voort uit de EEX-Verordening en het EVEX. Als
eenzelfde geschil aanhanging is bij verschillende rechters waarop de betrokken regeling
(EEX-Verordening of EVEX) van toepassing is, houdt de rechter waarbij het geschil het
laatst is aangebracht zijn uitspraak aan; komt de rechtsmacht van de eerder benaderde
rechter vast te staan, dan verklaart de later benaderde rechter zich onbevoegd (art. 29
EEX-Verordening; art. 27 EVEX). Worden samenhangende vorderingen aangebracht bij
verschillende gerechten waarop de betrokken regeling van toepassing is, dan kan de later
benadere rechter zijn uitspraak aanhouden en, mits de eerderbenaderde rechter bevoegd
is de zaak gevoegd te behandelen, deze desverzocht naar hem verwijzen (art. 30 EEXVerordening; art. 28 EVEX). Zijn meer rechters waarop de betrokken regeling van toepassing is bij uitsluiting bevoegd, dan verwijzen later benaderde rechters het geschil naar de
rechter waarbij het geschil het eerst is aangebracht (art. 31 lid 1 EEX-Verordening; art. 29
EVEX). Als een exclusieve forumkeuze voor een EEX-rechter is gemaakt, houdt als hoofdregel elke andere rechter een bij hem aangebracht geschil aan totdat de gekozen rechter
over zijn bevoegdheid heeft beslist; verklaart de gekozen rechter zich bevoegd, dan verklaart elke andere rechter zich onbevoegd (art. 31 lid 2 en 3 EEX-Verordening; zie voor
uitzonderingen art. 31 lid 4 EEX-Verordening). In gevallen waarin de EEX-Verordening
en het EVEX toepassing missen, vloeit een beperking in de tweede plaats voort uit de
Nederlandse wet. Als een zaak aanhanging is gemaakt voor een buitenlandse rechter en
diens beslissing in Nederland kan worden erkend en, waar toepasselijk, ten uitvoer gelegd,
kan de Nederlandse rechter het geding aanhouden; heeft de buitenlandse rechter zijn
beslissing genomen, dan kan de Nederlandse rechter zich onbevoegd verklaren (art. 12
Rv).1413 Als de rechtsverhouding niet al rekening houdt met deze beperkingen (bijvoorbeeld door te bepalen dat de mogelijkheid bestaat “to the extent permitted by law”), zal de
opiniongever daarop in een qualification moeten wijzen.
1413 Zie over het onderscheid tussen erkenning en tenuitvoerlegging nr. 933. Vonnissen in burgerlijke en
handelszaken (vgl. nr. 932) van rechters buiten de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Zwitserland
kunnen in Nederland niet ten uitvoer worden gelegd; zie nr. 947 e.v.
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10.3

De jurisdiction opinion – buitenlandse rechter

896.

Opinion:

EEX-Verordening van toepassing:
To the extent that the submission to the jurisdiction of the [chosen foreign] court in
the Agreement:
(a) is governed by Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and
of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast), it is valid and
binding on and enforceable against the Company; and
(b) is also governed by the law designated by [country of the chosen foreign court]
private international law, Dutch law does not restrict its validity and binding
effect on and enforceability against the Company.
EVEX van toepassing:
To the extent that the submission to the jurisdiction of the [chosen foreign] court in
the Agreement:
(a) is governed by the 2007 Lugano Convention on jurisdiction and the recognition
and enforcement of judgments in civil and commercial matters, it is valid and
binding on and enforceable against the Company; and
(b) is also governed by any other law designated by that convention, Dutch law
does not restrict its validity and binding effect on and enforceability against the
Company.
Nederlandse wet van toepassing:
The validity and binding effect on and enforceability against the Company of the submission to the jurisdiction of the [chosen foreign] court in the Agreement:
(a) likely are governed by [country of the chosen court] law; and
(b) are not restricted by Dutch law.
Qualification:
The binding effect and enforceability of the submission to the jurisdiction of the
[chosen foreign] court in the Agreement is subject to limited exceptions, including any
applicable exceptions under (a) Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition
and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast), and (b) the
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2007 Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters.
897. Betekenis. De in nr. 896 onder “Opinion” opgenomen teksten zijn voorbeelden van
een jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een buitenlandse rechter. De opinion
strekt ertoe dat, voor zover Nederlands recht van toepassing is, de forumkeuze jegens
de opinionvennootschap in rechte afdwingbaar is en dat, voor zover buitenlands recht
van toepassing is, Nederlands recht aan de afdwingbaarheid van de forumkeuze niet in
de weg staat. In een procedure bij de Nederlandse rechter is de vraag of een forumkeuze
voor een buitenlandse rechter afdwingbaar is, vooral van belang voor zover die forumkeuze exclusief is. De vraag valt in dat geval uiteen in twee deelvragen: (a) de vraag of de
forumkeuze de rechtsmacht van de Nederlandse rechter opzijzet, en (b) de vraag of, als
de forumkeuze de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in beginsel opzijzet, op dat
beginsel uitzonderingen bestaan.
898. “valid and binding and enforceable”; verschillende teksten. De opinion strekt ertoe
dat de forumkeuze in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, jegens de opinionvennootschap “valid and binding and enforceable” is. Voor zover de forumkeuze exclusief
is (zie nr. 899), biedt de opinion daarmee de opinionontvanger de geruststelling dat de
forumkeuze de rechtsmacht van de Nederlandse rechter opzijzet, een en ander voor zover
de qualifications niet iets anders zeggen. De opinionontvanger weet aldus dat hij niet het
risico loopt dat, in weerwil van de forumkeuze, over nakoming van de rechtsverhouding
bij de Nederlandse rechter kan worden geprocedeerd. Zie over de betekenis van “valid and
binding and enforceable” en de wijzen waarop naar de drie-eenheid kan worden verwezen
nr. 679. Hoe de afdwingbaarheid van een forumkeuze moet worden bepaald, verschilt
al naar gelang de EEX-Verordening, het EVEX of de Nederlandse wet van toepassing is;
zie nr. 903 e.v. Als de EEX-Verordening van toepassing is – bij een forumkeuze voor een
buitenlandse rechter in de EU – kan de eerste in nr. 896 onder “Opinion” opgenomen
tekst worden gebruikt. Is het EVEX van toepassing – bij een forumkeuze voor een buitenlandse rechter in Noorwegen, IJsland of Zwitserland – dan moet de tweede in nr. 896
onder “Opinion” opgenomen tekst worden gebruikt. Geldt de Nederlandse wet – bij een
forumkeuze voor een andere buitenlandse rechter – dan past de derde in nr. 896 onder
“Opinion” opgenomen tekst.
899. Belang: exclusieve forumkeuze. Een forumkeuze kan tweezijdig exclusief, eenzijdig exclusief of niet exclusief zijn. Een niet-exclusieve forumkeuze biedt beide partijen
de vrijheid geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde rechter dan de door de
forumkeuze aangewezen rechter. Een eenzijdig of tweezijdig exclusieve forumkeuze onthoudt één partij (eenzijdig) of beide partijen (tweezijdig) die vrijheid; vgl. nr. 880. Bezien
vanuit Nederland is de vraag of een forumkeuze voor een buitenlandse rechter afdwingbaar is, alleen van belang als de forumkeuze exclusief is en aldus de rechtsmacht van de
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Nederlandse rechter terzijde stelt. Is de forumkeuze niet exclusief en heeft de Nederlandse
rechter op grond van zijn eigen bevoegdheidsregels rechtsmacht, dan doet in beginsel niet
ter zake of ook een buitenlandse rechter bevoegd is. Uitzonderingen op dat beginsel zijn
denkbaar. Zo kan de vraag naar de afdwingbaarheid opkomen als een van de partijen een
procedure aanhangig heeft gemaakt bij de door de forumkeuze aangewezen rechter, en de
Nederlandse rechter moet beslissen of hij de Nederlandse procedure zal aanhouden tot de
aangewezen rechter heeft beslist (vgl. art. 12 Rv). De vraag kan ook aan de orde komen als
de aangewezen rechter zijn beslissing heeft genomen, en er wordt gepoogd die beslissing
in Nederland ten uitvoer te leggen; vgl. nr. 313.
900. Verhouding tot remedies opinion. Als in een rechtsverhouding een forumkeuze voor
een buitenlandse rechter is opgenomen, zal die rechtsverhouding doorgaans mede een
rechtskeuze voor het recht van het land van de rechter bevatten. Zie voor het geval een
rechtskeuze is gedaan voor een ander recht nr. 918. Wordt over een dergelijke rechtsverhouding een remedies opinion gegeven, dan strekt deze zich in beginsel mede uit over
de in de rechtsverhouding opgenomen forumkeuze; vgl. nr. 727.1414 De remedies opinion
bevestigt echter dat de rechtsverhouding waarop zij ziet, wordt beheerst door het gekozen
recht van de rechtsverhouding (zie nr. 725). Voor een in de rechtsverhouding opgenomen
forumkeuze is die bevestiging niet in alle gevallen juist; zie nr. 903 e.v. De opiniongever
moet daarom ten aanzien van de forumkeuze een afzonderlijke enforceability opinion
opnemen. Die afzonderlijke opinion is de jurisdiction opinion. Ten aanzien van de forumkeuze zet de jurisdiction opinion de remedies opinion opzij; zie nr. 726.
901. Opinion omvat no immunity opinion. Als een opiniongever een enforceability opinion in ruime zin geeft, liggen in de daarin opgenomen enforceability opinions de capacity opinions besloten waarop die enforceability opinions voortbouwden; zie nr. 39. Dat
roept de vraag op of de jurisdiction opinion – een enforceability opinion – voortbouwt
op de no immunity opinion – een capacity opinion; zie nr. 1008. Dat is het geval. De
jurisdiction opinion strekt ertoe dat, voor zover Nederlands recht van toepassing is, de
forumkeuze in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, jegens de opinionvennootschap afdwingbaar is en dat, voor zover buitenlands recht van toepassing is, Nederlands
recht aan de afdwingbaarheid van de forumkeuze niet in de weg staat. Dat is alleen juist
als de opinionvennootschap geen immuniteit geniet. Daarom bouwt de jurisdiction opinion in zoverre voort op de no immunity opinion.
902. Alternatieve formuleringen. Sommige opiniongevers volstaan met een jurisdiction
opinion langs de lijnen dat “Under Dutch law, the submission to the jurisdiction of the
[chosen foreign] court in the Agreement is valid and binding on and enforceable against the
Company”. Voor zover de geldigheid van de forumkeuze wordt beheerst door buitenlands
1414 Vgl. noot 1377.
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recht (zie nr. 905 e.v.), is de vraag of de forumkeuze afdwingbaar is – “valid and binding
and enforceable” – echter niet een vraag van Nederlands recht. Tegen deze achtergrond
is niet zonder meer duidelijk hoe een opinion dat een forumkeuze naar Nederlands recht
afdwingbaar is, moet worden begrepen voor zover buitenlands recht van toepassing is;
vgl. nr. 731. Die onduidelijkheid kan beter worden voorkomen door de jurisdiction opinion op te zetten langs de lijnen van de in nr. 866 onder “Opinion” opgenomen teksten.

903. Erkenning forumkeuze. Een schriftelijk gemaakte forumkeuze voor een buitenlandse rechter wordt naar Nederlands recht in beginsel erkend. Die erkenning kan wortelen in de EEX-Verordening, het EVEX of de Nederlandse wet.
904. Gronden voor erkenning. De erkenning van een forumkeuze voor een buitenlandse
rechter kan wortelen in een supranationale regeling of in de Nederlandse wet. Voor de opinionpraktijk relevante supranationale regelingen zijn de EEX-Verordening en het EVEX.1415
Bij een keuze voor een buitenlandse rechter in de Europese Unie is de EEX-Verordening
van toepassing. Bij een keuze voor een buitenlandse rechter in IJsland, Noorwegen en
Zwitserland is het EVEX van toepassing.1416, 1417, 1418 Onder de EEX-Verordening en het
EVEX wordt een forumkeuze waarop de betrokken regeling van toepassing is, in beginsel erkend; zie nr. 905 (EEX-Verordening) en nr. 906 (EVEX). Waar geen supranationale
regeling van toepassing is – in de praktijk: bij een forumkeuze voor een rechter buiten
de EU en de drie genoemde landen – bepaalt de wet (art. 8 lid 2 Rv) dat een exclusieve
forumkeuze voor een buitenlandse rechter de rechtsmacht van de Nederlandse rechter

1415 Zie voor de andere supranationale regeling – het EEX-Verdrag – en bilaterale executieverdragen waarbij Nederland partij is noot 1380.
1416 De EEX-Verordening is slechts van toepassing in internationale gevallen; zie noot 1379. Voor het EVEX
geldt hetzelfde. Als een Nederlandse opinionvennootschap partij is bij een forumkeuze voor een buitenlandse rechter, mag ervan worden uitgegaan dat het geval internationaal is. Zie over andere grenzen
aan het toepassingsgebied van de EEX-Verordening ook noot 1379. Ten aanzien van het EVEX is die
noot van overeenkomstige toepassing.
1417 De forumkeuzeregeling in het EVEX is slechts van toepassing als ten minste een partij daarbij woonplaats heeft op het grondgebied van een door het EVEX gebonden staat – een lidstaat van de Europese
Unie of IJsland, Noorwegen of Zwitserland (art. 23 lid 1 EVEX). Als een Nederlandse opinionvennootschap partij is bij een forumkeuze voor een rechter in IJsland, Noorwegen of Zwitserland is aan die
voorwaarde in het algemeen voldaan. Een rechtspersoon of vennootschap heeft woonplaats ter plaatse
van zijn statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging (art. 60 lid 1 EVEX). Een Nederlandse rechtspersoon heeft altijd zijn zetel in Nederland (art. 2:27 lid 4 onder a, deels jo. art. 2:53a, 2:66 lid 3 BW,
2:177 lid 3 BW en 2:286 lid 4 onder d BW), een Nederlandse VOF of CV zal vaak haar hoofdbestuur of
hoofdvestiging in Nederland hebben. Een complicatie is dat onzeker is op welk tijdstip aan de woonplaatseis moet zijn voldaan: ten tijde dat de forumkeuze wordt gemaakt, ten tijde dat de procedure
waarin hij aan de orde komt, of op een van beide tijdstippen; Vlas, in GS Burgerlijke Rechtsvordering,
art. 23 EEX-Vo, aant. 4 en 5, en Kuypers 2008, p. 64 en p. 84 e.v. Als de opinionvennootschap nadat de
forumkeuze is gemaakt, haar woonplaats verplaatst naar een land buiten de EU en IJsland, Noorwegen
of Zwitserland, mist het EVEX dus mogelijk alsnog toepassing. Met een dergelijk ingrijpende wijziging
hoeft de opiniongever echter geen rekening te houden; vgl. nr. 245.
1418 Vgl. over samenloop tussen de EEX-Verordening en het EVEX noot 1381.
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in beginsel terzijde stelt. Deze bepaling geeft uitdrukking aan het beginsel dat, binnen
de grenzen van de wet, partijen vrij zijn te kiezen welke rechter hun geschil beslecht.1419
Dat beginsel rechtvaardigt aan de ene kant dat de bepaling ruim wordt uitgelegd en zowel
op een tweezijdig als op eenzijdig exclusieve forumkeuze wordt toegepast. Het beginsel
brengt aan de andere kant mee dat ook een niet-exclusieve forumkeuze naar Nederlands
recht in beginsel wordt erkend (zij het dat die de rechtsmacht van de Nederlandse rechter
niet terzijde stelt).1420
905. Geldigheid forumkeuze onder EEX-Verordening. Een forumkeuze waarop de EEXVerordening van toepassing is, wordt erkend als hij voldoet aan de formele en materiële
geldigheidseisen van de verordening. De EEX-Verordening (art. 25 leden 1 en 2) stelt (a) de
formele eis dat een forumkeuze bij schriftelijke overeenkomst wordt gemaakt, of in een
andere toegelaten vorm,1421 en (b) de materiële eisen dat (i) de forumkeuze ziet op een
bepaalde rechtsbetrekking, en (ii) de forumkeuze geldig is onder het recht dat wordt aangewezen door het internationaal privaatrecht van de gekozen rechter (art. 25 lid 1 jo. overweging (20) EEX-Verordening). Aan de voorwaarden onder (a) en (b)(i) is in de praktijk
altijd voldaan; zie nr. 872. Bevestiging daarvan ligt besloten in onderdeel (a) van de eerste
in nr. 896 onder “Opinion” opgenomen tekst. Of aan de voorwaarde onder (b)(ii) wordt
voldaan, hangt bij een forumkeuze voor een buitenlandse rechter af van het recht dat naar
het internationaal privaatrecht van die rechter op die keuze van toepassing is. Onderdeel
(b) van de eerste in nr. 896 onder “Opinion” opgenomen tekst verwijst de opinionontvanger naar dat recht en biedt hem de geruststelling dat die toepasselijkheid, binnen de
grenzen van de qualifications, niet door Nederlands recht wordt doorkruist.
906. Geldigheid forumkeuze onder EVEX. Het EVEX (art. 23 leden 1 en 2) stelt aan de
geldigheid van een forumkeuze (a) de formele eis dat de keuze bij schriftelijke overeenkomst wordt gemaakt, of in een andere toegelaten vorm, en (b) de materiële eisen dat (i) de
forumkeuze ziet op een bepaalde rechtsbetrekking, en (ii) over de keuze wilsovereenstemming bestaat.1422 Aan de voorwaarden onder (a) en (b)(i) is in de praktijk altijd voldaan; zie
nr. 872. Bevestiging daarvan ligt besloten in onderdeel (a) van de tweede in nr. 896 onder
1419 Vgl. HR 28 oktober 1988, ECLI:NL:GHSHE:1987:AD0138, NJ 1988/765, met verwijzing naar
HR 1 februari 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4957, NJ 1985/698. Art. 8 lid 2 Rv is de codificatie van het
eerste arrest; Kamerstukken II 1999/2000, 26 855, nr. 3, p. 38.
1420 Bij een forumkeuze voor een buitenlandse rechter is sneller een rol weggelegd voor de Nederlandse
wet dan bij een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Een forumkeuze voor de Nederlandse rechter waarbij een Nederlandse opinionvennootschap partij is, wordt in de opinionpraktijk doorgaans
beheerst door de EEX-Verordening; zie echter noot 1379. Een forumkeuze voor een buitenlandse rechter waarbij een Nederlandse opinionvennootschap partij is, wordt echter alleen beheerst door de EEXVerordening als de aangewezen rechter een rechter in de EU is. De forumkeuze wordt beheerst door
het EVEX als de aangewezen rechter een rechter in IJsland, Noorwegen of Zwitserland is. In andere
gevallen, bijvoorbeeld bij een forumkeuze voor een rechter in New York, geldt de Nederlandse wet.
1421 Vgl. over de andere mogelijke vormen nr. 105.
1422 Zie over de wilsovereenstemming Vlas, in: GS Rechtspersonen, art. 23 EEX-Vo, aant. 7.
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“Opinion” opgenomen tekst. Of aan de voorwaarde onder (b)(ii) wordt voldaan, hangt
af van het recht dat bepaalt of over de forumkeuze wilsovereenstemming bestaat. Welk
recht dat is, is onzeker. In de literatuur is verdedigd dat “wilsovereenstemming” in het
EVEX een autonome betekenis heeft, zodat het antwoord op de vraag of wilsovereenstemming bestaat in het EVEX zelf moet worden gezocht.1423 Verdedigd zou kunnen worden
dat in het EVEX stilzwijgend de verwijzingsregel besloten ligt die de EEX-Verordening
uitdrukkelijk is opgenomen. In dat geval wordt de vraag of wilsovereenstemming bestaat,
beheerst door het recht dat volgens het internationaal privaatrecht van de gekozen rechter
van toepassing is; vgl. nr. 872. Denkbaar is ten slotte dat uit het EVEX voortvloeit dat de
vraag of wilsovereenstemming bestaat, wordt beheerst door het recht dat van toepassing
is volgens het internationaal privaatrecht van de rechter die over de geldigheid van het
beding moet oordelen.1424 Welk recht dat is, als die rechter de Nederlandse rechter is, is
niet zeker; zie nr. 907. De tweede in nr. 896 onder “Opinion” opgenomen tekst laat open
welk recht op de materiële geldigheid van de forumkeuze van toepassing is, maar biedt de
opinionontvanger wel de geruststelling dat het toepasselijke recht niet door Nederlands
recht wordt doorkruist.
907. Geldigheid forumkeuze onder Nederlands recht. Waar de Nederlandse wet van toepassing is, wordt een forumkeuze voor een buitenlandse rechter in beginsel erkend (art. 8
lid 2 Rv). Voorwaarden zijn dat de forumkeuze ziet op (a) een bepaalde rechtsbetrekking,
(b) die ter vrije bepaling van de partijen staat. Aan die voorwaarden is in de praktijk steeds
voldaan; zie nr. 872. Een forumkeuze kan alleen worden erkend als hij geldig is. Dat roept
de vraag op naar welk recht de geldigheid van een forumkeuze moet worden beoordeeld.
Aannemelijk is dat de Rome I Verordening van overeenkomstige toepassing is (art. 10:154
BW).1425 Onder de Rome I Verordening (art. 3 lid 1) is, als ter zake van de forumkeuze een
rechtskeuze is gedaan, het gekozen recht van toepassing. Zie over de vraag wanneer ten
aanzien van een forumkeuze een rechtskeuze is gedaan nr. 873. Ontbreekt een rechtskeuze, dan geldt het recht van het land waarmee de forumkeuze het nauwst verbonden
is (art. 4 lid 4 Rome I Verordening). Over de vraag welk recht dat is, kan worden getwist.
Hetzelfde geldt als de Rome I Verordening toepassing zou missen. In de literatuur zijn
als mogelijkheden in het bijzonder naar voren geschoven (a) het recht van de rechtsverhouding waarvan de forumkeuze deel uitmaakt, (b) het recht van de gekozen rechter,
en (c) het recht van de rechter die over de geldigheid van de forumkeuze moet oordelen;
zie nr. 872. Het recht van de rechtsverhouding waarvan de forumkeuze deel uitmaakt
(de mogelijkheid onder (a)) heeft in de literatuur de meeste aanhang.1426 Dat recht is in
de praktijk doorgaans het recht van het gekozen forum. Het recht van de rechter die over
1423 Vgl. Kuypers 2008, p. 265-266. Daartegen Strikwerda 2012/55.
1424 Dit is volgens Kuypers 2008, p. 265-266, met literatuurverwijzingen, de heersende leer. Het proefschrift
van Kuypers dateert echter van voor de EEX-Verordening en de daarin opgenomen verwijzingsregel.
1425 Zie noot 1385.
1426 Zie noot 1386.
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de geldigheid van de forumkeuze moet oordelen (de mogelijkheid onder (c), is voor een
Nederlandsrechtelijke opinion echter de Nederlandse rechter. Omdat aldus niet uit te sluiten is dat Nederlands recht van toepassing is, zegt de derde in nr. 896 onder “Opinion”
opgenomen tekst niet meer dan dat aannemelijk – “likely” – is dat de afdwingbaarheid
van de forumkeuze door het recht van het gekozen forum wordt beheerst, maar biedt hij
de opinionontvanger wel de geruststelling dat de materiële geldigheid van de forumkeuze
niet door Nederlands recht wordt doorkruist.1427 In het zeldzame geval dat een rechtskeuze voor een ander recht is gemaakt, moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de geldigheid van de forumkeuze wordt beheerst door dat andere recht.
908. Gekozen buitenlandse rechter. Een forumkeuze kan strekken tot aanwijzing van een
buitenlandse rechter in het algemeen, of tot aanwijzing van een bepaalde buitenlandse
rechter. In een voorbeeld: een forumkeuze kan als bevoegd aanwijzen “the courts of
England” of “the High Court in London, England”. Voor de geldigheid van de forumkeuze
maakt dat in beginsel geen verschil. Voor zover de EEX-Verordening van toepassing is,
vloeit dat rechtstreeks voort uit de verordening: bij een forumkeuze kunnen “een gerecht
of de gerechten” van een lidstaat van de Europese Unie als bevoegd worden aangewezen
(art. 25 lid 1 EEX-Verordening).1428 Voor zover het EVEX van toepassing is, geldt hetzelfde,
zij het dat een rechter of de rechter in een IJsland, Noorwegen of Zwitserland moet worden
aangewezen (art. 23 lid 1 EVEX). De Nederlandse wet, voor zover van toepassing, laat
toe dat “een rechter of de rechter” van een buitenlandse staat wordt aangewezen (art. 8
lid 2 Rv). Als uitzondering op het beginsel moet, als een bepaalde buitenlandse rechter is
aangewezen, die rechter onder zijn eigen recht absoluut bevoegd zijn kennis te nemen van
een geschil waarop de forumkeuze ziet.1429 Als een buitenlandse rechter in het algemeen
is aangewezen, moet – eveneens als uitzondering op het beginsel – aan de hand van het
land van de rechter kunnen worden vastgesteld welke rechter bevoegd is. Wat geldt als bij
toepassing van de forumkeuze geen bevoegde rechter kan worden bepaald, is onzeker.
Mogelijk is de forumkeuze dan ongeldig.1430

909. Exclusiviteit. De mate waarin een forumkeuze exclusief is, wordt bepaald door de
forumkeuze-overeenkomst.
910. Exclusiviteit onder EEX-Verordening en EVEX. Een forumkeuze kan tweezijdig
exclusief, eenzijdig exclusief of niet exclusief zijn; zie nr. 899 en 880. Voor zover de EEXVerordening of het EVEX van toepassing is, wordt de mate van exclusiviteit van een
1427 Zie over de doorkruising van een forumkeuze door de algemenevoorwaardenregeling in boek 6 BW
noot 1391.
1428 Vgl. Kuypers 2008, p. 102.
1429 Vgl. noot 1394.
1430 Vlas, in: GS Rechtspersonen, art. 23 EEX-Vo, aant. 3, zonder eigen standpunt. Kuypers 2008, p. 96-97,
acht de forumkeuze geldig.
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forumkeuze bepaald door de forumkeuze-overeenkomst (art. 25 lid 1 EEX-Verordening;
art. 23 lid 1 EVEX). Zwijgt de overeenkomst, dan is de forumkeuze in beginsel exclusief.
Zie voor uitzonderingen nr. 913 e.v.
911. Exclusiviteit onder Nederlands recht. De Nederlandse wet regelt niet hoe moet worden bepaald in welke mate een forumkeuze voor een buitenlandse rechter exclusief is. De
wet bevat wel een regeling omtrent de exclusiviteit van een toedeling van relatieve rechtsmacht aan de Nederlandse rechter. Een dergelijke toedeling is exclusief in de mate waarin
de forumkeuze-overeenkomst dat bepaalt (art. 108 lid 1 Rv). Zwijgt de overeenkomst, dan
is de toedeling in beginsel exclusief. Aannemelijk is dat voor de toedeling van rechtsmacht
aan een buitenlandse rechter hetzelfde geldt.

912. Uitzonderingen op werking forumkeuze. Een forumkeuze voor een buitenlandse rechter is niet afdwingbaar voor zover krachtens een supranationale regeling de
Nederlandse rechter of een andere dan de aangewezen buitenlandse rechter exclusieve
rechtsmacht heeft.1431 Voor zover de forumkeuze exclusief is, kan die exclusiviteit door
een supranationale regeling worden doorbroken. Relevante supranationale regelingen
zijn de EEX-Verordening en het EVEX. Waar de EEX-Verordening en het EVEX toepassing missen, kan de exclusiviteit van een forumkeuze worden doorbroken door de
Nederlandse wet.
913. Uitzonderingen onder EEX-Verordening en EVEX. De EEX-Verordening en het EVEX
delen in een aantal gevallen rechtsmacht toe, die niet of slechts beperkt door een forumkeuze kan worden doorbroken (vgl. art. 25 lid 4 jo. 15, 19, 23 en 24 EEX-Verordening; art. 23
lid 5 jo. 13, 17, 21 en 22 EVEX).1432 De beperkingen op de erkenning van een forumkeuze
die daaruit voortvloeien zijn naast elkaar van toepassing (art. 73 lid 1 EEX-Verordening).
Zie voor gevallen van exclusieve rechtsmacht die van belang kunnen zijn voor rechtsverhoudingen waarop opinions plegen te zien nr. 884. Waar de EEX-Verordening of het
EVEX exlusieve rechtsmacht toekennen, doorbreekt dat ook de mogelijke exclusiviteit van
een forumkeuze; vgl. nr. 899 en 909 e.v.
914. Uitzonderingen onder Nederlands recht. De Nederlandse wet (art. 8 leden 3 en 9)
maakt uitzonderingen op de regel dat een forumkeuze voor een buitenlandse rechter
de rechtsmacht van de Nederlandse rechter opzijzet. Voor de opinionpraktijk zijn deze
uitzonderingen zonder veel belang.1433 Een forumkeuze voor een buitenlandse rechter
1431 De vraag of een andere dan de aangewezen buitenlandse rechter exclusieve rechtsmacht heeft, is vanuit
Nederlandse optiek van weinig belang. Dat een andere buitenlandse rechter rechtsmacht heeft, laat
onverlet dat een overigens geldige forumkeuze de Nederlandse rechter onbevoegd maakt.
1432 Zie noot 1398.
1433 Art. 8 lid 3 jo. 6 onder d Rv bevat een uitzondering voor door consumenten gesloten overeenkomsten,
die vergelijkbaar is met de regeling in art. 17 lid 1 aanhef en onder c) EEX-Verordening; vgl. noot 1402.
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stelt de bevoegdheid van de Nederlandse rechter tot het treffen van bewarende of voorlopige maatregelen niet terzijde (art. 13 Rv).1434 Als de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft, verkrijgt hij deze als het verweer dat hij geen rechtsmacht heeft, niet tijdig
wordt gevoerd (art. 11 Rv).1435 Als een beslissing van de door de forumkeuze aangewezen
buitenlandse rechter in Nederland ten uitvoer moet worden gelegd, maar er geen supra
nationale regeling is die in die tenuitvoerlegging voorziet, herleeft de rechtsmacht van de
Nederlandse rechter (art. 431 lid 2 Rv).1436
915. Voorrang EEX-Verordening en EVEX. De uitzonderingen op de erkenning van een
forumkeuze waarin de EEX-Verordening en het EVEX voorzien (zie nr. 913), kunnen ook
van toepassing zijn als de forumkeuze door een andere regeling wordt beheerst. In een
voorbeeld: als in een overeenkomst tot koop van een Amerikaans bedrijfsonderdeel met
vastgoed in Nederland een forumkeuze voor de rechter in New York is opgenomen, is op
die forumkeuze de EEX-Verordening niet van toepassing, maar moet krachtens de EEX
Verordening (art. 22 aanhef en onder 1) een geschil over de levering van dat vastgoed
onverminderd worden aangebracht bij de Nederlandse rechter. De uitzonderingen waarin
de Nederlandse wet voorziet (zie nr. 914), zijn alleen van toepassing als de erkenning van
de forumkeuze wordt beheerst door de Nederlandse wet. Wordt die erkenning beheerst
door de EEX-Verordening of het EVEX, dan zet de toepasselijkheid van de betrokken
regeling de Nederlandse wet opzij.

916. Onderzoek. Om de jurisdiction opinion te kunnen geven, moet de opiniongever
de forumkeuze onder de loep nemen. Hij moet voorts nagaan wat het gekozen recht is
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.
917. Onderzoek beperkt. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen om de jurisdiction opinion te kunnen geven, is beperkt. De opiniongever moet vaststellen dat een
buitenlandse rechter door de forumkeuze wordt aangewezen. De geldigheidseisen waaraan de forumkeuze moet voldoen (zie nr. 905 e.v.), leveren in de praktijk geen problemen
op. De forumkeuze is altijd opgenomen in een schriftelijke rechtsverhouding. De door
de EEX-Verordening, het EVEX en de Nederlandse wet (bij wijze van bewijsvoorschrift)
gestelde formele geldigheidseis dat de forumkeuze schriftelijk is aangegaan, is daarmee
vervuld. Aan de materiële geldigheidseis dat de forumkeuze moet zien op een bepaalde
1434 Een “bewarende maatregel” is bijvoorbeeld conservatoir beslag. Een “voorlopige maatregel” omvat
mede een maatregel in kort geding; Kamerstukken II 1999/2000, 26 855, nr. 3, p. 46.
1435 Als de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft, verkrijgt hij in dat geval rechtsmacht als (a) de
gedaagde verschijnt, (b) de zaak ter vrije bepaling van partijen staat, en (c) voor de rechtsmacht van de
Nederlandse rechter een redelijk belang aanwezig is (art. 9 aanhef en onder a Rv).
1436 Tenuitvoerlegging van een buitenlandse rechterlijke beslissing vergt een grondslag in een supranationale regeling of de wet; vlg. art. 431 jo. 985 Rv. De supranationale regeling kan een EU-verordening zijn.
Weliswaar verwijst art. 985 Rv alleen naar verdragen, maar EU-verordeningen gaan naar hun aard voor
op de Nederlandse wet; zie art. 288 EU-Verdrag.
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rechtsbetrekking, is in de praktijk altijd voldaan; zie nr. 872. Voor zover Nederlands recht
van toepassing is, is de forumkeuze voor het overige materieel geldig als hij niet tot stand
gekomen is door een wilsgebrek. De afwezigheid van een wilsgebrek mag de opiniongever
veronderstellen. Die veronderstelling hoeft hij niet vast te leggen in een assumption; zie
nr. 245.1437
918. Forumkeuze voor rechter ene land, rechtskeuze voor recht ander land. In een zeldzaam
geval komt het voor dat een forumkeuze voor een buitenlandse rechter wordt opgenomen
in een rechtsverhouding met een rechtskeuze voor een recht van een ander buitenland. In
dat geval is denkbaar dat de materiële geldigheid van de forumkeuze kan worden bepaald
door het gekozen buitenlandse recht; vgl. nr. 905 e.v. De eerste en tweede in nr. 896 onder
“Opinion” opgenomen teksten houden al rekening met de mogelijke toepasselijkheid van
alle denkbaar buitenlands recht, en behoeven in dat geval geen aanpassing. In de derde in
nr. 896 onder “Opinion” opgenomen tekst moet in dat geval echter in onderdeel (a) mede
worden verwezen naar dat buitenlandse recht. Mocht de forumkeuze zijn opgenomen in
een rechtsverhouding met een rechtskeuze voor Nederlands recht, dan geldt het vorenstaande evenzeer, zij het dat in dat geval in de derde in nr. 896 onder “Opinion” opgenomen tekst in onderdeel (a) mede moet worden verwezen naar Nederlands recht.

919. Assumptions en qualifications. Op de uitzonderingen die de EEX-Verordening,
het EVEX en de Nederlandse wet maken op de erkenning van de forumkeuze, en de
eventuele exclusiviteit daarvan, moet in een qualification worden gewezen. De bank
ruptcy qualification is van toepassing. Veronderstellingen waarop de opiniongever de
jurisdiction opinion baseert, gaan deels op in de assumptions die nodig zijn voor de
remedies opinion over de rechtsverhouding waarin de forumkeuze is opgenomen.
920. Uitzonderingen op werking forumkeuze. De erkenning van een forumkeuze voor een
buitenlandse rechter is niet absoluut; zie nr. 912 e.v. Voor zover een forumkeuze beoogt
exclusief te zijn, is ook die exclusiviteit veelal niet absoluut. De opiniongever behoort in
een qualification op de uitzonderingen op de erkenning en de exclusiviteit te wijzen. Dat
gebeurt in de in nr. 896 onder “Qualification” opgenomen tekst.1438
921. Beperking qualification. De in nr. 896 onder “Qualification” opgenomen tekst is ruim
opgezet. Hij verwijst in het algemeen naar uitzonderingen die de erkenning van de forumkeuze zouden kunnen doorbreken. Als de erkenning van de forumkeuze waarop de opinionparagraaf ziet, wordt beheerst door de EEX-Verordening of het EVEX, is de tekst te

1437 Doet hij dat niet, dan is de assumption een implied assumption.
1438 In de tekst wordt niet verwezen naar de mogelijke toepasselijkheid van het EEX-Verdrag. In de in
nr. 896 als “Qualification” opgenomen tekst, vallen uitzonderingen onder het EEX-Verdrag onder
“limited exceptions”. Zie over het weglaten van een verwijzing naar het EEX-Verdrag noot 1408.
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ruim. In dat geval kunnen alleen uitzonderingen onder de EEX-Verordening en het EVEX
van toepassing zijn; zie nr. 915.1439 Als de EEX-Verordening van toepassing is, is het EVEX
altijd ook van toepassing; zie nr. 913. Als alleen het EVEX van toepassing is, zijn alleen de
uitzonderingen onder dat verdrag van toepassing. In dat geval kan de qualification dienovereenkomstig worden beperkt.1440
922. Bankruptcy qualification van toepassing. De jurisdiction opinion wordt beperkt door
de bankruptcy qualification; vgl. nr. 891.
923. Assumption over geldigheid forumkeuze. Een forumkeuze is alleen geldig als de partijen daarbij hem geldig zijn aangegaan. Of dat zo is, gaat de opiniongever alleen na voor
zover hij over de opinionvennootschap een capacity opinion geeft. Voor het overige moet
hij veronderstellen dat er geen complicaties zijn. In de praktijk gaat de jurisdiction opinion gepaard met een remedies opinion over de rechtsverhouding waarin de forumkeuze
is opgenomen. De veronderstellingen die de opiniongever ten aanzien van de forumkeuze
moet doen, gaan dan op in de assumption dat de wederpartij de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet, geldig is aangegaan; zie nr. 742 en 697.

924. Meervoudige forumkeuze; gelijktijdige procedures. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een meervoudige forumkeuze bevat. In dat geval
moet de opinionparagraaf worden gesplitst. Het komt ook voor dat de rechtsverhouding waarop een opinion ziet, bepaalt dat een of meer partijen over de rechtsverhouding gelijktijdig bij verschillende rechters kunnen procederen. Op de beperkingen die de
EEX-Verordening en het EVEX daaraan stellen, kan de opiniongever in een qualification
moeten wijzen.
925. Meervoudige forumkeuze. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop een opinion ziet, een meervoudige forumkeuze bevat, voor rechters in verschillende landen; vgl.
nr. 894. De EEX-Verordening en het EVEX, voor zover deze van toepassing zijn, verzetten zich niet tegen een meervoudige forumkeuze.1441 Nederlands recht, voor zover dat
van toepassing is, doet dat evenmin. De jurisdiction opinion zal echter moeten worden
gesplitst in een opinion over de forumkeuze voor de ene rechter, en de forumkeuze voor de
tweede rechter. Vrij van complicaties is een meervoudige forumkeuze ondertussen niet;
zie nr. 894. De opiniongever doet er wijs aan op mogelijke complicaties in een qualification te wijzen.

1439 Ook uitzonderingen onder het EEX-Verdrag kunnen van toepassing zijn; vgl. noot 1438.
1440 Vgl. over de toepasselijkheid van het EVEX noot 1417.
1441 Zie noot 1412.
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926. Gelijktijdige procedures. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop een opinion
ziet, bepaalt dat een of meer partijen over de rechtsverhouding gelijktijdig bij verschillende rechters kunnen procederen. De EEX-Verordening, het EVEX en de Nederlandse
wet stellen aan de mogelijkheden daartoe echter beperkingen; zie nr. 895. Als de rechtsverhouding niet al rekening houdt met die beperkingen (bijvoorbeeld door te bepalen dat de
mogelijkheid bestaat “to the extent permitted by law”), zal de opiniongever op de beperkingen in een qualification moeten wijzen.

927. Procesrechtelijke kwesties; “process agent”. Vragen van procesrecht worden
beheerst door het recht dat wordt aangewezen door het internationaal privaatrecht
van de rechter voor wie het proces plaatsvindt. Het is niet nodig daarop in de opinion
te wijzen. Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, voorziet in de benoeming
van een “process agent”, kan daarover desgevraagd een afzonderlijke opinion worden
opgenomen.
928. Procesrechtelijke kwesties. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, procesrechtelijke kwesties regelt. Denk aan de benoeming van een “process agent”
(zie nr. 929), maar ook aan afstand van het recht tot “trial by jury” – het recht te verlangen
dat een proces wordt gevoerd ten overstaan van een jury. Vragen van procesrecht worden
beheerst door het recht dat wordt aangewezen door het internationaal privaatrecht van
de rechter voor wie het proces plaatsvindt. In de meeste gevallen zal de rechter zijn eigen
recht toepassen.1442 Omdat Nederlands aldus geen rol speelt, is het niet nodig op dit alles
in de opinion te wijzen.
929. “Process Agent”. Het grensoverschrijdend uitbrengen van dagvaardingen en andere
exploten is ingewikkeld. Een rechtsverhouding met een forumkeuze voor een buitenlandse
rechter eist daarom vaak dat de partijen daarbij met een woonplaats buiten het land van
de gekozen rechter, een “agent for the service of process” of “process agent” benoemen. De
process agent is een derde gevestigd in het land van de buitenlandse rechter. De benoeming strekt ertoe dat exploten aan hem kunnen worden betekend.1443 De geldigheid van de
benoeming wordt beheerst door het recht dat wordt aangewezen door het internationaal
privaatrecht van de gekozen rechter; zie nr. 928. Het komt voor dat, de opinionontvanger
over de geldigheid van de benoeming een opinion verlangt. Die opinion kan bijvoorbeeld
als volgt luiden:

1442 Vgl. Kamerstukken II 2009/10, 32 137, nr. 3, p. 11.
1443 Ook Nederlandsrechtelijke rechtsverhoudingen met een forumkeuze voor een Nederlandse rechter
voorzien soms in de benoeming van een process agent. Die benoeming is een woonplaatskeuze als
bedoeld in art. 1:15 BW. Als aan de eisen van art. 1:15 is voldaan – dat is altijd wel het geval – kunnen
exploten in verband een procedure voor de gekozen rechter aan het adres van de proces agent worden gedaan. Dat geldt ook als de benoemde partij haar werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft;
Knigge & Zilinsky, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 46 Rv, aant. 6.
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The validity and binding effect on and enforceability against the Company of the
appointment by it of an agent for the service of process is governed by the law designated by [country of the chosen court] private international law.
Als de geldigheid van de forumkeuze wordt beheerst door de EEX-Verordening, kan de
opinion ook worden verwerkt in de eerste in nr. 896 onder “ Opinion” opgenomen tekst.
De aanhef van die tekst wordt dan:
To the extent that the submission to the jurisdiction of the [chosen foreign] court
(and the appointment by the Company of an agent for the service of process) in the
Agreement:
[…]

10.4

De enforcement of judgments opinion

930.

Opinion:

EEX-Verordening, EVEX of andere erkenningsregeling van toepassing:
An enforceable judgment in a civil or commercial matter rendered by a [chosen
foreign] court can be enforced in the Netherlands in accordance with [(i)] Regulation
(EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December
2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and
commercial matters (recast)[, or (ii) any other applicable EC regulation on the recognition and enforcement of judgments].
Geen erkenningsregeling van toepassing:
A judgment in a civil or commercial matter rendered by a [chosen foreign] court
cannot be enforced in the Netherlands. However, if a person has obtained a final
judgment without appeal in such a matter rendered by a [chosen foreign] court
that is enforceable in [jurisdiction of chosen court] and files his claim with a Dutch
court with jurisdiction, the Dutch court will generally recognise and give effect to the
judgment insofar as it finds that (a) the jurisdiction of the court has been based on
an internationally generally accepted ground, (b) proper legal procedures have been
observed, (c) the judgment does not contravene Dutch public policy, and (d) the judgment is not irreconcilable with a judgment of a Dutch court or an earlier judgment of
a foreign court that is capable of being recognised in the Netherlands.
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Qualifications (alleen bij de hierboven als eerste opgenomen tekst):
Enforcement of a judgment rendered by a [chosen foreign] court is subject to any
applicable exceptions under (a) Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition
and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast), [the relevant
other applicable EC regulation on the recognition and enforcement of judgments regulations,] and (b) the 2007 Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters.
Enforcement in the Netherlands of foreign judgments is subject to Dutch rules of civil
procedure.
931. Betekenis. De in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen teksten zijn die van een
gebruikelijke enforcement of judgments opinion. De teksten onderscheiden tussen
gevallen waarin beslissingen van buitenlandse rechters in Nederland ten uitvoer kunnen
worden gelegd – dat geldt voor beslissingen van rechters binnen de Europese Unie en
in IJsland, Noorwegen en Zwitserland – en gevallen waarin tenuitvoerlegging is uitgesloten. In het eerste geval bevestigt de opinion dat tenuitvoerlegging mogelijk is. In het
laatste geval biedt de opinion geruststelling dat de Nederlandse rechter de betrokken
buitenlandse beslissing in beginsel wel zal volgen. De opinionparagraaf is beperkt tot
rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Om een enforcement of judgments opinion te kunnen geven, hoeft de opiniongever geen onderzoek van betekenis te
doen.1444
932. Beperking tot burgerlijke en handelszaken. Rechterlijke beslissingen zijn er in soorten
en maten. Voor de opinionpraktijk zijn alleen rechterlijke beslissingen in burgerlijke en
handelszaken van belang.1445 De opinionparagraaf kan dan ook daartoe beperkt blijven.
In de in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen teksten is die beperking opgenomen. Als de
opiniongever ervoor kiest geen beperking op te nemen, brengt het opiniongebruik mee
dat zij evenzeer geldt.
933. Erkenning en tenuitvoerlegging. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen
erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen. Kan een
buitenlandse rechterlijke beslissing worden erkend, dan wordt daaraan in Nederland
1444 Vgl. over de enforcement of judgments opinion Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 196 e.v.
1445 “Burgerlijke en handelszaken” is niet een scherp omlijnd begrip. Het begrip komt voor in de titel van
de EEX-Verordening en het EVEX. In die regelingen heeft het begrip een autonome, door de regeling stilzwijgend bepaalde betekenis; HvJEG 14 oktober 1976, ECLI:NL:XX:1976:AC3736, NJ 1982/95.
In algemene zin mag worden aangenomen dat burgerlijke en handelszaken zijn wat een Nederlands
jurist daaronder pleegt te verstaan; vgl. over het begrip Allser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/727,
Vlas, in: GS Rechtspersonen, art. 1 EEX-Vo, aant. 3, en Kuypers 2008, p 47-53.
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rechtskracht toegekend. Kan een dergelijke beslissing ten uitvoer worden gelegd, dan
kunnen de dwangmaatregelen van het tweede boek van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering – beslag en executie – worden ingezet om te bewerkstelligen dat aan
de beslissing wordt voldaan.1446 Alleen een veroordelende beslissing kan ten uitvoer
worden gelegd. Tenuitvoerlegging impliceert erkenning. Buiten tenuitvoerlegging vergt
erkenning in Nederland van een buitenlandse rechterlijke beslissing geen rechterlijke
tussenkomst.1447 In een voorbeeld: als een buitenlandse rechter bij een in Nederland te
erkennen beslissing een vordering van een financier tot terugbetaling van de door hem
verstrekte financiering heeft afgewezen, staat die afwijzing eraan in de weg dat de financier in Nederland overgaat tot uitwinning van een hypotheek die hem tot zekerheid van
die terugbetaling is verleend. Een notaris die wordt benaderd om de executieverkoop van
het met hypotheek belaste goed ter hand te nemen, moet zijn dienst weigeren (art. 21 lid 2
Wna). De aard van de rechtsverhoudingen waarop opinions plegen te zien, brengt mee dat
de opinionontvanger in de praktijk vooral geïnteresseerd is in de vraag of een veroordelende buitenlandse rechterlijke beslissing in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd. Zo
zal een financier-opinionontvanger die een lening heeft verstrekt onder een rechtsverhouding beheerst door Engels recht, willen weten of het mogelijk is een veroordeling van de
opinionvennootschap door de Engelse rechter om de lening terug te betalen, in Nederland
ten uitvoer te leggen. Naar erkenning buiten tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen gaat de aandacht van de opinionontvanger meestal niet uit. De in
nr. 930 onder “Opinion” opgenomen teksten zijn daarom beperkt tot tenuitvoerlegging
van buitenlandse rechterlijke beslissingen. Als de opinionontvanger daarom vraagt, is er
echter geen bezwaar tegen de betrokken tekst (en, waar toepasselijk, de in nr. 930 onder
“Qualification” opgenomen tekst) zo om te werken dat hij zich mede uitstrekt over de
erkenning – “recognition” – van de buitenlandse rechterlijke beslissingen waarop hij ziet.
934. Samenhang met forumkeuze. Rechtsverhoudingen waarop opinions zien, plegen een
forumkeuze te bevatten voor een bepaalde rechter, doorgaans een rechter of de rechters
van het land van het recht dat de rechtsverhouding beheerst; vgl. nr. 313. De enforcement
of judgments opinion ziet in de praktijk op beslissingen van de rechters van dat land.1448
De opinion beantwoordt aldus de vraag of beslissingen van die rechters in Nederland ten
uitvoer kunnen worden gelegd. Voor zover dat niet zo is, biedt de opinion de opinion
ontvanger inzicht in het risico dat hij dientengevolge loopt.
1446 Vgl. Verheul 1989, p. 1 e.v.
1447 Strikwerda 2012/263 e.v. en Verheul 1989, p. 1 en 61 e.v.
1448 De enforcement of judgments opinion pleegt te zien op alle rechters van een bepaald land. Dat geldt ook
als de forumkeuze in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een bepaalde rechter van dat land
aanwijst. Zo zal een opinion die ziet op een rechtsverhouding met een forumkeuze voor “the courts of
Frankfurt am Main, Germany”, een enforcement of judgments opinion bevatten die zich uitstrekt over
elke “judgment in a civil or commercial matter rendered by a German court”. Dat is vaak ook nodig,
omdat rechtsmiddelen tegen een in eerste aanleg genomen beslissing mogelijk moeten worden ingesteld bij andere rechters, met een andere vestigingsplaats.
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935. Enforcement of judgments opinion omvat niet no immunity opinion. Een vraag is of
de enforcement of judgments opinion mede het oordeel inhoudt dat de goederen van de
opinionvennootschap geen immuniteit genieten, maar dat daarop vrijelijk verhaal kan
worden genomen. Dat is niet het geval. Uitgangspunt in de meeste landen is, dat beslissingen van eigen rechters van het land in het land ten uitvoer kunnen worden gelegd,
maar beslissingen van buitenlandse rechters niet (vgl. art. 430 en 431 Rv). Doel van de
enforcement of judgments opinion is de opinionontvanger de geruststelling te bieden dat
hij, als hij een buitenlandse rechterlijke beslissing heeft verkregen, deze op dezelfde wijze
als een Nederlandse rechterlijke beslissing in Nederland ten uitvoer kan leggen. Het doel
van de opinion is niet de opinionontvanger voor te lichten over de wijze waarop die tenuitvoerlegging moet geschieden en de mogelijkheden om in dat kader verhaal te nemen. Wil
de opinionontvanger geruststelling dat hij op de goederen van de opinionvennootschap
vrijelijk verhaal kan nemen, dan moet hij een no immunity opinion verlangen.
936. Onderzoek. Het onderzoek dat de opiniongever moet doen om de enforcement
of judgments opinion te kunnen geven, heeft weinig om het lijf. De opiniongever moet
slechts vaststellen of de rechter op wiens beslissingen de opinion ziet, afkomstig is uit
een land ten aanzien waarvan een supranationale regeling voor de tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen van toepassing is. In dat geval kan als basis de eerste in nr. 930
onder “Opinion” opgenomen tekst worden gebruikt; zie nr. 937 e.v. Is geen supranationale
regeling van toepassing, dan moet de tweede in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen tekst
worden gebruikt; zie nr. 947 e.v.

937. Tenuitvoerlegging onder EU-verordening of verdrag. Tenuitvoerlegging van beslissingen van rechters in de Europese Unie geschiedt op grond van de EEX-Verordening en
andere EU-verordeningen. Tenuitvoerlegging van beslissingen van rechters in IJsland,
Noorwegen en Zwitserland geschiedt op grond van het EVEX. Tenuitvoerlegging kan
afstuiten op de in de EEX-Verordening en het EVEX neergelegde uitzonderingen. Daarop
moet de opiniongever wijzen. Binnen de grenzen van de EEX-Verordening en het EVEX
zal tenuitvoerlegging moeten geschieden met inachtneming van Nederlands burgerlijk
procesrecht. De opiniongever kan daarop in een qualification wijzen. Strikt noodzakelijk is dat niet. Tenuitvoerlegging kan worden gefrustreerd door faillissement en andere
gevallen waarop de bankruptcy qualification ziet.
938. Tenuitvoerlegging. Een buitenlandse rechterlijke beslissing kan in Nederland slechts
ten uitvoer worden gelegd als een supranationale regeling of de wet dat bepaalt (vgl.
art. 431 jo. 985 Rv). De supranationale regeling kan een EU-verordening zijn. Weliswaar
noemt de wet (art. 985 Rv) alleen verdragen, maar EU-verordeningen gaan naar hun aard
voor op de Nederlandse wet (art. 288 tweede zin EU-Verdrag).
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939. Onderscheid EU – IJsland, Noorwegen en Zwitserland. De Nederlandse wet bevat
geen algemene regeling voor de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken.1449 Er zijn wel supranationale regelingen op grond
waarvan dergelijke beslissingen in sommige gevallen in Nederland ten uitvoer kunnen
worden gelegd. Onderscheid moet worden gemaakt tussen beslissingen van (a) rechters
in de Europese Unie met uitzondering van Denemarken, (b) rechters in Denemarken, en
(c) rechters in IJsland, Noorwegen en Zwitserland.1450
940. Europese Unie met uitzondering van Denemarken. De tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken gewezen door rechters in de Europese Unie met
uitzondering van Denemarken wordt geregeld in vier EU-verordeningen. De belangrijkste daarvan is de EEX-Verordening. De EEX-Verordening geldt in de hele EU.1451 De
andere drie verordeningen – (a) Verordening (EG) nr. 805/20041452, (b) Verordening (EG)
nr. 1896/20061453, en (c) Verordening (EG) nr. 861/20071454 – gelden in de EU maar niet in
Denemarken (overweging (25) en art. 2 lid 3 Verordening 805/2004; overweging (32) en
art. 2 lid 3 Verordening 1896/2006; overweging 38 en art. 2 lid 3 Verordening 861/2007).
Voor een enforcement of judgments opinion over beslissingen van buitenlandse rechters in
de EU met uitzondering van Denemarken kan de eerste in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen tekst worden gebruikt. Dat een beslissing van een niet-Deense rechter in de EU
over een rechtsverhouding waarop een opinion ziet, wordt beheerst door een andere verordening dan de EEX-Verordening, ligt ondertussen niet voor de hand. Opinions plegen
te zien op rechtsverhoudingen waarmee grote belangen, van tientallen of miljoenen euro’s,
zijn gemoeid. Procedures over rechtsverhoudingen waarop opinions zien zijn zeldzaam,
en als een procedure wordt gevoerd, zal die doorgaans ook op een groot belang betrekking hebben. Dat de vordering waarover een procedure aanhangig wordt gemaakt, onbetwist is, is onwaarschijnlijk. Daarmee is de toepasselijkheid van Verordening 805/2004 en
Verordening 1896/2006 evenzeer onwaarschijnlijk.1455 Dat een procedure wordt gevoerd
1449 Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden bevat een regeling voor tenuitvoerlegging van beslissingen van rechters in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dergelijke beslissingen kunnen in Nederland
zonder meer ten uitvoer worden gelegd (art. 40 Statuut).
1450 Een marginale rol is weggelegd voor het EEX-Verdrag. In Nederland wordt alleen de tenuitvoerlegging van beslissingen van rechters in Gibraltar nog door het EEX-Verdrag beheerst. Tenuitvoerlegging
van beslissingen van rechters in Aruba is mogelijk op grond van het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden; vgl. noot 1449. Zie over het EEX-Verdrag overigens noot 1380.
1451 Vgl. noot 1400.
1452 Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering
van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen.
1453 Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot
invoering van een Europese betalingsbevelprocedure.
1454 Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling
van een Europese procedure voor geringe vorderingen.
1455 Verordening 805/2004 is alleen van toepassing op “niet-betwiste schuldvorderingen” (art. 3 lid 1
Verordening 805/2004). Zie voor de definitie van dat begrip art. 3 lid 1 Verordening 805/2004.
Verordening 1896/2006 is eveneens uitsluitend bedoeld voor niet-betwiste vorderingen: de eiser kan
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over een vordering van niet meer dan EUR 2.000, waarop Verordening 861/2007 van toepassing is (art. 2 lid 1 Verordening 861/2007), is nog minder waarschijnlijk. Zo beschouwd
kan de verwijzing in de tekst naar “any other applicable EC regulation on the enforcement
of judgments” ook worden gemist.
941. Denemarken. De tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handels
zaken gewezen door rechters in Denemarken wordt beheerst door de EEX-Verordening.
De andere in nr. 940 genoemde EU-verordeningen gelden niet voor Denemarken; zie
nr. 940. Voor een enforcement of judgments opinion over beslissingen van rechters in
Denemarken kan de eerste in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen tekst worden gebruikt,
zij het dat daaruit de verwijzing naar “any other applicable EC regulation on the enforcement of judgments” moet worden geschrapt.
942. IJsland, Noorwegen en Zwitserland. De tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken gewezen door rechters in IJsland, Noorwegen of
Zwitserland wordt beheerst door het EVEX. Een enforcement of judgments opinion over
beslissingen van rechters in IJsland, Noorwegen en Zwitserland kan worden opgezet langs
de lijnen van de eerste in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen tekst, zij het dat (a) de verwijzing naar de EEX-Verordening moet worden vervangen door een verwijzing naar het
EVEX, en (b) de verwijzing naar “any other applicable EC regulation on the enforcement
of judgments” moet worden geschrapt.
943. Tenuitvoerleggingsprocedure. Een rechterlijke beslissing waarop de EEX-Verordening
van toepassing is, kan in elke lidstaat ten uitvoer worden gelegd op dezelfde voet als een in
die lidstaat gewezen beslissing (art. 41 EEX-Verordening). Een verklaring van tenuitvoerlegging – exequatur – eist de verordening niet (art. 39 EEX-Verordening). Tenuitvoerlegging
van een rechterlijke beslissing krachtens het EVEX vergt dat in Nederland een exequatur
wordt verkregen (art. 38 EVEX). Hoe tenuitvoerlegging geschiedt, en waar zo nodig een
exequatur wordt verkregen, wordt deels geregeld in de EEX-Verordening respectievelijk
het EVEX (art. 42 e.v. EEX-Verordening; art. 39 e.v. EVEX). Daarop wordt in de eerste
in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen tekst in algemene bewoordingen gewezen (“in
accordance with […] [Regulation (EU) No 1215/2012 […]]”). Binnen de grenzen van de
EEX-Verordening en het EVEX moet voorts Nederlands burgerlijk procesrecht in acht
genomen worden – de regels omtrent tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en,
in het geval van het EVEX, die omtrent het verkrijgen van een exequatur (art. 985 e.v.
op grond van de verordening zonder veel moeite een betalingsbevel verkrijgen (art. 7-12 Verordening
1896/2006), maar als de verweerder, nadat het betalingsbevel te zijner kennis is gebracht, een verweerschrift indient waarin hij de vordering betwist, moet alsnog een gewone procedure worden gevoerd
(art. 16 en 17). Alleen als de verweerder nalaat een verweerschrift in te dienen, kan het betalingsbevel
uitvoerbaar worden verklaard, waarna het in de hele EU met uitzondering van Denemarken ten uitvoer
kan worden gelegd (art. 18 en 19).
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Rv). De tenuitvoerlegging zelf wordt naar haar aard door Nederlands recht beheerst (vgl.
art. 20 lid 1 Verordening 805/2004, art. 21 lid 1 Verordening 1896/2006 en art. 21 lid 1
Verordening 861/2007). Op de toepasselijkheid van Nederlands burgerlijk procesrecht
kan de opiniongever in een qualification wijzen; zie de tweede alinea van de in nr. 930
onder “Qualification” opgenomen tekst (“Enforcement in the Netherlands of foreign judgments […].”).1456 Dat dit alles zo is, spreekt echter wel vanzelf. Bijzondere eisen waarop
de opinionontvanger bedacht zou moeten zijn, kent het Nederlands procesrecht niet. De
qualification kan daarom ook worden weggelaten.1457
944. Uitzonderingen. De mogelijkheid tot tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen
onder de EEX-Verordening, de drie in nr. 940 genoemde EU-verordeningen en het EVEX
zijn niet onbegrensd. De grenzen die de EEX-Verordening en het EVEX stellen, zijn naast
elkaar van toepassing (art. 73 lid 1 EEX-Verordening). Voor de opinionpraktijk is van
belang dat de verordeningen en het verdrag niet van toepassing zijn op “faillissement,
akkoorden en andere soortgelijke procedures” en evenmin op arbitrage (art. 1 lid 2 aanhef
en onder b) en d) EEX-Verordening; art. 2 lid 2 onder b) en d) Verordening 805/2004; art. 2
lid 2 onder b) Verordening 1896/2006; art. 2 lid 2 onder c) en e) Verordening 861/2007;
art. 1 lid 2 aanhef en onder b) en d) EVEX1458). Voor zover regels van faillissementsrecht de
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen doorkruisen, werkt de bankruptcy qualification; vgl. nr. 945. Zie over arbitrage bij de enforcement of arbitral awards opinion. De
overige uitzonderingen op het toepassingsgebied van de vier verordeningen en het EVEX
(zie art. 1 EEX-Verordening, art. 2 Verordening 805/2004, art. 2 Verordening 1896/2006,
art. 2 lid 2 Verordening 861/2007 en art. 1 EVEX) spelen in de opinionpraktijk geen rol.1459

1456 Een waarschuwing dat bij tenuitvoerlegging in Nederland de executieopbrengst mogelijk met anderen
moet worden gedeeld, ligt besloten in de bankruptcy qualification; zie noot 729.
1457 Zij is dan een implied qualification.
1458 Verordening 1896/2006 en Verordening 861/2007 zijn niet van toepassing op “faillissement, surséance van betaling, procedures ter ontbinding van insolvente vennootschappen of andere rechtspersonen, gerechtelijke en faillissementsakkoorden en andere soortgelijke procedures” (art. 2 lid 2 onder
b) Verordening 1896/2006 (art. 2 lid 2 onder c) Verordening 861/2007). Verordening 1896/2006 sluit
arbitrage niet met zoveel woorden uit van haar toepassingsgebied. Art. 6 lid 1 Verordening 1896/2006
bepaalt echter dat voor haar toepassing de rechterlijke bevoegdheid wordt bepaald volgens de ter zake
geldende regels van het unierecht. Dat betekent dat waar arbitrage is overeenkomen, de verordening
niet werkt.
1459 Verordening 1896/2006 sluit vorderingen uit niet-contractuele verbintenissen uit van haar toepassingsgebied (art. 2 lid 2 onder d) Verordening 1896/2006). Als een dergelijke vordering samenhangt met
een rechtsverhouding waarop een opinion ziet, zou de enforcement of judgments opinion daarvoor in
zoverre van belang kunnen zijn. Dat Verordening 1896/2006 niet van toepassing is, raakt de opinionontvanger echter niet wezenlijk. Hij kan terugvallen op de EEX-Verordening, die wel van toepassing is.
Verordening 861/2007 is niet van toepassing op vorderingen uit huur en verhuur, anders dan geldvorderingen. Opinions over huurovereenkomsten zijn zeldzaam. Het komt echter wel voor dat een opinion
wordt gegeven over een garantie door een moedermaatschappij van de verplichtingen die een dochtermaatschappij onder een huurovereenkomst heeft. Mocht Verordening 861/2007 op die garantie, voor
zover zij ziet op niet-geldelijke verplichtingen, niet van toepassing zijn, dan geldt echter ook daarvoor
dat dat de opinionontvanger niet wezenlijk raakt. Hij kan ook hier terugvallen op de EEX-Verordening.
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Tenuitvoerlegging van een beslissing kan in bijzondere gevallen worden geweigerd of aan
beperkingen gebonden (art. 46 jo. 45 EEX-Verordening; art. 21 lid 1 en 23 Verordening
805/2004; art. 22 leden 1 en 2 en 23 Verordening 1896/2006; art. 22 lid 1 en 23 Verordening
861/2007; art. 45 lid 1 jo. 34 en 35 EVEX). Zo wordt krachtens de EEX-Verordening en het
EVEX een rechterlijke beslissing waarop de betrokken supranationale regeling van toepassing is, in Nederland niet ten uitvoer gelegd als (a) tenuitvoerlegging kennelijk in strijd
is met de Nederlandse openbare orde, (b) de verweerder niet in staat is geweest verweer
te voeren omdat het stuk waarmee de betrokken procedure is ingeleid niet tijdig en op
passende wijze aan hem is meegedeeld is, (c) de beslissing onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen door de Nederlandse rechter gewezen beslissing, of (d) de beslissing
onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen elders in de Europese Unie of IJsland,
Noorwegen of Zwitserland over hetzelfde onderwerp gewezen beslissing. Een beslissing
wordt evenmin ten uitvoer gelegd als de beslissende rechter rechtsmacht heeft aangenomen in strijd met de dwingende rechtsmachtregels van de EEX-Verordening of het EVEX;
vgl. nr. 913. Op de beperkingen in toepassingsgebied en de grenzen die aan tenuitvoerlegging worden gesteld, wordt in de tweede alinea van de in nr. 930 onder “Qualifications”
opgenomen tekst in algemene bewoordingen gewezen (“Enforcement of a judgment
[…]”).1460
945. Bankruptcy qualification van toepassing. De tenuitvoerlegging van een buitenlandse
rechterlijke beslissing onder de EEX-Verordening, een van de andere in nr. 940 genoemde
EU-verordeningen of het EVEX kan worden gefrustreerd door faillissement, surseance
van betaling of noodregeling van de persoon die het voorwerp van de betrokken insolventieprocedure is. In geval van faillissement kan de wederpartij van de opinionvennootschap vorderingen die zij aan de overeenkomst ontleent echter nog slechts geldend maken
door aanmelding ter verificatie (art. 26 jo. 110 Fw). Zolang de opinionvennootschap in
surseance is, kan betaling van vorderingen op haar in beginsel niet worden afgedwongen
(art. 230 Fw).1461 Als op de opinionvennootschap de noodregeling van toepassing is, geldt
hetzelfde (art. 3:176 Wft).1462 Insolventie kan ook andere gevolgen hebben die raken aan de
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. Zo kan na de insolventie opgelopen
rente niet op de boedel worden verhaald (art. 128 en 260 lid 1 Fw, voor noodregeling
jo. 3:180 lid 2 Wft). Als de noodregeling van toepassing is, kan in sommige gevallen
1460 In de tekst wordt niet verwezen naar de mogelijke toepasselijkheid van het EEX-Verdrag. Het praktisch
belang van het EEX-Verdrag is in de meeste gevallen echter verwaarloosbaar; vgl. noot 1380. De uitzonderingen op de mogelijkheid tot tenuitvoerlegging van een beslissing onder het EEX-Verdrag zijn
overwegend gelijk aan of vergelijkbaar met de uitzonderingen in het EVEX. Nu in de qualification op
het bestaan van die uitzonderingen wordt gewezen, weet de opinionontvanger dat de tenuitvoerlegging
niet absoluut is, en kan hij nagaan wat voor soort uitzonderingen kunnen bestaan. Tegen die achtergrond is het aanvaardbaar dat het EEX-Verdrag in de qualification niet wordt genoemd; vgl. nr. 279 en
224 e.v.
1461 Zie noot 1164.
1462 Zie noot 1165.
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de opinionvennootschap als partij bij de overeenkomst waarop de opinion ziet, worden vervangen door een andere persoon (art. 163 e.v. Wft). Voor zover krachtens de
Insolventieverordening (art. 16) een beslissing tot opening van een insolventieprocedure
van een bevoegde rechter in een lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van
Denemarken; overweging (33) Insolventieverordening) in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd, kan buitenlands insolventierecht de tenuitvoerlegging van een buitenlandse
rechterlijke beslissing, frustreren. Alle gevolgen die insolventieprocedures voor de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen kunnen hebben, worden afgedekt
door de bankruptcy qualification; zie nr. 473. Zie over interventiemaatregelen onder de
Interventiewet nr. 475.
946. “Without review of its merits”. Sommige opinionontvangers hechten eraan dat in de
opinionparagraaf wordt opgenomen dat de tenuitvoerlegging van een buitenlandse rechterlijke beslissing kan geschieden “without review of its merits”. Waar de tenuitvoerlegging geschiedt krachtens een EU-verordening of het EVEX is daartegen geen bezwaar. De
EU-verordeningen en het EVEX verbieden de Nederlandse rechter de juistheid van de buitenlandse beslissing te onderzoeken (art. 52 EEX-Verordening; art. 21 lid 2 Verordening
805/2004; art. 22 lid 3 Verordening 1896/2006; art. 22 lid 2 Verordening 861/2007; art. 36
EVEX). Het verbod is niet absoluut: de rechter mag toetsen of een rechterlijke beslissing
niet kennelijk in strijd is met de openbare orde; zie nr. 944. In zoverre gaat een bevestiging dat een buitenlandse rechterlijke beslissing ten uitvoer kan worden gelegd “without
review of its merits” strikt genomen te ver. Nu de toets die de rechter aanlegt sterk beperkt
is en bovendien, zij het in algemene termen, in de in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen
teksten op de uitzonderingen op de mogelijkheid van tenuitvoerlegging wordt gewezen, is
tegen de toevoeging van “without review of its merits” echter geen bezwaar.1463

947. Tenuitvoerlegging buiten EG-verordening of verdrag. Beslissingen van rechters
buiten de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Zwitserland kunnen in Nederland
niet ten uitvoer worden gelegd. Als in een procedure bij de Nederlandse rechter een
door een buitenlandse rechter gewezen beslissing wordt overgelegd, zal de Nederlandse
rechter die beslissing echter in beginsel volgen als (a) de buitenlandse rechter op een
internationaal algemeen aanvaarde grond rechtsmacht toekwam, (b) de beslissing tot
stand is gekomen na een behoorlijke procedure, (c) de beslissing niet in strijd is met de
Nederlandse openbare orde, en (d) de beslissing niet onverenigbaar is met een beslissing
van de Nederlandse rechter of een eerdere beslissing van een buitenlandse rechter die
voor erkenning in Nederlands vatbaar is.

1463 “Openbare orde” is een eng begrip; vgl. noot 1203, met de kanttekening dat “openbare orde” ten aanzien van de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen een andere betekenis kan hebben dan ten
aanzien van de erkenning van een rechtskeuze; Asser/Vonken 10-I 2013/397 en Strikwerda 2012/270.
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948. Tenuitvoerlegging. Is er geen supranationale regeling die iets anders meebrengt, dan
kan een buitenlandse rechterlijk beslissing in Nederland niet ten uitvoer worden gelegd
(vgl. art. 431 jo. 985 Rv1464). Wil de partij ten gunste van wie een dergelijke beslissing
is gewezen, komen tot tenuitvoerlegging in Nederland, dan moet zij een in Nederland
uitvoerbare rechterlijke beslissing verkrijgen. Zij kan daartoe een procedure bij de
Nederlandse rechter inleiden (art. 431 lid 2 Rv).1465 Een dergelijke procedure kan in veel
gevallen beperkt blijven. Uitgangspunt is dat, als in de procedure de buitenlandse rechterlijke beslissing wordt overgelegd, de rechter vrij is te beoordelen in hoeverre de beslissing
moet worden erkend.1466 Zie over het onderscheid tussen erkenning en tenuitvoerlegging
nr. 933. Voldoet de beslissing aan de voorwaarden voor erkenning in Nederland, dan zal
de rechter de eerder veroordeelde partij echter in beginsel veroordelen tot datgene waartoe
zij bij de buitenlandse rechterlijke beslissing ook al was veroordeeld. Een behandeling ten
gronde van het geschil dat tot de beslissing heeft geleid, zal achterwege blijven.1467 Een
buitenlandse rechterlijke beslissing in Nederland kan worden erkend als aan vier voorwaarden is voldaan.1468 De eerste voorwaarde is dat de buitenlandse rechter op een internationaal algemeen aanvaarde grond rechtsmacht toekwam.1469 De tweede voorwaarde is
dat de rechterlijke procedure die tot de beslissing heeft geleid, naar Nederlandse maatstaven behoorlijk was.1470 Dat vergt dat de partij ten laste van wie de beslissing gewezen is,
tijdig en behoorlijk is opgeroepen. Is dat het geval (en is overigens aan de voorwaarden
voor erkenning voldaan), dan is erkenning mogelijk ook als die partij in de procedure verstek heeft laten gaan.1471 De derde voorwaarde is dat de beslissing niet in strijd komt met
de Nederlandse openbare orde.1472 De vierde voorwaarde is dat de beslissing niet botst met
een beslissing van de Nederlandse rechter of een eerdere beslissing van een buitenlandse
rechter die voor erkenning in Nederland vatbaar is. Een beslissing van de Nederlandse
rechter moet tussen dezelfde partijen zijn gegeven. Een beslissing van een buitenlandse
rechter moet tussen dezelfde partijen zijn gegeven in een geschil dat hetzelfde onderwerp
betreft en op dezelfde oorzaak berust. Wil een buitenlandse rechterlijke beslissing kunnen
leiden tot een veroordeling zonder behandeling ten gronde, dan is vanzelfsprekend voorts
1464 De supranationale regeling kan een EU-verordening zijn, of een verdrag. Weliswaar noemt art. 985 Rv
alleen verdragen, maar EU-verordeningen gaan naar hun aard voor op de Nederlandse wet; zie nr. 938.
1465 De persoon zou ook een procedure kunnen inleiden bij een ter zake bevoegde buitenlandse rechter
wiens beslissingen krachtens een supranationale regeling in Nederland ten uitvoer kunnen worden
gelegd; vgl. nr. 937 e.v. De persoon zou dat kunnen moeten doen als een dergelijke rechter krachtens een
supranationale regeling exclusief bevoegd is van het geschil in kwestie kennis te nemen; vgl. nr. 912.
1466 HR 26 januari 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC1978, NJ 1997/258. Zie ook Strikwerda 2012/270.
1467 Strikwerda 2012/271 en Verheul 1989, p. 1.
1468 HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2838, JOR 2014/350.
1469 Zie voor gevallen waarin rechtsmacht internationaal algemeen wordt aanvaard Verheul 1989, p. 31 e.v.
1470 Zie over deze voorwaarde Strikwerda 2012/270 en Verheul 1989, p. 50 e.v.
1471 Verheul 1989, p. 50-52.
1472 Vgl. noot 1203. Omdat, zoals uit die noot blijkt, de openbare-ordetoets een strenge is, is voor het onthouden van erkenning wegens strijd met de openbare orde onvoldoende dat de buitenlandse rechter
anders heeft geoordeeld dan de Nederlandse rechter zou hebben gedaan; zie Strikwerda 2012/270. Zie
ook Asser/Vonken 10-I 2013/408 e.v. en Verheul 1989, p. 43 e.v.

488

Over opinions.indd 488

17-5-2016 15:01:46

10 Enforceability opinions – forumkeuze en keuze voor arbitrage
vereist dat de beslissing in het land van de rechter uitvoerbaar is. Om te voorkomen dat
die uitvoerbaarheid achteraf komt te vervallen, wordt in het algemeen ook de eis gesteld
dat tegen de beslissing geen gewoon rechtsmiddel meer kan worden ingesteld.1473
949. Formulering opinion. De in nr. 948 beschreven stand van het recht is ingewikkeld
en omgeven met onzekerheden. De tweede in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen tekst
geeft daaraan uitdrukking. Hij stelt in de eerste zin (“A judgment in a civil or commercial
matter […] the Netherlands”) als hoofdregel voorop dat een beslissing van de in de tekst
genoemde buitenlandse rechter in Nederland niet ten uitvoer kan worden gelegd.1474 In de
tweede zin (“However, if […] in the Netherlands”) wordt tot uitdrukking gebracht dat, als
tegen de beslissing van de buitenlandse rechter geen gewoon rechtsmiddel meer kan worden ingesteld, mag worden verwacht dat de Nederlandse rechter de beslissing zal volgen,
mits aan de in nr. 948 genoemde voorwaarden is voldaan.
950. Rechtsmacht bij forumkeuze. Rechtsverhoudingen waarop opinions zien, plegen een
forumkeuze te bevatten voor een bepaalde rechter, doorgaans een rechter of de rechters
van het land van het recht dat de rechtsverhouding beheerst; vgl. nr. 313. De enforcement
of judgments opinion ziet in de praktijk altijd op beslissingen van de rechters van dat
land; zie nr. 934. Dat een geldige forumkeuze rechtsmacht schept, wordt internationaal
aanvaard.1475 Als een geldige forumkeuze is gedaan, lijkt dus te zijn voldaan aan de eerste in nr. 948 genoemde voorwaarde voor erkenning van een buitenlandse rechterlijke
beslissing. De opinionontvanger zou de opiniongever kunnen vragen dat in zijn opinion
te vermelden. De opiniongever doet er wijs aan een dergelijke vraag omzichtig te benaderen. Dat heeft twee redenen. De eerste reden is dat het uitgangspunt dat de rechter vrij is
te beoordelen in hoeverre een buitenlandse rechterlijke beslissing moet worden erkend
(zie nr. 948), zich ook uitstrekt over de voorwaarde dat aan de buitenlandse rechter op
een internationaal aanvaarde grond rechtsmacht toekwam. De tweede reden is dat een
in het algemeen geldige forumkeuze aan de randen ongeldig kan zijn; vgl. nr. 912 e.v. Het
is daarom niet uitgesloten dat de erkenning van een beslissing van een bij forumkeuze
gekozen buitenlandse rechter toch over de eerste voorwaarde struikelt.
951. Bankruptcy qualification van toepassing; geen andere qualifications. In de tweede in
nr. 930 onder “Opinion” opgenomen tekst kan worden gelezen dat een partij die een buitenlandse rechterlijke beslissing heeft verkregen, waarbij haar wederpartij is veroordeeld,
altijd bij de Nederlandse rechter een procedure kan inleiden, waarin hij met de buitenlandse rechterlijke beslissing overeenstemmende veroordeling vraagt. Rechtsvorderingen
1473 Verheul 1989, p. 53 e.v. Strikwerda 2012 zwijgt over de kwestie.
1474 De zin is beperkt tot beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Denkbaar is dat andersoortige zaken
wel ten uitvoer kunnen worden gelegd krachtens een voor de betrokken soort zaken geldende supra
nationale regeling.
1475 Verheul 1989, p. 32 e.v. Vgl. ook Strikwerda 2012/269.
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tegen een persoon die in faillissement is, kunnen echter slechts geldend worden gemaakt
door aanmelding ter verificatie (art. 26 jo. 110 Fw). De tekst noopt daarom tot het opnemen
van de bankruptcy qualification; zie nr. 473. Om andere qualifications vraagt de tekst niet.
Omdat de tekst zegt dat buitenlandse rechterlijke beslissingen waarop de opinionparagraaf ziet, in Nederland niet ten uitvoer kunnen worden gelegd, is de in nr. 930 onder
“Qualification” opgenomen tekst misplaatst.
952. “Without review of its merits”. Sommige opinionontvangers hechten eraan dat in de
opinionparagraaf wordt toegevoegd dat de Nederlandse rechter de buitenlandse rechterlijke beslissing zal volgen “without review of its merits”; vgl. nr. 946. Omdat het de rechter
vrij staat te bepalen in hoeverre de beslissing moet worden erkend (zie nr. 948), staat het
hem omgekeerd ook vrij te bepalen in hoeverre hij het geschil waarop de beslissing ziet,
opnieuw onder de loep wil nemen. Tegen die achtergrond kan de toevoeging beter niet
worden opgenomen.

10.5

De arbitration en enforcement of arbitral awards opinions –
Nederlandse arbitrage

953.

Opinion:

(a) The submission to arbitration in the Agreement is valid and binding on and
enforceable against the Company.
(b) A Dutch court does not have jurisdiction in matters that pursuant to the submission to arbitration in the Agreement should be settled by arbitration.
(c) A final and binding arbitral award rendered in arbitration pursuant to the Agreement can be enforced in the Netherlands.
Qualifications:
Enforcement in the Netherlands of arbitral awards is subject to Dutch rules of civil
procedure.
Notwithstanding the submission to arbitration in the Agreement, a Dutch court may
accept jurisdiction in proceedings to obtain protective measures (maatregelen tot
bewaring van recht), preliminary relief proceedings (kort geding) and certain proceedings to obtain evidence.
An arbitral award rendered in arbitration pursuant to the Agreement:
(a) may be set aside by the Dutch courts if (i) there was no valid agreement to arbitrate, (ii) the arbitral tribunal was not duly composed or did not comply with

490

Over opinions.indd 490

17-5-2016 15:01:46

10 Enforceability opinions – forumkeuze en keuze voor arbitrage
its mandate, or (iii) the award has not been duly signed, does not contain the
grounds for the award or violates Dutch public policy;
(b) may be revoked by the Dutch courts if (i) it was based on fraud (bedrog), or
(ii) documents relevant to it were false or withheld; and
(c) may not be enforced in the Netherlands (i) if it is prima facie likely that (A) the
award will be set aside or revoked (on the grounds set out in paragraphs (a) and
(b) above), or (B) the award or the manner in which it was rendered contravenes
Dutch public policy, or (ii) to the extent that a penalty (dwangsom) has been
unduly imposed.
In addition, pending a request for setting aside or revocation of an award, the Dutch
courts may suspend enforcement of the award.
In the event of setting aside or revocation, the jurisdiction of the courts revives, unless
(except if there was no valid agreement to arbitrate) otherwise agreed by the parties.
954. Betekenis. De in nr. 953 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van
een arbitration opinion en een enforcement of arbitral awards opinion ten aanzien van
een keuze voor arbitrage in Nederland. De opinion houdt in dat (a) de keuze voor arbitrage jegens de opinionvennootschap in rechte afdwingbaar is, (b) de keuze voor arbitrage de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, een enkele uitzondering daargelaten,
opzijzet, en (c) een in arbitrage gewezen arbitraal vonnis, uitzonderingen daargelaten, in
Nederland ten uitvoer kan worden gelegd.
955. “valid and binding and enforceable”. De opinion houdt in dat het arbitraal beding in
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, “valid and binding and enforceable” is, en
voorts dat de keuze voor arbitrage de rechtsmacht van de Nederlandse rechter opzijzet,
een en ander behalve voor zover de opinionparagraaf en de qualifications iets anders zeggen.1476 De opinionontvanger weet aldus dat hij niet het risico loopt dat, in weerwil van de
keuze voor arbitrage, over nakoming van de rechtsverhouding bij de Nederlandse rechter
kan worden geprocedeerd. Zie over de betekenis van “valid and binding and enforceable”
en de wijzen waarop naar de drie-eenheid kan worden verwezen nr. 679.
956. Verhouding tot remedies opinion. Als in een rechtsverhouding een arbitraal beding
met een keuze voor een arbitrage in Nederland is opgenomen, zal die rechtsverhouding
doorgaans mede een rechtskeuze voor Nederlands recht bevatten. Zie voor het geval een
1476 Een keuze voor arbitrage kan worden gemaakt bij compromis of bij arbitraal beding (art. 1020 leden 1
en 2 Rv). Een compromis strekt ertoe een tussen de partijen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen. Bij een arbitraal beding verbinden de partijen zich toekomstige geschillen, die tussen hen zouden
kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen. In de opinionpraktijk ziet een arbitration opinion
altijd op een arbitraal beding. Het compromis is in de opinionpraktijk zonder belang.
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rechtskeuze is gedaan voor een ander recht nr. 979. Wordt over een dergelijke rechtsverhouding een remedies opinion gegeven, dan strekt deze zich in beginsel mede uit over het
in de rechtsverhouding opgenomen arbitraal beding; vgl. nr. 682.1477 Omdat de arbitration
opinion is toegespitst op het arbitraal beding, maar overigens hetzelfde zegt als de remedies opinion, is zij als afzonderlijke opinion overbodig. Als de arbitration opinion desondanks wordt opgenomen, zet zij ten aanzien van het arbitraal beding de remedies opinion
opzij; zie nr. 680.
957. Arbitragereglement. Een arbitraal beding houdt vaak in dat de arbitrage zal geschieden overeenkomstig een bepaald arbitragereglement.1478 Dat reglement maakt in dat geval
deel uit van het arbitraal beding (art. 1020 lid 6 Rv). Desondanks strekt de arbitration
opinion zich niet uit over het reglement.1479 Deed de opinion dat wel, dan zou de opiniongever zich in het reglement moeten verdiepen, en zich de vraag moeten stellen of het reglement in alle opzichten in overeenstemming met de wet is. Dat zou veelal uitvoerig, en dus
kostbaar, onderzoek vergen. Veel opleveren zou het onderzoek ondertussen doorgaans
niet. Arbitragereglementen plegen met veel zorg, en met bijstand van ter zake kundige
juridisch adviseurs, te worden opgesteld. Zij zullen dus doorgaans aan de wet voldoen.
De kosten van een onderzoek op dit punt wegen aldus niet op tegen de opbrengsten; vgl.
nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162. De opiniongever mag dat onderzoek daarom achterwege laten. Wil de opinionontvanger dat de opiniongever het onderzoek wel verricht,
dan moet hij daarom vragen.

958. Erkenning arbitraal beding. Een geldig gemaakt arbitraal beding met een keuze
voor arbitrage in Nederland wordt in Nederland erkend. Het beding stelt de rechtsmacht
van de Nederlandse rechter in beginsel terzijde. Op de uitzonderingen op dat beginsel
moet in een qualification worden gewezen. Waar arbitrage is – in Nederland of daarbuiten – wordt bepaald door de plaats van arbitrage.
959. Plaats van arbitrage. De wet onderscheidt tussen arbitrage in Nederland en arbitrage buiten Nederland (vgl. de opschriften van de eerste titel (Arbitrage in Nederland)
en de tweede titel (arbitrage buiten Nederland) van het Vierde Boek van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering). Een arbitrage is een arbitrage in Nederland, als de plaats
1477 Dat geldt ook in de Verenigde Staten: Tribar 1998, § 3.6.1. Vgl. ook Glazer, FitzGibbon & Weise 2014,
p. 383 e.v., die een keuze voor arbitrage bespreken in het kader van hun bespreking van de remedies
opinion.
1478 Een arbitragereglement kan van toepassing zijn omdat het arbitraal beding daarnaar verwijst. Een
reglement kan ook van toepassing zijn omdat het arbitraal beding verwijst naar een bepaald arbitrageinstituut. Bijvoorbeeld: “Geschillen in verband met deze overeenkomst zullen worden beslecht door
arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut”. De vraag of een dergelijke verwijzing leidt tot toepasselijkheid van het reglement van het betrokken instituut, moet worden beantwoord door uitleg van het
arbitraal beding. In het algemeen zal het antwoord bevestigend zijn.
1479 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde: Tribar 1998, § 3.6.2.
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van arbitrage in Nederland is (art. 1073 lid 1 Rv). De plaats van arbitrage kan worden
bepaald in het arbitraal beding (vgl. art. 1037 lid 1 Rv). Als een arbitragereglement van
toepassing is, kan de plaats van arbitrage ook daarin worden bepaald.1480 Als de partijen
niet – in het arbitraal beding, door toepasselijkverklaring van een arbitragereglement met
daarin een plaats van arbitrage of anderszins1481 – de plaats van arbitrage zijn overeengekomen, wordt de plaats van arbitrage door het scheidsgerecht bepaald (art. 1037 lid 1
Rv).1482
960. Erkenning arbitraal beding. Een geldig arbitraal beding met een keuze voor arbitrage in Nederland wordt in Nederland in beginsel erkend (art. 1020 leden 1 en 2 Rv).1483
Voorwaarden zijn dat het arbitraal beding (a) ziet op een bepaalde rechtsbetrekking, en
(b) niet strekt tot de vaststelling van rechtsgevolgen die niet ter vrije bepaling van de
partijen staan. Een arbitraal beding in een rechtsverhouding waarop een opinion ziet,
heeft in de praktijk altijd betrekking op geschillen die in verband met die rechtsverhouding ontstaan. Aan de voorwaarde onder (a) is daarmee in de praktijk voldaan.1484
Rechtsbetrekkingen die niet ter vrije bepaling van partijen staan, komen in de opinionpraktijk niet voor, een enkele uitzondering mogelijk daargelaten.1485 Aan de voorwaarde
onder (b) is daarmee ook voldaan.
961. Geldigheid arbitraal beding. Een arbitraal beding wordt niet erkend als het ongeldig
is (vgl. art. 1022 lid 1 Rv). Voor een antwoord op de vraag naar welk recht moet worden
beoordeeld of een arbitraal beding geldig is, moet worden onderscheiden tussen materiële
1480 Snijders, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1037 Rv, aant. 1. Zie voor een voorbeeld art. 42a lid 4
van het Arbitragereglement 2010 van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het artikel bepaalt dat, als de
partijen geen plaats van arbitrage hebben gekozen, de plaats van arbitrage van een arbitraal kort geding
Rotterdam is.
1481 De partijen kunnen de plaats van arbitrage ook bij latere overeenkomst bepalen; Van den Berg, Van
Delden & Snijders 1992, p. 67.
1482 Als het scheidsgerecht nalaat een plaats van arbitrage te bepalen, is de in zijn arbitrale vonnis vermelde
plaats de plaats van arbitrage (art. 1037 lid 2 Rv). Als wel een plaats van arbitrage is bepaald, is die plaats
tevens de plaats van de uitspraak (art. 1037 lid 1 Rv). Verzuimt het scheidsgerecht in zijn vonnis de
plaats van de uitspraak te vermelden (art. 1057 lid 4 aanhef en onder d Rv eist die vermelding), dan kan
die tekortkoming door het scheidsgerecht binnen grenzen worden hersteld (art. 1060 Rv). Hetzelfde
geldt als het scheidsgerecht als plaats van de uitspraak een andere dan de plaats van arbitrage vermeldt. De onjuiste vermelding laat de plaats van arbitrage echter onverlet; Snijders, in: GS Burgerlijke
Rechtsvordering, art. 1037 Rv, aant. 1.
1483 In een internationaal geval kan erkenning mogelijk ook worden gegrond op art. II Verdrag van
New York; Van den Berg 1981, p. 61 e.v., Van den Berg, Van Delden & Snijders 1992, p. 176 en Meijer
2011, p. 548. Omdat de erkenningsregeling in de Nederlandse wet ruimhartig is, is een beroep op het
Verdrag van New York echter in het algemeen onnodig.
1484 Het arbitraal beding ziet dikwijls mede op verbintenissen uit onrechtmatige daad, en andere niet-
contractuele verbintenissen, die samenhangen met de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.
Omdat art. 1020 lid 1 bepaalt dat de rechtsbetrekking “al dan niet uit een overeenkomst” kan voortvloeien, vallen ook dergelijke verbintenissen binnen de grenzen van “een bepaalde rechtsbetrekking”;
Snijders, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1020, aant. 2.
1485 Zie noot 1389.
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en formele geldigheid. Een arbitraal beding is materieel geldig als het geldig is naar (a)
het recht van de plaats van arbitrage, of (b) het door de partijen gekozen recht, of (c)
als geen rechtskeuze is gedaan, het recht dat van toepassing is op de rechtsbetrekking
waarop de arbitrage betrekking heeft (art. 10:166 BW). Bij een keuze voor Nederlandse
arbitrage is het recht van het land van arbitrage – mogelijkheid (a) – Nederlands recht.
Een arbitraal beding is naar Nederlands recht geldig tenzij het het gevolg is van een wilsgebrek. De opiniongever mag ervan uitgaan dat er geen wilsgebrek is; zie nr. 245.1486 De
vraag of een arbitraal beding naar ander mogelijk toepasselijk recht – de mogelijkheden
onder (b) en (c) – materieel geldig is, is daarmee zonder belang. Een arbitraal beding is
formeel geldig als het voldoet aan de vormvereisten van (a) het recht dat volgens de Rome
I Verordening het arbitraal beding beheerst, of (b) het recht van de plaats waar het arbitraal beding gesloten is (art. 10:154 BW jo. art. 11 lid 1 Rome I Verordening).1487 Onder de
Rome I Verordening (art. 3 lid 1) is als ter zake van het arbitraal beding een rechtskeuze is
gedaan, het gekozen recht van toepassing. Ontbreekt een rechtskeuze, dan geldt het recht
van het land waarmee het arbitraal beding het nauwst verbonden is (art. 4 lid 4 Rome I
Verordening). Over de vraag welk recht dat is, kan worden getwist. In de literatuur zijn
als mogelijkheden naar voren geschoven (a) het recht van de rechtsverhouding waarvan
het arbitraal beding deel uitmaakt, en (b) het recht van de plaats van arbitrage.1488 Als ten
aanzien van de rechtsverhouding waarvan het arbitraal beding deel uitmaakt een rechtskeuze voor Nederlands recht is gedaan (zie nr. 962), verwijzen in een procedure voor de
Nederlandse rechter beide mogelijkheden naar Nederlands recht, zodat de formele geldigheid van het beding in dat geval door Nederlands recht wordt bepaald. In een zeldzaam
geval komt het voor dat een arbitraal beding is opgenomen in een rechtsverhouding met
een rechtskeuze voor buitenlands recht. In dat geval is niet uitgesloten dat de formele geldigheid van het arbitraal beding wordt beheerst door het gekozen buitenlandse recht.1489
1486 Een arbitraal beding in algemene voorwaarden kan door de wederpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden veelal worden vernietigd als het onredelijk bezwarend is (art. 6:233 BW). Als de
wederpartij een consument is, is het arbitraal beding zonder meer onredelijk bezwarend als de consument niet de mogelijkheid heeft alsnog voor beslechting van het geschil door de krachtens de wet
bevoegde rechter te kiezen (art. 6:236 aanhef en onder n BW). Zie over de vraag wanneer de algemenevoorwaardenregeling van belang is noot 1179.
1487 De Rome I Verordening is op arbitrale bedingen niet rechtstreeks van toepassing (art. 2 aanhef en onder
e) Rome I Verordening). Art. 10:154 BW, dat de Rome I Verordening in bepaalde gevallen van overeenkomstige toepassing verklaart, strekt zich echter wel over arbitrale bedingen uit; Kamerstukken II
2012/13, 33 611, nr. 3, p. 8, Kramer, in: T&C Vermogensrecht, art. 1 Rome I Verordening, aant. 3, Bertrams
& Kruisinga 2014, p.54-55 en Van Zelst, NTvBR 2012, p. 116-117. Anders Meijer, TvA 2013, p. 111. Vgl.
ten aanzien van de toepasselijkheid van art. 10:154 BW op eveneens van de Rome I Verordening uitgezonderde forumkeuzebedingen (art. 1 lid 2 aanhef en onder e) noot 1385.
1488 Steffens, in: GS Verbintenissenrecht, art. 1 EVO), aant. 4 (mogelijkheid (a) is de heersende leer), Meijer
2011, p. 388-390 (genuanceerd voorstander van mogelijkheid (a)), Kramer, in: T&C Vermogensrecht,
art. 1 Rome I Verordening, aant. 3 (voorstander van mogelijkheid (a)), Vonken, in: T&C Vermogensrecht,
art. 1 EVO, aant. 4 (mogelijkheid (a) is de heersende leer), Bertrams & Kruisinga 2014, p.54-55, en Van
Zelst, NTvBR 2012, p. 119-120 (voorstander van mogelijkheid (a)). Vgl., ten aanzien van forumkeuze
bedingen, noot 1386.
1489 Een rechtsverhouding waarin een arbitraal beding is opgenomen, bevat vaak ook bepalingen over aan-
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962. Gekozen recht arbitraal beding. Een vraag is in welke gevallen een arbitraal beding
een gekozen recht heeft. In de praktijk maakt het arbitraal beding deel uit van een meer
omvattende rechtsverhouding. Die rechtsverhouding zal een rechtskeuze bevatten; vgl.
nr. 688 en 733. Een arbitraal beding moet echter worden behandeld als een afzonderlijke
overeenkomst (art. 1053 Rv).1490 Als de meer omvattende overeenkomst krachtens rechtskeuze wordt beheerst door Nederlands recht, is de vraag of de rechtskeuze mede ziet op
het arbitraal beding een vraag van uitleg (vgl. art. 10 lid 1 Rome I Verordening). Soms
bepaalt de meer omvattende overeenkomst ondubbelzinnig dat de rechtskeuze mede ziet
op het arbitraal beding. In andere gevallen kunnen de partijen dat stilzwijgend bedoeld
hebben. Als de meer omvattende rechtsverhouding wordt beheerst door buitenlands recht,
bepaalt buitenlands recht of de rechtskeuze in de rechtsverhouding mede op het arbitraal
beding ziet.
963. Geschrift. De wet (art. 1021 Rv) bepaalt dat een arbitraal beding wordt bewezen door
een geschrift. In de opinionpraktijk zijn arbitrale bedingen altijd schriftelijk, zodat deze
bepaling niet tot complicaties leidt.1491
964. Rechter onbevoegd; uitzonderingen. Een geldig arbitraal beding stelt de rechtsmacht
van de Nederlandse rechter terzijde: als een geschil waarop het arbitraal beding betrekking heeft, wordt voorgelegd aan de rechter, moet deze zich in beginsel onbevoegd verklaren (art. 1022 Rv). Het beginsel lijdt in drie gevallen uitzondering, mits de gevraagde
beslissing niet of niet tijdig in arbitrage kan worden gekregen (art. 1022c Rv): (a) de
gewone rechter behoudt de bevoegdheid maatregelen tot bewaring van recht te treffen
(art. 1022a Rv),1492 (b) de kortgedingrechter behoudt de bevoegdheid onmiddellijke voorzieningen te treffen (art. 1022a Rv), en (c) de gewone rechter behoudt de bevoegdheid een
voorlopig getuigenverhoor, voorlopig deskundigenbericht of voorlopige plaatsopneming,
of inzage of overlegging van stukken te bevelen (art. 1022b Rv). Op de terzijdestelling
van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter ziet onderdeel (b) van de in nr. 953 onder
“Opinion” opgenomen tekst (“a Dutch court does not have jurisdiction […]”). Op de uitzonderingen op die terzijdestelling wordt gewezen in de tweede alinea van de in nr. 953
onder “Qualifications” opgenomen tekst (“Notwithstanding the submission to arbitration
in the Agreement […]”).
gelegenheden die het arbitraal geding betreffen. Denk aan een bepaling die regelt hoe arbiters worden
benoemd of een bepaling over de taal waarin het geding zal worden gevoerd. De geldigheid van dergelijke bepalingen wordt beheerst door het recht van de plaats van arbitrage; Meijer 2011, p. 363.
1490 Het gevolg van de splitsing tussen het arbitraal beding en de overeenkomst waarvan het deel uitmaakt,
is dat de geldigheid van de forumkeuze los van de geldigheid van die overeenkomst moet worden
beoordeeld; vgl. noot 1387.
1491 Een arbitraal beding kan ook door elektronische gegevens worden bewezen (art. 1021 Rv). Dat is in de
opinionpraktijk zonder belang.
1492 Een “bewarende maatregel” is in het bijzonder conservatoir beslag; Snijders, in: GS Burgerlijke
Rechtsvordering, art. 1022 Rv, aant. 4.
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965. Assumption over geldigheid arbitraal beding. Een arbitraal beding is alleen geldig als
de partijen daarbij het beding geldig zijn aangegaan. Of dat zo is, gaat de opiniongever
alleen na voor zover hij over de opinionvennootschap een capacity opinion geeft. Voor
het overige moet hij veronderstellen dat er geen complicaties zijn. In de praktijk gaat de
arbitration opinion gepaard met een remedies opinion over de rechtsverhouding waarin
het arbitraal beding is opgenomen. De veronderstellingen die de opiniongever ten aanzien
van het arbitraal beding moet doen, gaan dan op in de assumption dat de wederpartij de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan; zie nr. 697.

966. Vernietiging en herroeping arbitraal vonnis. Een in een Nederlandse arbitrage
gewezen arbitraal eindvonnis kan bij de rechter worden aangevochten met de rechtsmiddelen van vernietiging en herroeping. Op de mogelijkheid van vernietiging of her
roeping behoort in een qualification te worden gewezen.
967. Vernietiging en herroeping. Vernietiging van een Nederlands arbitraal eindvonnis is
slechts mogelijk als (a) een geldig arbitragebeding ontbrak, (b) het scheidsgerecht in strijd
met de daarvoor geldende regels was samengesteld, of zich niet aan zijn opdracht heeft
gehouden, of (c) het vonnis niet op de vereiste wijze is ondertekend, niet met redenen is
omkleed of naar inhoud of wijze van totstandkoming in strijd is met de openbare orde
(art. 1065 lid 1 Rv; zie voor nadere voorwaarden art. 1065 leden 2-7 Rv).1493 Herroeping van
een arbitraal eindvonnis is slechts mogelijk als (a) het vonnis berust op door of met medeweten van de wederpartij gepleegd bedrog, of (b) het vonnis berust op valse bescheiden of
bescheiden die op het vonnis van invloed zouden zijn geweest maar door toedoen van de
wederpartij zijn achtergehouden (art. 1068 lid 1 Rv). Als een verzoek tot vernietiging of
herroeping van een arbitraal vonnis is gedaan, kan de rechter de tenuitvoerlegging van dat
vonnis schorsen totdat op het verzoek is beslist (art. 1066 lid 2 Rv voor herroeping jo. 1068
lid 2 laatste zin Rv). Als een arbitraal vonnis wordt vernietigd, herleeft de bevoegdheid
van de gewone rechter (a) voor zover de vernietiging is gegrond op het ontbreken van een
geldige overeenkomst tot arbitrage, of (b) voor het overige als de partijen niet anders zijn
overeenkomen (art. 1067 Rv). Bij herroeping geldt hetzelfde (art. 1067 jo. 1068 lid 3 laatste zin Rv). Op de mogelijkheid van vernietiging of herroeping, en de gevolgen daarvan,
wordt gewezen in de derde en volgende alinea’s van de in nr. 953 onder “Qualifications”
opgenomen tekst (“An arbitral award rendered in arbitration […] otherwise agreed by the
parties”).

968. Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis. Een in een Nederlandse arbitrage gewezen
arbitraal eindvonnis kan in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Tenuitvoerlegging
1493 Strijd met de openbare orde omvat strijd met de goede zeden; Kamerstukken II 2012/13, 33 611, nr. 3,
p. 39. Zie over de inhoud van het begrip Snijders, in: Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1065 Rv, aant. 7 en
Van den Berg, Van Delden & Snijders 1992, p. 13-26.
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vergt rechterlijk verlof. Tenuitvoerlegging moet overigens geschieden met inachtneming
van het burgerlijk procesrecht. De opiniongever kan daarop in een qualification wijzen.
Strikt noodzakelijk is dat niet. Tenuitvoerlegging kan worden gefrustreerd door faillisse
ment en andere gevallen waarop de bankruptcy qualification ziet.
969. Tenuitvoerlegging. Een Nederlands arbitraal vonnis kan in Nederland ten uitvoer
worden gelegd als de rechter daartoe verlof heeft verleend (art. 1062 Rv). De mogelijkheid
tot tenuitvoerlegging wordt bevestigd in onderdeel (c) van de in nr. 953 onder “Opinion”
opgenomen tekst.
970. Erkenning en tenuitvoerlegging. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen erkenning en tenuitvoerlegging van Nederlandse arbitrale vonnissen. Kan een Nederlands arbitraal vonnis worden erkend, dan wordt daaraan in Nederland rechtskracht toegekend.
Kan een dergelijk vonnis ten uitvoer worden gelegd, dan kunnen de dwangmaatregelen
van het tweede boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – beslag en executie – worden ingezet om te bewerkstelligen dat aan het vonnis wordt voldaan. Alleen
een veroordelend vonnis kan ten uitvoer worden gelegd. Tenuitvoerlegging impliceert
erkenning. Tenuitvoerlegging van een Nederlands arbitraal vonnis in Nederland vergt
rechterlijk verlof; zie nr. 969. Buiten tenuitvoerlegging vergt erkenning in Nederland van
een buitenlandse rechterlijke beslissing geen rechterlijke tussenkomst.1494 De aard van de
rechtsverhoudingen waarop opinions plegen te zien, brengt mee dat de opinionontvanger in de praktijk vooral geïnteresseerd is in de vraag of een veroordelend arbitraal vonnis in Nederland kan ten uitvoer worden gelegd. Onderdeel (c) van de in nr. 953 onder
“Opinion” opgenomen tekst is daarom beperkt tot tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen. Als de opinionontvanger daarom vraagt, is er geen bezwaar tegen om de betrokken
tekst zo te laten werken dat hij zich mede uitstrekt over de erkenning – “recognition” – van
de arbitrale vonnissen waarop hij ziet.
971. Voorwaarden voor tenuitvoerlegging. Verlof tot tenuitvoerlegging kan worden verleend voor (a) arbitrale eindvonnissen die (i) niet of niet meer vatbaar zijn voor arbitraal hoger beroep of in hoger beroep zijn gewezen1495, of (ii) uitvoerbaar bij voorraad
zijn verklaard, en (b) arbitrale tussenvonnissen die voor tenuitvoerlegging vatbaar
1494 Erkend wordt een Nederlands arbitraal vonnis in elk geval als het in kracht van gewijsde is (art. 1059
Rv). Dat is het geval voor zover het vonnis een eindvonnis is of, als het openstaat voor arbitraal hoger
beroep (zie noot 1495), voor zover de beroepstermijn ongebruikt is verstreken of het vonnis in hoger
beroep wordt bevestigd; vgl. Numann, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 236 Rv, aant. 5 - art. 1059
lid 1 Rv moet op gelijke wijze als art. 236 Rv worden uitgelegd; Kamerstukken II 2012/13, 33 611, nr. 3,
p. 31.
1495 Een in eerste aanleg gewezen Nederlands arbitraal eindvonnis is slechts vatbaar voor arbitraal hoger
beroep als de partijen dat zijn overeengekomen (art. 1061b Rv; zie ook art. 1061e Rv). Als arbitraal hoger
beroep was overeengekomen, maar de beroepstermijn ongebruikt verstreken is, is het betrokken vonnis niet meer vatbaar voor arbitraal hoger beroep. Een in arbitraal hoger beroep gewezen eindvonnis is
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zijn.1496 De in onderdeel (c) in nr. 953 onder “Opinion” opgenomen tekst ziet alleen op
arbitrale eindvonnissen die “final” zijn, en dus niet of niet meer vatbaar voor arbitraal
hoger beroep – mogelijkheid (a). In de praktijk vragen opinionontvangers niet om een
opinion die zich ook uitstrekt over vonnissen die uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard
– mogelijkheid (b) – of over tussenvonnissen – mogelijkheid (c). De rechter is in beginsel
verplicht verlof tot tenuitvoerlegging te verlenen. Hij mag het verlof slechts weigeren als
(a) op grond van summierlijk onderzoek aannemelijk is dat het vonnis overeenkomstig de
wet zal worden vernietigd of herroepen (art. 1063 lid 1 Rv; zie nr. 967), (b) op grond van
summierlijk onderzoek aannemelijk is dat het vonnis of de wijze waarop het tot stand is
gekomen, in strijd is met de openbare orde (art. 1063 lid 1 Rv; vgl. nr. 967), of (c) in strijd
met de wet een dwangsom is opgelegd (art. 1063 lid 1 Rv).1497 Op deze weigeringsgronden
wordt in onderdeel (c) van de derde in nr. 953 onder “Qualifications” opgenomen tekst
(“may not be enforced […]”) gewezen. Het verlof wordt verleend op verzoek (art. 1062
lid 1 Rv). Op het verzoek zijn de regels voor verzoekschriftprocedures van toepassing
(art. 1072a jo. 261-291 Rv). Op de tenuitvoerlegging – lees: beslag en executie, met inbegrip
van de verdeling van de executieopbrengst – is ook overigens het burgerlijk procesrecht
van toepassing. Op de toepasselijkheid van het burgerlijk procesrecht kan de opiniongever
in een qualification wijzen; zie de eerste alinea van de in nr. 953 onder “Qualifications”
opgenomen tekst (“Enforcement in the Netherlands of arbitral awards […]”).1498 Dat
dit alles zo is, spreekt echter wel vanzelf. Bijzondere eisen waarop de opinionontvanger
bedacht zou moeten zijn, kent het Nederlands procesrecht niet. De qualification kan
daarom ook worden weggelaten.1499
972. Schorsing tenuitvoerlegging. De tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis kan
door de rechter worden geschorst hangende een verzoek tot vernietiging of herroeping
(art. 1066 lid 2 Rv). Zie over een dergelijk verzoek nr. 967.
973. Bankruptcy qualification van toepassing. De tenuitvoerlegging van een arbitraal
vonnis kan worden gefrustreerd als de persoon ten laste van wie de tenuitvoerlegging
geschiedt, in staat van faillissement is, aan hem surseance van betaling is verleend of op
hem de noodregeling van toepassing is verklaard. In geval van faillissement kunnen vorderingen op de failliet nog slechts geldend worden gemaakt door aanmelding ter verificatie (art. 26 jo. 110 Fw). Zolang de opinionvennootschap in surseance is, kan betaling van
naar zijn aard niet vatbaar voor arbitraal hoger beroep.
1496 Kamerstukken II 2012/13, 33 611, nr. 3, p. 37 (voor de mogelijkheid onder (a) met verwijzing naar
art. 1062 lid 1 (oud) Rv). Een arbitraal vonnis is slechts vatbaar voor arbitraal hoger beroep als de
partijen dat zijn overeengekomen; zie noot 1495).
1497 Als in strijd met de wet een dwangsom is opgelegd, betreft de weigering alleen de tenuitvoerlegging van
de dwangsom (art. 1063 lid 1 laatste zin Rv).
1498 Een waarschuwing dat bij tenuitvoerlegging in Nederland de executieopbrengst mogelijk met anderen
moet worden gedeeld, ligt besloten in de bankruptcy qualification; zie noot 729.
1499 Zij is dan een implied qualification.
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vorderingen op haar in beginsel niet worden afgedwongen (art. 230 Fw).1500 Als op de opinionvennootschap de noodregeling van toepassing is, geldt hetzelfde (art. 3:176 Wft).1501
Insolventie kan ook andere gevolgen hebben die raken aan de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen. Zo kan na de insolventie opgelopen rente niet op de boedel worden verhaald (art. 128 en 260 lid 1 Fw, voor noodregeling jo. 3:180 lid 2 Wft). Als de noodregeling
van toepassing is, kan in sommige gevallen de opinionvennootschap als partij bij de overeenkomst waarop de opinion ziet, worden vervangen door een andere persoon (art. 163
e.v. Wft). Voor zover krachtens de Insolventieverordening (art. 16) een insolventieprocedure die is geopend door een bevoegde rechter in een lidstaat van de Europese Unie (met
uitzondering van Denemarken; overweging (33) Insolventieverordening) in Nederland
wordt erkend, kan buitenlands insolventierecht de tenuitvoerlegging van een arbitraal
vonnis frustreren. Alle gevolgen die insolventieprocedures voor de tenuitvoerlegging van
arbitrale vonnissen kunnen hebben, worden afgedekt door de bankruptcy qualification;
zie nr. 473. Zie over interventiemaatregelen onder de Interventiewet nr. 475.
974. “Without review of its merits”. Sommige opiniongevers hechten eraan dat in de opinionparagraaf wordt opgenomen dat een arbitraal vonnis ten uitvoer kan worden gelegd
“without review of its merits”. De rechter mag echter toetsen of een arbitraal vonnis naar
inhoud of totstandkoming niet strijdt met de openbare orde; zie nr. 971. In zoverre is een
bevestiging dat een arbitraal vonnis ten uitvoer kan worden gelegd “without review of its
merits” onjuist. Nu de toets die de rechter aanlegt een beperkte is, en bovendien op die
toets in onderdeel (c) van de in nr. 953 onder “Opinion” opgenomen tekst wordt gewezen,
is tegen de toevoeging van “without review of its merits” echter weinig bezwaar.

975. Onderzoek. Om de arbitration opinion en de enforcement of arbitral awards opinion te kunnen geven, moet de opiniongever het arbitraal beding onder de loep nemen.
Hij moet voorts nagaan wat het gekozen recht is van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet. Als uit het arbitraal beding niet blijkt wat de plaats van arbitrage is, moet de
opiniongever ter zake een assumption opnemen.
976. Onderzoek beperkt. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen om de arbitration opinion en de enforcement of arbitral awards opinion te kunnen geven, is beperkt.
De opiniongever moet vaststellen dat in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een
arbitraal beding is opgenomen. Hij moet voorts vaststellen dat het beding voorziet in arbitrage in Nederland; zie nr. 978. Als een arbitraal beding met een keuze voor arbitrage
in Nederland is opgenomen, is het in beginsel geldig; zie nr. 958 e.v. Dat is anders als
het beding tot stand is gekomen door een wilsgebrek. Dat er geen wilsgebrek is, mag de

1500 Zie noot 1164.
1501 Zie noot 1165.
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opiniongever echter veronderstellen; zie nr. 245. Die veronderstelling hoeft hij niet vast te
leggen in een assumption.1502
977. Geen onderzoek arbitragereglement. Een arbitraal beding houdt vaak in dat de arbitrage zal geschieden overeenkomstig een bepaald arbitragereglement. In dat reglement
hoeft de opiniongever zich echter in beginsel niet te verdiepen; vgl. nr. 957 maar zie voor
een uitzondering nr. 978.
978. Plaats van arbitrage. Een arbitrage is arbitrage in Nederland, als de plaats van arbitrage in Nederland is; zie nr. 959. Als het arbitraal beding, of een arbitragereglement
waarnaar het arbitraal beding verwijst, bepaalt wat de plaats van arbitrage is, is de kous
daarmee af.1503 Als het arbitraal beding of een toepasselijk arbitragereglement niet bepaalt
wat de plaats van arbitrage is, zodat het scheidsgerecht dat moet doen (zie nr. 959)1504, moet
de opiniongever een assumption opnemen dat de plaats van arbitrage in Nederland zal
zijn.1505 Waar in Nederland de plaats van arbitrage is, is voor de arbitration opinion en de
enforcement of arbitral awards opinion zonder belang.
979. Rechtsverhouding naar buitenlands recht. In een zeldzaam geval komt het voor dat
een arbitraal beding met een keuze voor arbitrage in Nederland wordt opgenomen in een
rechtsverhouding met een rechtskeuze voor buitenlands recht. In dat geval is niet uitgesloten dat de geldigheid van het beding door dat recht wordt bepaald; zie nr. 961. De
opinionparagraaf zal in dat geval moeten zeggen (a) dat voor zover Nederlands recht van
toepassing is, de keuze voor arbitrage afdwingbaar is, en (b) dat voor zover het gekozen
recht van toepassing is, Nederlands recht geen roet in het eten gooit.

980. Samenloop met forumkeuze. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, naast een keuze voor arbitrage een forumkeuze bevat. In dat geval moet de
opinionparagraaf worden gesplitst.
981. Samenloop met forumkeuze. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop een opinion ziet, een keuze voor arbitrage en een forumkeuze bevat. De rechtsverhouding kan
1502 Doet hij dat niet, dan is de assumption een implied assumption.
1503 Een uitzondering geldt als het arbitraal beding naar de ene plaats van arbitrage verwijst, en een toepasselijk arbitragereglement naar een andere. Dan is er onduidelijkheid, waarvoor de opiniongever een
oplossing zal moeten vinden. In de meeste gevallen zal het arbitragereglement bepalen dat het wijkt
voor een overeenkomst tussen de partijen. Als een dergelijke bepaling ontbreekt, zal tussen de partijen
hetzelfde gelden. Als het reglement uitgaat van een arbitrage-instituut, is echter denkbaar dat het instituut weigert de arbitrage in behandeling te nemen.
1504 Of de partijen bij de arbitrage bij latere overeenkomst; zie noot 1481.
1505 Snijders, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1037, aant. 1 (met verdere verwijzingen), acht goed verdedigbaar dat als de plaats van arbitrage eenmaal is bepaald, hij niet meer kan worden gewijzigd. Mocht
wijziging wel mogelijk zijn, dan kan de opiniongever die mogelijkheid negeren. De opinion betreft de
rechtsverhouding waarop zij ziet, zoals zij bestaat, zonder mogelijke wijzigingen daarin.
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bijvoorbeeld de partijen, of een van hen, de keuze bieden uit arbitrage of een procedure bij
de rechter. De rechtsverhouding kan ook voor de beslechting van geschillen over bepaalde
onderwerpen voorzien in arbitrage, en andere geschillen overlaten aan een rechter. De
wet verzet zich niet tegen een dergelijke opzet. Hij staat aan de afdwingbaarheid van de
in deze opzet besloten keuze voor arbitrage daarom niet in de weg. Over de in de opzet
besloten forumkeuze zal een jurisdiction opinion moeten worden opgenomen. Vrij van
complicaties is de opzet ondertussen niet. Dat geldt in het bijzonder als voor sommige
geschillen is gekozen voor arbitrage, en voor andere voor een procedure bij de rechter.
Niet altijd zal zonneklaar zijn hoe de scheidslijn tussen de twee groepen geschillen loopt.
Het scheidsgerecht en de rechter kunnen de scheidslijn verschillend trekken.1506 Als bij het
scheidsgerecht en de rechter wordt geprocedeerd, is niet uitgesloten dat zij beslissingen
nemen die niet met elkaar verenigbaar zijn. De opiniongever doet er wijs aan op dit soort
complicaties in een qualification te wijzen.

10.6

De arbitration en enforcement of arbitral awards opinions –
buitenlandse arbitrage

982.

Opinion:

(a) The validity and binding effect on and enforceability against the Company of the
submission to arbitration in the Agreement is governed by [country of the seat of
the arbitration] law and is not restricted by Dutch law;
(b) a Dutch court does not have jurisdiction in matters that pursuant to the submission to arbitration in the Agreement should be settled by arbitration; and
(c) a final and binding arbitral award rendered in arbitration that is enforceable in
[country of seat of the arbitration] can be enforced in the Netherlands,
all in accordance with and subject to the exceptions set out in the 1958 New York
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.
Assumption:
Any arbitration award under the Agreement will be be rendered in [country of the
seat of arbitration].

1506 Het oordeel van de rechter zou moeten voorgaan. De rechter zal slechts rechtsmacht aanvaarden voor
zover het arbitraal beding daarvoor ruimte laat. Of het arbitraal beding ruimte laat, staat echter uit
eindelijk ter beoordeling aan de rechter; vgl. art. 1065 lid 1 aanhef en onder a Rv, dat bepaalt dat de
rechter een arbitraal vonnis kan vernietigen als een geldige overeenkomst tot arbitrage ontbrak. Een
beroep op onbevoegdheid van de rechter moet echter voor alle weren worden gedaan; zie art. 11 Rv voor
een beroep op onbevoegdheid van de rechter en art. 1052 lid 2 Rv voor een beroep op onbevoegdheid
van een scheidsgerecht. Complicaties kunnen rijzen als de partijen een beroep op onbevoegdheid van
de rechter niet tijdig doen.
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Qualifications:
Enforcement in the Netherlands of arbitral awards is subject to Dutch rules of civil
procedure.
Notwithstanding the submission to arbitration in the Agreement, a Dutch court
may accept jurisdiction in proceedings to obtain protective measures (maatregelen
tot bewaring van recht), preliminary relief proceedings (kort geding) and certain
proceedings to obtain evidence.
983. Betekenis. De in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van
een arbitration opinion en een enforcement of arbitral awards opinion ten aanzien van
een keuze voor arbitrage buiten Nederland. De opinion houdt in dat (a) de afdwingbaarheid van de keuze voor arbitrage wordt beheerst door het recht van de plaats van
arbitrage en niet wordt doorkruist door Nederlands recht, (b) de keuze voor arbitrage de
rechtsmacht van de Nederlandse rechter opzijzet, en (c) een in arbitrage gewezen arbitraal vonnis, uitzonderingen daargelaten, in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd,
een en ander overeenkomstig het Verdrag van New York.
984. Verdrag van New York – Nederlandse wet. Een keuze voor arbitrage buiten Nederland
kan in Nederland langs twee wegen worden erkend, en een in een dergelijke arbitrage
gewezen vonnis kan in Nederland langs twee wegen ten uitvoer worden gelegd: de weg
van het Verdrag van New York en de weg van de Nederlandse wet (art. 1074 e.v. Rv).1507 De
Nederlandse wet is van toepassing ongeacht het land van de arbitrage (art. 1074 en 1076
lid 1 Rv).1508 Het Verdrag van New York is alleen van toepassing ten aanzien van arbitrages

1507 Er is een verdrag met België en Luxemburg dat voorziet in erkenning en tenuitvoerlegging in
Nederland van in België of Luxemburg gewezen arbitrale vonnissen (Verdrag tussen het Koninkrijk
der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten; zie art. 17). Omdat
ook België en Luxemburg partij zijn bij het Verdrag van New York, is het praktisch belang van dit verdrag verwaarloosbaar.
1508 Art. 1076 lid 1 Rv, dat de tenuitvoerlegging van een in een buitenlandse arbitrage gewezen vonnis regelt,
mist toepassing als een verdrag om voorrang vraagt. Het Verdrag van New York, dat in de praktijk het
enige hier relevante verdrag is, doet dat echter niet: art. VII lid 1 Verdrag van New York bepaalt dat
“[t]he provisions of the present Convention shall not […] deprive any interested party of any right he
may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the
treaties of the country where such award is sought to be relied upon”. Ook de erkenningsregelingen in
het Verdrag van New York en in art. 1074, dat de erkenning van een keuze voor buitenlandse arbitrage
regelt, kunnen alternatief worden toegepast; Van den Berg, Van Delden & Snijders 1992, p. 177.
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in een land dat partij is bij het verdrag.1509, 1510 Bij het verdrag is echter een ruime meerderheid van de landen van de wereld partij.1511 In de praktijk kan een keuze voor arbitrage
buiten Nederland waarop een opinion ziet, daarom in Nederland worden erkend, en kan
een in een dergelijke arbitrage gewezen vonnis ten uitvoer worden gelegd, overeenkomstig het Verdrag van New York. Omdat voorts de opinionontvanger (althans zijn juridisch adviseur) zal weten wat het Verdrag van New York inhoudt, is de in nr. 982 onder
“Opinion” opgenomen tekst gebouwd rond erkenning en tenuitvoerlegging overeenkomstig dat verdrag.1512
985. “valid and binding and enforceable”. De opinion strekt ertoe dat het arbitraal beding
in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, werkt en dat een vonnis dat is gewezen
in een arbitrage waarop het beding ziet, in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd.1513

1509 Het Verdrag van New York strekt zich uit over tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen ongeacht waar het betrokken vonnis is gewezen (art. I lid 1 Verdrag van New York). Het verdrag
(art. I lid 3) opent echter de mogelijkheid dat een verdragsstaat de mogelijkheid van tenuitvoerlegging
beperkt tot arbitrale vonnissen die zijn gewezen in een andere verdragsstaat. Nederland heeft van die
mogelijkheid gebruik gemaakt.
1510 Het Verdrag van New York gaat voor de het EVEX en de EEX-Verordening (aldus uitdrukkelijk art. 73
lid 2 EEX-Verordening).
1511 Een lijst van verdragsstaten is te vinden op verdragenbank.overheid.nl.
1512 De verschillen tussen de regeling in het Verdrag van New York en de regeling in de wet zijn beperkt.
Een keuze voor arbitrage is onder het Verdrag van New York formeel geldig als het voldoet aan de
in art. II opgenomen schriftelijkheidseis; vgl. nr. 990. Onder de wet is de keuze formeel geldig als hij
voldoet aan de vormvereisten van (a) het recht dat volgens de Rome I Verordening het arbitraal beding
beheerst, of (b) het recht van de plaats waar het arbitraal beding gesloten is (art. 10:154 BW jo. art. 11
lid 1 Rome I Verordening; vgl. noot 1487). Onder het Verdrag van New York is een keuze voor arbitrage
materieel geldig als hij dat is onder (a) het door de partijen gekozen recht, of (b) als geen rechtskeuze
is gedaan, het recht van de plaats waar het arbitraal vonnis wordt gewezen; zie nr. 990. Onder de wet is
de keuze materieel geldig als zij geldig is naar (a) het recht van de plaats van arbitrage, of (b) het door
de partijen gekozen recht, of (c) als geen rechtskeuze is gedaan, het recht dat van toepassing is op de
rechtsbetrekking waarop de arbitrage betrekking heeft (art. 10:166 BW). Het Verdrag van New York
bepaalt uitdrukkelijk dat tenuitvoerlegging van een in een buitenlandse arbitrage gewezen vonnis kan
worden geweigerd als het geschil niet vatbaar was voor arbitrage (art. V lid 2 onder (a)) of als de persoon
tegen wie tenuitvoerlegging moet geschieden niet aan de arbitrage heeft kunnen deelnemen (art. V
lid 1 onder (b)). Deze weigeringsgronden zijn in de Nederlandse wet niet met zoveel woorden terug te
vinden, maar gaan op in andere in de wet wel genoemde gronden voor weigering van tenuitvoerlegging,
zoals de grond dat het arbitraal beding ongeldig is of de grond dat het arbitrale vonnis in strijd is met
de openbare orde (art. 1096 lid 1 onder B Rv; vgl. Snijders, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1065
Rv, aant. 7, art. 1074 Rv, aant. 1 en art. 1076 Rv, aant. 8 en Van den Berg, Van Delden & Snijders 1992,
p. 185). Voor het overige lopen de tenuitvoerleggingsvoorwaarden in art. V Verdrag van New York en
art. 1076 Rv gelijk op.
1513 Art. II lid 2 Verdrag van New York bepaalt dat een keuze voor arbitrage buiten Nederland kan worden
gemaakt bij “arbitration clause in a contract” of bij “arbitration agreement”. Een “arbitration agreement” strekt ertoe een tussen de partijen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen; bij een “arbitration clause in a contract” verbinden de partijen zich toekomstige geschillen, die tussen hen zouden
kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen. De gebruikelijke Nederlandse term voor “arbitration
clause in a contract” is arbitraal beding (art. 1020 lid 2 Rv). In de opinionpraktijk ziet een arbitration opinion altijd op een arbitraal beding. De “arbitration agreement” is in de opinionpraktijk zonder
belang.
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De opinionontvanger weet aldus dat hij niet het risico loopt dat, in weerwil van de keuze
voor arbitrage, over nakoming van de rechtsverhouding bij de Nederlandse rechter moet
worden geprocedeerd. Zie over de betekenis van “validity and binding effect and enforceability” en de wijzen waarop naar de drie-eenheid kan worden verwezen nr. 679.
986. Verhouding tot remedies opinion. Als in een rechtsverhouding een arbitraal beding
met een keuze voor arbitrage buiten Nederland is opgenomen, zal die rechtsverhouding
doorgaans mede een rechtskeuze voor het recht van de plaats van arbitrage bevatten. Zie
voor het geval een rechtskeuze is gedaan voor een ander recht nr. 1003. Wordt over een
dergelijke rechtsverhouding een remedies opinion gegeven, dan strekt deze zich in beginsel mede uit over het in de rechtsverhouding opgenomen arbitraal beding; vgl. nr. 727.1514
De remedies opinion bevestigt echter dat de rechtsverhouding waarop zij ziet, in beginsel
wordt beheerst door het gekozen recht van de rechtsverhouding; zie nr. 725. Voor een in
de rechtsverhouding opgenomen arbitraal beding is die bevestiging niet in alle gevallen
juist; zie nr. 990. De opiniongever moet daarom ten aanzien van het arbitraal beding een
afzonderlijke enforceability opinion opnemen. Die afzonderlijke opinion is de arbitration
opinion. Ten aanzien van het arbitraal beding zet de arbitration opinion de remedies opinion opzij; zie nr. 726.
987. Arbitragereglement. Een arbitraal beding houdt vaak in dat de arbitrage zal geschieden overeenkomstig een bepaald arbitragereglement.1515 De arbitration opinion strekt zich
echter niet uit over het reglement; vgl. nr. 957. De opiniongever mag een onderzoek van
het arbitragereglement daarom achterwege laten. Wil de opinionontvanger dat de opiniongever dat onderzoek wel verricht, dan moet hij daarom vragen.

988. Erkenning arbitraal beding. Onder het Verdrag van New York wordt een geldig
gemaakt arbitraal beding voor arbitrage buiten Nederland in Nederland erkend. Het
beding stelt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in beginsel terzijde. Waar arbitrage is – in Nederland of daarbuiten – wordt bepaald door de plaats van arbitrage.
989. Arbitrage buiten Nederland. De wet onderscheidt tussen arbitrage in Nederland en
arbitrage buiten Nederland (vgl. de opschriften van de eerste titel (Arbitrage in Nederland)
en de tweede titel (arbitrage buiten Nederland) van het Vierde Boek van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering). Een arbitrage is een arbitrage buiten Nederland als de plaats
van arbitrage buiten Nederland is. De plaats van arbitrage kan worden bepaald in het
arbitraal beding (vgl. art. 1037 lid 1 Rv). Als een arbitragereglement van toepassing is, kan

1514 Vgl. noot 1477.
1515 Een arbitragereglement kan van toepassing zijn omdat het arbitraal beding daarnaar verwijst. Een
reglement kan ook van toepassing zijn omdat het arbitraal beding verwijst naar een bepaald arbitrageinstituut; vgl. noot 1478.
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de plaats van arbitrage ook daarin worden bepaald.1516 Hoe de plaats van arbitrage moet
worden bepaald als de partijen niet in het arbitraal beding of door toepasselijkverklaring
van een arbitragereglement met daarin een plaats van arbitrage de plaats van arbitrage
zijn overeengekomen, wordt bepaald door het op de arbitrage toepasselijke recht.
990. Geldigheid arbitraal beding. Onder het Verdrag van New York wordt een arbitraal
beding met een keuze voor arbitrage buiten Nederland in beginsel erkend. Voorwaarden
zijn dat het arbitraal beding (a) schriftelijk is, (b) ziet op een bepaalde rechtsbetrekking
die vatbaar is voor arbitrage, en (c) niet ongeldig of onwerkzaam is (art. II Verdrag van
New York). In de opinionpraktijk zijn arbitrale bedingen altijd schriftelijk, zodat aan de
voorwaarde onder (a) is voldaan.1517, 1518 Een arbitraal beding in een rechtsverhouding
waarop een opinion ziet, heeft in de praktijk altijd betrekking op geschillen die in verband met die rechtsverhouding ontstaan. Dat is een “bepaalde rechtsbetrekking”.1519 Of
die rechtsbetrekking vatbaar is voor arbitrage, wordt bepaald door het recht van de rechter die over de erkenning van het arbitraal beding moet oordelen.1520 Voor het doel van
een Nederlandsrechtelijke opinion is dat Nederlands recht. Naar Nederlands recht is een
rechtsbetrekking vatbaar voor arbitrage voor zover geschillen daarover niet nopen tot
de vaststelling van rechtsgevolgen die niet ter vrije bepaling van de partijen staan (vgl.
art. 1020 lid 3 Rv). Rechtsbetrekkingen die aanleiding geven tot zulke geschillen komen
in de opinionpraktijk niet voor, een enkele uitzondering mogelijk daargelaten.1521 Aan de
voorwaarde onder (b) is daarmee ook voldaan. Of een arbitraal beding geldig is – de voorwaarde onder (c) – wordt bepaald door het op het beding toepasselijke recht.1522 Onder
het Verdrag van New York is van toepassing het door de partijen gekozen recht of, als dat
ontbreekt, het recht van het land waar het arbitraal vonnis wordt gewezen (art. V lid 1
onder (a) Verdrag van New York).1523 Of de door het verdrag toegelaten rechtskeuze ook
1516 Vgl. noot 1480.
1517 Het beding is schriftelijk als het is opgenomen in (a) een door de partijen ondertekende overeenkomst,
of (b) een wisseling van brieven of telegrammen (art. II lid 2 Verdrag van New York). Mogelijkheid (b)
is voor de opinionpraktijk zonder belang.
1518 Omstreden is of de schriftelijkheidseis een geldigheids- of een bewijsvoorschrift is; zie Van den Berg
1981, p. 180-182 (bewijsvoorschrift) en Meijer 2011, p. 538-540 (geldigheidsvoorschrift). Voor de opinionpraktijk is de kwestie zonder belang.
1519 Het arbitraal beding ziet dikwijls mede op verbintenissen uit onrechtmatige daad, en andere niet-contractuele verbintenissen, die samenhangen met de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Omdat
art. II lid 1 Verdrag van New York bepaalt dat de rechtsbetrekking “contractual or not” kan zijn, vallen
ook dergelijke verbintenissen binnen de grenzen van “een bepaalde rechtsbetrekking”; Van den Berg
1981, p. 148.
1520 Van den Berg 1981, p. 152-154.
1521 Zie noot 1389.
1522 Een arbitraal beding kan ook ongeldig zijn omdat een partij daarbij het beding niet geldig is aangegaan;
Van den Berg 1981, p. 156. Zie daarover nr. 992.
1523 Art. V Verdrag van New York regelt de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen. De verwijzingsregel
voor het op een arbitraal beding toepasselijke recht geldt echter ook voor de regeling in art. II Verdrag
van New York omtrent erkenning van arbitrale bedingen; Van den Berg 1981, p. 126 en Meijer 2011,
p. 367.
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stilzwijgend kan worden gemaakt, is omstreden. Als het kan, is verdedigbaar dat een
rechtskeuze in de (hoofd)overeenkomst waarvan het arbitraal beding deel uitmaakt, moet
worden aangemerkt als een stilzwijgende rechtskeuze voor het gekozen recht ten aanzien
van het arbitraal beding.1524 Het land waar het arbitraal vonnis zal worden gewezen, zal
in het algemeen het land zijn van de plaats van arbitrage.1525 Als dat zo is, en ten aanzien
van de rechtsverhouding waarvan het arbitraal beding deel uitmaakt een rechtskeuze is
gedaan voor het recht van de plaats van arbitrage, verwijzen beide mogelijkheden naar dat
recht. In het zeldzame geval dat een arbitraal beding is opgenomen in een rechtsverhouding met een rechtskeuze voor een ander recht dan dat van de plaats van arbitrage, is niet
uitgesloten dat de geldigheid van het arbitraal beding wordt beheerst door het gekozen
recht. Op de vraag welk recht de geldigheid beheerst van het arbitraal beding waarop de
opinion ziet, ziet onderdeel (a) van de in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen tekst. De
mogelijkheid dat erkenning van het arbitraal beding wordt geweigerd omdat het onwerkzaam is, ligt besloten in de laatste alinea van de in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen
tekst (“all in accordance with and subject to the exceptions set out in […]”).1526, 1527
991. Rechter onbevoegd; uitzonderingen. Onder het Verdrag van New York stelt een geldig arbitraal beding de rechtsmacht van de Nederlandse rechter terzijde: als een geschil
waarop het arbitraal beding betrekking heeft, wordt voorgelegd aan de rechter, moet
deze zich onbevoegd verklaren (art. II lid 3 Verdrag van New York Rv). Op deze regel
maakt de Nederlandse wet drie uitzonderingen, mits de gevraagde beslissing niet of niet
tijdig in arbitrage kan worden gekregen (art. 1074d Rv): (a) de gewone rechter behoudt de
bevoegdheid maatregelen tot bewaring van recht te treffen (art. 1074a Rv),1528 (b) de kortgedingrechter behoudt de bevoegdheid onmiddellijke voorzieningen te treffen (art. 1074a
Rv), en (c) de gewone rechter behoudt de bevoegdheid een voorlopig getuigenverhoor,
voorlopig deskundigenbericht of voorlopige plaatsopneming in Nederland te bevelen
(art. 1074b Rv), of een rechter-commissaris te benoemen om een weerspannige getuige
te horen (art. 1074c Rv).1529 Op de terzijdestelling van de rechtsmacht van de Nederlandse
rechter ziet onderdeel (b) van de in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen tekst. Op de uitzonderingen op die terzijdestelling wordt gewezen in de tweede alinea van de in nr. 982
onder “Qualifications” opgenomen tekst (“Notwithstanding the submission to arbitration
in the Agreement […]”).
1524 Van den Berg 1981, p. 292-294, met verwijzingen. Van den Berg meent dat, als een stilzwijgende rechtskeuze mogelijk is, moet worden aangenomen dat stilzwijgend is gekozen voor de plaats van arbitrage.
1525 Vgl. Van den Berg 1981, p. 127.
1526 Zie over de doorkruising van een arbitraal beding door de algemenevoorwaardenregeling in boek 6 BW
noot 1486.
1527 Een rechtsverhouding waarin een arbitraal beding is opgenomen, bevat vaak ook bepalingen over aangelegenheden die het arbitraal geding betreffen. De geldigheid daarvan wordt beheerst door het recht
van de plaats van arbitrage; zie noot 1489.
1528 Zie noot 1492.
1529 Het Verdrag van New York noemt de uitzonderingen niet, maar verzet zich daartegen evenmin; zie,
althans voor bewarende maatregelen en kort geding, Van den Berg 1981, p. 139-144, en Van den Berg,
Van Delden & Snijders 1992, p. 176.
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992. Assumption over geldigheid arbitraal beding. Een arbitraal beding is alleen geldig als
de partijen daarbij het beding geldig zijn aangegaan. Of dat zo is, gaat de opiniongever
alleen na voor zover hij over de opinionvennootschap een capacity opinion geeft. Voor
het overige moet hij veronderstellen dat er geen complicaties zijn. In de praktijk gaat de
arbitration opinion gepaard met een remedies opinion over de rechtsverhouding waarin
het arbitraal beding is opgenomen. De veronderstellingen die de opiniongever ten aanzien
van het arbitraal beding moet doen, gaan dan op in de assumption dat de wederpartij de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan; zie nr. 742.

993. Tenuitvoerlegging. Krachtens het Verdrag van New York kan een bindend arbitraal vonnis in beginsel in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Op het beginsel
bestaan uitzonderingen. Tenuitvoerlegging vergt rechterlijk verlof. Tenuitvoerlegging
moet overigens geschieden met inachtneming van Nederlands burgerlijk procesrecht.
De opiniongever kan daarop in een qualification wijzen. Strikt noodzakelijk is dat
niet. Tenuitvoerlegging kan worden gefrustreerd door faillissement en andere gevallen
waarop de bankruptcy qualification ziet.
994. Erkenning en tenuitvoerlegging. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen. Kan een buitenlands
arbitraal vonnis worden erkend, dan wordt daaraan in Nederland rechtskracht toegekend.
Kan een dergelijk vonnis ten uitvoer worden gelegd, dan kunnen de dwangmaatregelen
van het tweede boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – beslag en executie – worden ingezet om te bewerkstelligen dat aan het vonnis wordt voldaan. De aard
van de rechtsverhoudingen waarop opinions plegen te zien, brengt mee dat de opinionontvanger in de praktijk vooral geïnteresseerd is in de vraag of een veroordelend buitenlands arbitraal vonnis in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd. Onderdeel (c) van
de in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen tekst is daarom beperkt tot tenuitvoerlegging
van buitenlandse arbitrale vonnissen. De regels voor erkenning van buitenlandse arbitrale
vonnissen verschillen echter niet van de regels voor tenuitvoerlegging daarvan (art. V
Verdrag van New York). Als de opinionontvanger daarom vraagt, is er geen bezwaar tegen
in de tekst “enforced” te vervangen door “recognised and enforced”.
995. Tenuitvoerlegging. Tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis overeenkomstig
het Verdrag van New York vergt dat de rechter daartoe verlof heeft verleend (art. 1075
lid 1 Rv). De rechter is in beginsel verplicht dat verlof te verlenen (art. III en V Verdrag
van New York). Tenuitvoerlegging mag slechts worden geweigerd op de in het Verdrag
van New York genoemde gronden. Weigering kan geschieden als (a) een geldig arbitraal
beding ontbrak (vgl. nr. 990), (b) het de partij tegen wie tenuitvoerlegging moet geschieden
onmogelijk is geweest haar zaak te verdedigen, (c) het scheidsgericht buiten zijn opdracht
is getreden, (d) het scheidsgerecht niet naar behoren was samengesteld, of (e) het arbitrale
vonnis niet bindend is of is vernietigd, of de tenuitvoerlegging ervan door een rechter van
het land van de plaats van arbitrage is geschorst (art. V lid 1 Verdrag van New York). Als
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bij de rechter van het land van de plaats van arbitrage vernietiging of schorsing van een
arbitraal vonnis is verzocht, kan de Nederlandse rechter de tenuitvoerlegging van het vonnis schorsen (art. VI Verdrag van New York). Weigering van tenuitvoerlegging kan voorts
geschieden als (a) het geschil waarop het arbitrale vonnis ziet niet vatbaar is voor arbitrage (vgl. nr. 990), of (b) tenuitvoerlegging in strijd zou zijn met de openbare orde (art. V
lid 2 Verdrag van New York).1530 Op de uitzonderingen die het Verdrag van New York op
de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen maakt, wordt in algemene bewoordingen
gewezen in de laatste alinea van de in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen tekst (“all in
accordance with and subject to the exceptions set out in […]”).
996. Toepasselijkheid Nederlands burgerlijk procesrecht. Hoe van de Nederlandse rechter verlof tot tenuitvoerlegging wordt verkregen, wordt deels geregeld in het Verdrag van
New York (art. III Verdrag van New York). Voor het overige moet Nederlands burgerlijk procesrecht in acht genomen worden (art. 1075 jo. 985 e.v. Rv). De tenuitvoerlegging
zelf – lees: beslag en executie, met inbegrip van de verdeling van de executieopbrengst
– wordt naar haar aard door Nederlands recht beheerst. Op de toepasselijkheid van
Nederlands burgerlijk procesrecht kan de opiniongever in een qualification wijzen. Zie de
eerste alinea van de in nr. 982 onder “Qualification” opgenomen tekst (“Enforcement in
the Netherlands of foreign arbitral awards […]”).1531 Dat dit alles zo is, spreekt echter wel
vanzelf. Bijzondere eisen waarop de opinionontvanger bedacht zou moeten zijn, kent het
Nederlands procesrecht niet. De qualification kan daarom ook worden weggelaten.1532
997. Bankruptcy qualification van toepassing. De tenuitvoerlegging van een arbitraal
vonnis kan worden gefrustreerd als de persoon ten laste van wie de tenuitvoerlegging
geschiedt, in staat van faillissement is, aan hem surseance van betaling is verleend of op
hem de noodregeling van toepassing is verklaard; zie nader nr. 973. Alle gevolgen die
insolventieprocedures voor de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen kunnen hebben,
worden afgedekt door de bankruptcy qualification; zie nr. 473. Zie over interventiemaatregelen onder de Interventiewet nr. 475.
998. “Without review of its merits”. Sommige opinionontvangers hechten eraan dat in
de opinionparagraaf wordt opgenomen dat de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis kan geschieden “without review of its merits”. Daartegen is geen bezwaar. Weliswaar
mag de rechter toetsen of een arbitraal vonnis niet in strijd is met de openbare orde (zie
nr. 995), maar die toets is sterk beperkt en bovendien wordt, zij het in algemene termen,
1530 Of sprake is van strijd met de openbare orde, moet naar Nederlands recht worden beoordeeld; zie, ook
over de inhoud van het begrip, Van den Berg 1981, p. 359-368 en 376-382 en Van den Berg, Van Delden
& Snijders 1992, p. 185-186.
1531 Een waarschuwing dat bij tenuitvoerlegging in Nederland de executieopbrengst mogelijk met anderen
moet worden gedeeld, ligt besloten in de bankruptcy qualification; zie noot 729.
1532 Zij is dan een implied qualification.
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op de uitzonderingen op de tenuitvoerlegging in de laatste alinea van de in nr. 982 onder
“Opinion” opgenomen tekst (“all in accordance with and subject to the exceptions set out
in […]”) gewezen.

999. Onderzoek. Om de arbitration opinion en de enforcement of arbitral awards opinion te kunnen geven, moet de opiniongever het arbitraal beding onder de loep nemen.
Hij moet voorts nagaan wat het gekozen recht is van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet.
1000. Onderzoek beperkt. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen om de arbitration opinion en de enforcement of arbitral awards opinion te kunnen geven, is beperkt.
De opiniongever moet vaststellen dat in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een
arbitraal beding is opgenomen. Hij moet voorts vaststellen dat het beding voorziet in arbitrage buiten Nederland; zie nr. 1002.
1001. Geen onderzoek arbitragereglement. Een arbitraal beding houdt vaak in dat de arbitrage zal geschieden overeenkomstig een bepaald arbitragereglement. In dat reglement
hoeft de opiniongever zich echter niet te verdiepen; vgl. nr. 987 maar zie voor een uitzondering nr. 1002.
1002. Plaats van arbitrage en arbitraal vonnis. Een arbitrage is arbitrage buiten Nederland,
als de plaats van arbitrage buiten Nederland is; zie nr. 989. Als het arbitraal beding, of een
arbitragereglement waarnaar het arbitraal beding verwijst, bepaalt wat de plaats van arbitrage is, is de kous daarmee af. Het is echter denkbaar dat de geldigheid van het arbitraal
beding waarop de opinion ziet, wordt bepaald door het recht van de plaats waar een in
arbitrage gewezen vonnis is gewezen; zie nr. 990. Dat die plaats samenvalt met de plaats
van arbitrage moet de opiniongever veronderstellen. Dat gebeurt in de in nr. 982 onder
“Assumption” opgenomen tekst. Als het arbitraal beding of een toepasselijk arbitrage
reglement niet bepaalt wat de plaats van arbitrage is, moet de opiniongever veronderstellen dat de plaats van arbitrage in het betrokken buitenland zal zijn. De in de in nr. 982
onder “Assumption” opgenomen tekst komt dan te luiden:
The seat of any arbitration under the Agreement will be, and any resulting award will
be rendered, in [country of the chosen law of the Agreement].
1003. Keuze voor arbitrage in ene land, rechtskeuze voor recht ander land. In een zeldzaam geval komt het voor dat een arbitraal beding met een keuze voor arbitrage buiten
Nederland wordt opgenomen in een rechtsverhouding met een rechtskeuze voor een ander
buitenlands recht dan het recht van de buitenlandse plaats van arbitrage. In dat geval
is niet uitgesloten dat de geldigheid van het arbitraal beding door het gekozen buitenlandse recht wordt bepaald; zie nr. 990. In onderdeel (a) van de in nr. 982 onder “Opinion”
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opgenomen tekst zal in dat geval mede moeten worden verwezen naar het gekozen buitenlandse recht. Denkbaar is ook dat de rechtsverhouding met een keuze voor arbitrage
buiten Nederland een rechtskeuze bevat voor Nederlands recht. In dat geval is niet uitgesloten dat de geldigheid van arbitraal beding wordt bepaald door Nederlands recht als het
gekozen recht van het arbitraal beding; zie nr. 990. In dat geval moet onderdeel (a) van de
in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen tekst zo worden aangepast dat daaruit blijkt dat,
voor zover Nederlands recht van toepassing is, het arbitraal beding geldig is.

1004. Samenloop met forumkeuze. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, naast een keuze voor arbitrage een forumkeuze bevat. In dat geval moet de
opinionparagraaf worden gesplitst.
1005. Samenloop met forumkeuze. De wet verzet zich er niet tegen dat een rechtsverhouding een keuze voor arbitrage en een forumkeuze bevat. Over de in de rechtsverhouding
opgenomen forumkeuze zal een jurisdiction opinion moeten worden opgenomen. Vrij
van complicaties is de opzet ondertussen niet; zie nr. 981.

10.7

De no immunity opinion

1006. Opinion:
The Company is not entitled to immunity from legal proceedings nor are its assets
immune from execution.
Assumption:
The Company’s assets are not intended for public use (de openbare dienst).
1007. Betekenis. De in nr. 1006 onder “Opinion” opgenomen tekst is die van een gebruikelijke no immunity opinion over een Nederlandse opinionvennootschap. De opinion
houdt in dat de opinionvennootschap en haar goederen geen immuniteit genieten.1533
1008. No immunity opinion is capacity opinion. De vraag of de opinionvennootschap
immuniteit geniet, komt aan de orde als tegen haar moet worden geprocedeerd of op
haar activa verhaal moet worden genomen; zie nr. 1010. Het ligt daarom voor de hand
de no immunity opinion te bespreken in het verlengde van de jurisdiction opinion en de
enforcement of judgments opinion (en de arbitration en enforcement of arbitral awards
opinions). Of de opinionvennootschap immuniteit geniet, wordt echter niet bepaald door
1533 Vgl. over de no immunity opinion Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 207 e.v.
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de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, maar door de activiteiten die opinionvennootschap uitoefent – overheidstaak of niet – en door de bestemming van haar activa
– openbare dienst of niet; zie nr. 1010. De no immunity zegt dus meer over de opinionvennootschap dan over de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Zo beschouwd is zij een
capacity opinion en niet een enforceability opinion; vgl. nr. 30.
1009. Immuniteit. “Immunity” en “immune” in de opinionparagraaf zien op volkenrechtelijke immuniteit. Immuniteit komt niet alleen toe aan staten en onderdelen daarvan:
privaatrechtelijke rechtspersonen die een overheidstaak verrichten genieten ten aanzien
van die taak ook immuniteit (vgl. art. 27 Europese Immuniteitsovereenkomst; zie ook
art. 13a Wet ab).1534 Rechtspersonen zonder overheidstaak genieten geen immuniteit.1535
1010. Belang no immunity opinion. Immuniteit moet worden onderscheiden in (a) immuniteit van jurisdictie, en (b) immuniteit van executie. De vraag of de opinionvennootschap
immuniteit van jurisdictie geniet – mogelijkheid (a) – is uitsluitend van belang voor gevallen waarin buiten Nederland tegen haar wordt geprocedeerd. Een Nederlandse opinionvennootschap kan zich in een procedure bij de Nederlandse rechter nooit op immuniteit
beroepen.1536 In een buitenlandse procedure kan, op grond van volkenrechtelijk immuniteitsrecht, een Nederlandse opinionvennootschap zich slechts op immuniteit beroepen
voor zover zij een overheidstaak uitoefent; zie nr. 1008. De vraag of de opinionvennootschap immuniteit van executie geniet - mogelijkheid (b) – is van belang als op haar goederen verhaal wordt gezocht. Of goederen van een Nederlandse opinionvennootschap bij
verhaal in Nederland immuniteit genieten, is een vraag van Nederlands executierecht.
Naar dat recht genieten alleen goederen die zijn bestemd voor de openbare dienst immuniteit van verhaal (art. 436 Rv; omdat verhaal begint met het leggen van beslag, brengt
de regel van art. 436 Rv dat geen beslag kan worden gelegd op goederen bestemd voor de
openbare dienst, mee dat daarop geen verhaal kan worden genomen).1537 Ook goederen
van privaatrechtelijke rechtspersonen met een taak van algemeen belang – nutsbedrijven,

1534 De Europese Immuniteitsovereenkomst geldt alleen tussen de staten die daarbij partij zijn (waaronder
Nederland). De regeling van art. 27 Europese Immuniteitsovereenkomst is echter een regel van algemeen geldend volkenrecht; vgl. Van Alebeek 2007, p. 236.
1535 Zie voor een afwijkende formulering van de no immunity opinion ten aanzien van opinionvennootschappen zonder overheidstaak Nijnens 1996, p. 102.
1536 Volkenrechtelijke immuniteit van jurisdictie wortelt in de onafhankelijkheid en gelijkheid van staten,
die zich ertegen verzet dat de ene staat tegen zijn wil aan de rechtsmacht van een andere staat wordt
onderworpen; vgl. Van Alebeek 2007, p. 233 en 237. Immuniteit is daarmee naar haar aard een inter
statelijke aangelegenheid.
1537 De wet vrijwaart in bepaalde gevallen ook andere goederen dan goederen bestemd voor de openbare
dienst van verhaal. Zie bijvoorbeeld art. 447 en 448 Rv, die beslag op bepaalde roerende zaken die
toebehoren aan natuurlijke personen verhinderen, en art. 475a-475f Rv, die beslag op vorderingen in
bepaalde gevallen aan banden leggen. Dergelijke beperkingen van verhaal vloeien echter niet voort uit
volkenrechtelijke immuniteit en vallen daarmee buiten de opinionparagaaf; zie nr. 1008.
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de spoorwegen – kunnen bestemd zijn voor de openbare dienst.1538 Of goederen van een
Nederlandse opinionvennootschap bij verhaal buiten Nederland immuniteit genieten, is
een vraag van volkenrechtelijk immuniteitsrecht. Naar dat recht kan een Nederlandse
opinionvennootschap zich slechts op immuniteit beroepen voor zover zij een overheidstaak uitoefent; zie nr. 1008. Dat geldt ook als op haar goederen verhaal wordt gezocht.
De Nederlandse executieregel en de volkenrechtelijke immuniteitsregel omtrent executie
komen daarmee goeddeels op hetzelfde neer: goederen van een Nederlandse opinionvennootschap genieten slechts immuniteit van executie voor zover zij zijn bestemd voor
de openbare dienst.1539 Wat goederen bestemd voor de openbare dienst zijn, is enigszins
omstreden. Een precieze omschrijving is daarom niet te geven.1540
1011. Tekst opinion voor opinionvennootschap met overheidstaak. De opinion dat de opinionvennootschap geen immuniteit van jurisdictie geniet, luidt in de in nr. 1006 onder
“Opinion” opgenomen tekst absoluut: die immuniteit is er niet. Als de opinionvennootschap een overheidstaak uitoefent, kan de opinion niet in die vorm worden gegeven.
Denkbaar is echter dat de opinionvennootschap weliswaar een overheidstaak verricht
en daarom in zoverre immuniteit geniet, maar dat het aangaan van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, buiten de overheidstaak valt. In dat geval zal de immuniteit zich
niet over de rechtsverhouding uitstrekken.1541 De opiniongever kan bezien of hij een dienovereenkomstig beperkte no immunity opinion kan geven.
1012. Onderzoek. Het onderzoek dat de opiniongever moet doen om de no immunity opinion te kunnen geven, is beperkt. Het zal slechts zelden voorkomen dat de opinionvennootschap een overheidstaak uitoefent waaraan zij mogelijk immuniteit van jurisdictie
ontleent. Als de opinionvennootschap mogelijk immuniteit geniet, kan geen of alleen een
beperkte no immunity opinion worden gegeven; vgl. nr. 1011. Een antwoord op de vraag
of de opinionvennootschap goederen heeft die bestemd zijn voor de openbare dienst, vergt
feitelijk onderzoek dat buiten de grenzen van de opinion valt. Het is daarom niet onbegrijpelijk als de opiniongever ter zake een assumption opneemt; vgl. nr. 242. Zie voor een
voorbeeld de in nr. 1006 onder “Assumption” opgenomen tekst. Omdat niet erg duidelijk
is wat goederen bestemd voor de openbare dienst precies zijn (zie nr. 1010), is het niet goed
mogelijk de assumption nader te preciseren. Ondertussen is de kans dat een doorsnee vennootschap goederen heeft die voor de openbare dienst zijn bestemd, klein. Zo beschouwd
1538 Jansen 1980, p. 40
1539 Vgl. Langbroek & Van Wijngaarden-Gooijer, Ber 2011, afl. 1, p. 28-29, die stellen dat het verschil tussen
de nationale en de internationale regel “met name” lijkt te liggen in de verdeling van de bewijslast. Voor
een opinion is dat verschil zonder belang.
1540 Vgl. Broekveldt, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 436 Rv, aant. 2-4. Zie voor een analyse van het
begrip “bestemd voor de openbare dienst” Jansen 1980, p. 40-41.
1541 Zie over de vraag of een overeenkomst buiten de overheidstaak valt de verhandeling omtrent het onderscheid tussen acta iure imperii – ten aanzien waarvan immuniteit bestaat – en acta iure gestionis – ten
aanzien waarvan immuniteit ontbreekt – bij Van Alebeek 2007, p. 237 e.v.
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is het in het algemeen niet onverantwoord als een assumption wordt weggelaten. Alleen
als de opinionvennootschap een taak van algemeen belang vervult, past de opiniongever
voorzichtigheid. Denk aan nutsbedrijven en de spoorwegen.

1013. Afstand van immuniteit. Onduidelijk is of een bepaling in de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, waarin de opinionvennootschap afstand doet van immuniteit,
geldig is. De opiniongever kan daarop in een qualification wijzen.
1014. Afstand van immuniteit. Het komt voor dat een rechtsverhouding waarop een opinion ziet, een bepaling bevat waarin de opinionvennootschap afstand doet van immuniteit die haar mogelijk toekomt. Of een dergelijke bepaling geldig is, is onduidelijk. De
hoofdregel is dat alleen de Staat geldig afstand van immuniteit kan doen.1542 Verdedigbaar
lijkt dat de Staat, door de uitoefening van een overheidstaak op te dragen aan een privaatrechtelijke rechtspersoon, die rechtspersoon de bevoegdheid geeft in rechtsverhoudingen
die op die uitoefening zien, afstand van immuniteit te doen.1543 De opiniongever zou op
de onduidelijkheid in een qualification moeten wijzen. Als de opinionvennootschap geen
overheidstaak uitoefent en dus geen immuniteit geniet, is de bepaling omtrent afstand
echter zonder belang.1544 Als de qualification in dat geval wordt weggelaten, vloeit daar dus
geen bloed uit.

1542 In de persoon van de Koning of de Minister van Buitenlandse Zaken; Van Alebeek 2007, p. 271.
1543 Vgl. art. 32 Comptabiliteitswet 2001 dat meebrengt dat, uitzonderingen daargelaten, privaatrechtelijke
rechtsverhoudingen in naam van de Staat worden aangegaan door (a) de minister die voor de betrokken
begroting verantwoordelijk is, of (b) een door de betrokken minister algemeen of bijzonder gevolmachtigde. Aannemelijk is dat de bevoegdheid privaatrechtelijk rechtsverhoudingen aan te gaan mede de
bevoegdheid omvat om in een dergelijke rechtsverhouding afstand van immuniteit te doen.
1544 De afstand van immuniteit zal niet alleen zien op immuniteit van jurisdictie, maar ook op immuniteit
van executie. Dat de opinionvennootschap geen goederen heeft die immuniteit van executie genieten,
wordt echter doorgaans in een assumption verondersteld; zie nr. 1012.
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11
11.1

Diligence opinions
Inleiding

1015. Diligence opinions. Er zijn drie gebruikelijke diligence opinions: (a) de no violation of law opinion, (b) de no licences opinion, en (c) de no registration opinion. Minder
gebruikelijke diligence opinions zijn (d) de no adverse consequences opinion, en (e) de
prospectus opinion. De minder gebruikelijke diligence opinions worden alleen opgenomen als de opinionontvanger daarom vraagt. “No breach of agreements” en “no violation of judgment” opinions worden in Nederland niet gegeven.
1016. Verschillende diligence opinions. Zie over de no violation of law opinion nr. 1018 e.v.
Zie over de no licences opinion nr. 1031 e.v. Zie over de no registration opinion nr. 1048 e.v.
Zie over de no adverse consequences opinion nr. 1057 e.v. Zie over de prospectus opinion
nr. 1070 e.v. Zie over “no breach of agreements” en “no violation of judgment” opinions
nr. 1078 e.v.
1017. Reikwijdte gebruikelijke diligence opinions. Die drie gebruikelijke diligence opinions
strekken zich gedrieën uit over alle vragen die onder ogen moeten worden gezien bij de
beantwoording van de vraag of buiten de opinionvennootschap alles is gedaan om de opinionvennootschap de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig te laten aangaan.
Voor zover de kwesties waarop de diligence opinions zien, gevolgen kunnen hebben voor
de afdwingbaarheid van die rechtsverhouding, overlappen zij met de enforceability opinions; zie nr. 38 e.v.

11.2

De no violation of law opinion

1018. Opinion:
The Company’s entry into and performance of the Agreement do not violate Dutch
law or its articles of association.
1019. Betekenis. De tekst in nr. 1018 is die van een gebruikelijke no violation of law opinion. De opinion houdt in dat het aangaan en nakomen door de opinionvennootschap
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet in strijd komt met (a) Nederlands
recht, of (b) de statuten van de vennootschap.1545
1545 Een Amerikaanse no violation of law opinion “addresses the concern of the opinion recipients that
the transaction does not result in a violation of a legal requirement that exposes the company to a fine,
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1020. VOF en CV. De in nr. 1018 opgenomen tekst gaat ervan uit dat de opinionvennootschap een privaatrechtelijke rechtspersoon is. De tekst kan ook worden gebruikt als de
opinionvennootschap een VOF of CV is, zij het dat in dat geval “articles of association”
moet worden vervangen door “partnership deed”.
1021. Beperkte uitleg “entry into and performance”. De opinionparagraaf heeft een beperkte
betekenis. Hij ziet alleen op het aangaan en uitvoeren – “entry into and performance” –
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. “Aangaan” en “uitvoeren” moeten beide
beperkt worden uitgelegd. “Aangaan” ziet alleen op het verrichten van de rechtshandeling
waarbij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, tot stand komt. Of de rechtsverhouding naar haar inhoud in strijd met de wet is, is voor de opinionparagraaf zonder belang.
Dat onderwerp, dat raakt aan de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding, wordt uitsluitend geadresseerd in de remedies opinion.1546 De scheidslijn tussen de ene en de andere
kwestie loopt gelijk op met de scheidslijn tussen de verschillende gronden van nietigheid
of vernietigbaarheid van rechtshandelingen in het BW (art. 3:40). De opinionparagraaf
ziet op gevallen waarin de rechtsverhouding “[strijdt] met een dwingende wetsbepaling”
(art. 3:40 lid 2 BW). Hij ziet niet op gevallen waarin de rechtsverhouding “door inhoud of
strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde” (art. 3:40 lid 1 BW).1547 Of
een dwingende wetsbepaling de strekking heeft de geldigheid van de strijdige rechtshandelingen aan te tasten (art. 3:40 lid 3 BW), is voor de toepasselijkheid van de opinionparagraaf zonder belang. In zoverre heeft de opinionparagraaf een ruimer toepassingsgebied
dan de regeling in de wet. “Uitvoeren” is beperkt tot de handelingen waartoe de rechtsverhouding de opinionvennootschap rechtstreeks verplicht. Voorbereidingshandelingen
vallen erbuiten.1548, 1549

1546
1547
1548

1549

penalty or other governmental sanction”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 534. In dezelfde richting
Tribar 1998, § 6.6. De opinion, net als in Nederland, “is read to cover only violations of law by the
company. Thus, the opinion is read not to cover a violation by another party to the transaction such as
a violation by a lender of a state usury law.”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 538.
Anders mogelijk Nijnens 1996, p. 81.
De opinion strekt zich ook niet uit over onrechtmatigedaadsregels. Vlg. Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 538: “The opinion customarily is understood not to cover common law doctrines, such as those
of contract or tort, which ordinarily are thought of as being incapable of being “violated”.”
Als uitvoering langs verschillende wegen kan worden bereikt, en sommige daarvan wel en andere geen
strijd met de wet opleveren, mag de opiniongever ervan uitgaan dat de opinionvennootschap een wettelijk toegelaten weg zal volgen. Een assumption op dat punt is onnodig. Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise
2014, p. 549.
In de Verenigde Staten strekt de no violation of law opinion zich niet uit over verplichtingen van de
opinionvennootschap die pas tot wasdom komen als de opinionvennootschap een recht uitoefent dat
zij heeft onder de rechtsverhouding waarop de opinion ziet; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 551:
“The opinion does not cover the performance of obligations the company takes on voluntarily. Suppose,
for example, that the company is a utility operating a nuclear plant and the agreement requires it to put
up its fuel rods as collateral if the company exercises a right under the agreement to borrow additional
funds. Under those circumstances, an exception would not be necessary even if the lender is a foreign
entity to which a pledge of the rods would be prohibited because the opinion covers the performance
by the company of the obligations it is committing to perform when it enters into the agreement and
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11 Diligence opinions
1022. Noodzaak qualifications. Om de no violation of law opinion te kunnen geven, moet
de opiniongever nagaan of het aangaan en uitvoeren van de rechtsverhouding waarop
de opinion ziet, in strijd komt met de wet of met de statuten van de opinionvennootschap. Dat dat het geval is en niet tevens vragen rijzen onder andere opinionparagrafen,
komt in de praktijk weinig voor.1550 Handelingen in strijd met internationale sanctieregels
zijn naar hun aard in strijd met de wet. Zij kunnen tot onafdwingbaarheid leiden van de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet; zie nr. 709 en 749. Het aangaan of uitvoeren van
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, kan vergen dat de opinionvennootschap een
vergunning verkrijgt. Als die ontbreekt, is dat aangaan of uitvoeren in zoverre in strijd
met de wet. Zie over vergunningvereisten nr. 1032 e.v. Het verstrekken van een garantie of
zekerheid in strijd met de regels omtrent financiëlesteunverlening, is in strijd met de wet;
zie nr. 627. Het aangaan en uitvoeren van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
kan in strijd zijn met de statuten als de rechtsverhouding doeloverschrijdend is of binnen de opinionvennootschap niet de besluiten zijn genomen, en andere handelingen zijn
verricht, die nodig zijn met het oog op het aangaan en nakomen van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet; zie over doeloverschrijding nr. 539 e.v. en over besluitvorming
en andere interne handelingen nr. 561 e.v. De strijd met de wet of de statuten noopt de
opiniongever in het algemeen ertoe een qualification op te nemen. Zie ook de genoemde
nummers.
1023. Toepasselijkheid op pauliana. Over de vraag of de opinionparagraaf zich mede uitstrekt over pauliana-regels (art. 3:45 BW en 42 en 47 Fw) is verschil van mening mogelijk.
De vraag is zonder belang als de opinionparagraaf is opgenomen in een enforceability
opinion. Strijd met de regels kan leiden tot onafdwingbaarheid van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zodat aan de pauliana-regels met het oog op de remedies

not obligations to which it may become subject as a result of its volutarily exercise of rights granted to
it by the agreement. Moreover, an exception would not be necessary because the opinion preparers are
entitled to rely on an assumption, implicit in all opinions, that the company will not take discretionary
action that will cause it to commit a violation of law.” De beperkte betekenis die de opinion aldus
in de Verenigde Staten heeft, verrast. Zij brengt, in het in het citaat gegeven voorbeeld, bijvoorbeeld
mee dat ook de verplichting van de opinionvennootschap tot terugbetaling van door haar opgenomen “additional funds” niet door de opinion wordt gevangen. In de Nederlandse praktijk verdient een
ruimere benadering, waarin de no violation of law opinion zich ook uitstrekt over verplichtingen van
de opinionvennootschap die pas tot wasdom komen als de opinionvennootschap een recht uitoefent,
de voorkeur.
1550 Dat strijd met de wet niet tot vragen onder andere opinionparagrafen leidt, kan voorkomen als de
opinionvennootschap werkzaam is in een gereguleerde sector – denk aan een pensioenfonds, woningcorporatie of zorg- of onderwijsinstelling. De regels waaraan een dergelijke gerguleerde instelling
onderworpen is, kunnen het sluiten van overeenkomsten door de instelling beperken of aan voorwaarden onderwerpen. Soms zullen die beperkingen en voorwaarden hun neerslag hebben gevonden in de
statuten van de betrokken instelling. In dat geval kan, afhankelijk van de inhoud van de regels, even
tuele strijd met de wet ook de corporate power opinion, de corporate action opinion of de validly signed
opinion raken, of soms de remedies opinion; vgl. noot 829. Een bespreking van die regels gaat het kader
van dit boek te buiten.
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opinion hoe dan ook aandacht moet worden besteed. De vraag is wel van belang als de
opinionparagraaf is opgenomen in een capacity opinion. Als de opinionparagraaf ruim
moet worden uitgelegd, zodat hij mede op pauliana-regels ziet, moet in dat geval aan die
regels aandacht worden besteed. (Of dat tot een qualification noopt, is een volgende vraag.
De bankruptcy qualification strekt zich mede uit over pauliana-regels, zodat daarop niet
afzonderlijk hoeft te worden gewezen; zie nr. 473.) Voor een ruime uitleg pleit dat paulianeus handelen tot vernietigbaarheid van de betrokken rechtshandeling kan leiden, en ook
dat paulianeus handelen veelal onrechtmatig zal zijn.1551 Ertegen pleit dat de wet het verrichten van paulianeuze rechtshandelingen op zichzelf niet verbiedt, en dat vernietiging
van een rechtshandeling op grond van pauliana relatieve werking heeft: ten opzichte van
anderen dan degene die de pauliana inroept, blijft de rechtshandeling in stand.1552 Per
saldo verdient het de voorkeur de pauliana-regels niet onder de no violation of law opinion
te brengen. De opinionontvanger heeft van een dergelijke aanpak in de praktijk geen last.
Als de ene opiniongever slechts een capacity opinion geeft, zal er een andere opiniongever
zijn die een enforceability opinion geeft waarin mede aandacht aan de pauliana-regels
wordt geschonken.
1024. “law or regulation”. Sommige opinionontvangers vragen de opiniongever “Dutch
law” te vervangen door “Dutch law or regulation”. Wat een “regulation” is, is echter niet
erg duidelijk.1553 Een verwijzing naar “regulation” is daarom te ontraden; vgl. nr. 95. Als
de zorg van de opinionontvanger is dat “law” de opinion beperkt tot Nederlandse wetten,
is die zorg ongegrond. De opinion strekt zich ook uit over voorschriften van Nederlands
recht die niet in de wet zijn vastgelegd; vgl. nr. 228.

1025. Aanbieding van effecten. Als een opinion ziet op effecten – obligaties of aandelen –
die worden aangeboden aan het publiek, zal de opinionontvanger veelal verlangen dat de
no violation of law opinion zich mede uitstrekt over die aanbieding. De opiniongever kan
een assumption opnemen met de strekking dat de Wft is nageleefd. Nodig is dat niet. De
no licences opinion of de no registration opinion moet in dat geval worden aangepast.
1026. Tekst. Als een opinion ziet op door de opinionvennootschap uitgegeven effecten, kan
de no violation of law opinion zonder moeite worden omgebouwd of uitgebreid tot een
opinion die zegt dat het aanbieden door de opinionvennootschap van die effecten, niet in
strijd komt met Nederlands recht. Een voorbeeld is:
The Company’s offer of the [Notes][Shares] does not violate Dutch law.

1551 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/587.
1552 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/598.
1553 Zie noot 638.
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11 Diligence opinions
1027. Wft-eisen. Aanbieding van effecten aan het publiek vergt in beginsel dat een prospectus wordt gepubliceerd (art. 5:2 Wft; zie voor uitzonderingen art. 5:3, 5:4 en 5:5 Wft).
Het prospectus moet worden goedgekeurd door de AFM of door een toezichthoudende
instantie in een andere staat in de Europese Economische Ruimte (art. 5:2 Wft; zie voor de
definitie van het in art. 5:2 Wft gebruikte “lidstaat” art. 1:1 Wft). Bij de aanbieding moeten
voorts andere regels in acht genomen worden. Het prospectus moet voldoen aan de eisen
die de wet (art. 5:13 e.v. Wft) en de Prospectusverordening daaraan stellen. Goedkeuring
van het prospectus door de AFM of een toezichthoudende autoriteit in een andere staat in
de EER betekent niet dat het prospectus in alle opzichten aan de daaraan te stellen eisen
voldoet.1554 Het prospectus moet op een door de wet en de Prospectusverordening bepaalde
wijze worden gepubliceerd (art. 5:21 Wft). Reclame-uitingen en andere mededelingen ter
zake van de aanbieding zijn slechts toegelaten binnen de door de wet gestelde grenzen
(art. 5:20 Wft). Als een prospectus ontbreekt, kan in reclame-uitingen en andere mededelingen een “wildwestbordje” moeten worden opgenomen, dat ervoor waarschuwt dat geen
prospectus is gepubliceerd (art. 20 lid 5 Wft; art. 34 laatste alinea Prospectusverordening).
Als het prospectus onjuist blijkt of achterhaald raakt, kan een aanvullend prospectus
moeten worden gepubliceerd (art. 5:23 Wft). Een opiniongever die een no violation of
law opinion opneemt over een aanbieding van effecten aan het publiek, zal op de toepasselijkheid van al deze regels wijzen in een assumption dat de Wft is nageleefd; zie echter
nr. 1028.1555, 1556
1028. Geen toepasselijkheid op inhoud prospectus. Van de in nr. 1027 genoemde regels
waaraan moet worden voldaan bij aanbieding van effecten aan het publiek, is de regel dat
in beginsel een prospectus moet worden gepubliceerd de belangrijkste. De praktijk leert
dat als een door de AFM goedgekeurd prospectus is gepubliceerd, de opiniongever veelal
geen assumption opneemt met de strekking dat de Wft is nageleefd; vgl. nr. 1027. Hij zal
in dat geval het prospectus en de goedkeuring door de AFM bestuderen en daarvan in de
1554 De toets door de AFM of de andere toezichthoudende autoriteit is noodzakelijkerwijs beperkt
tot een toets of in het prospectus aandacht is besteed aan de onderwerpen die daarin volgens de
Prospectusverordening moeten worden opgenomen. Of de opgenomen informatie juist is en, meer in
het algemeen, of het prospectus “alle gegevens [bevat] welke […] de noodzakelijke informatie vormt
om de beleggers in staat stellen zich een verantwoord oordeel te vormen over het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende instelling en de eventuele garant, en
over de rechten welke aan deze effecten verbonden zijn” (art. 5 Richtlijn 2003/71/EG betreffende het
prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of
tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG), kan de AFM of de andere
toezichthouder niet vaststellen.
1555 Een dergelijke assumption is niet in strijd met de regel dat niet in een assumption mag worden verondersteld wat vervolgens in een opinionparagraaf wordt bevestigd; vgl. nr. 285. Bevestigde de opinion
slechts dat de aanbieding niet in strijd komt met de Wft, dan zou die regel gelden. De opinion doet
echter iets anders: zij bevestigt dat de aanbieding ook overigens niet in strijd met Nederlands recht is.
1556 Niet-naleving van de prospectusregels heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de aanbieding of de
aangeboden effecten: art. 1:23 Wft bepaalt als hoofdregel dat een rechtshandeling die is verricht in strijd
met de Wft niet uit dien hoofde aantastbaar is.
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opinion melding maken. De opiniongever geeft daarmee aan dat hij heeft vastgesteld dat
het vereiste prospectus beschikbaar is. De opiniongever zal echter niet hebben vastgesteld
dat ook aan de overige in nr. 1027 genoemde aanbiedingsregels in de Wft is voldaan. In
het bijzonder zal de opiniongever niet hebben vastgesteld dat het prospectus aan de eisen
van de wet en de Prospectusverordening voldoet. Een prospectus moet de gegevens bevatten die een belegger nodig heeft om zich een verantwoord oordeel te vormen omtrent een
belegging in de effecten waarop het prospectus ziet (vgl. art. 5:13 Wft). De vaststelling dat
het prospectus die gegevens bevat, wortelt in belangrijke mate in de feiten, en is hooguit
deels een werkelijk juridisch oordeel. Een bevestiging dat het prospectus aan de daaraan
te stellen eisen voldoet is daarom geen legal opinion; zie nr. 19 e.v. en vgl. de uiteenzetting
omtrent 10b-5 opinions in nr. 1072. De bevestiging zou ook uitvoerig onderzoek vergen,
met de daaraan verbonden kosten; vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162. Als de
opiniongever ervan blijk geeft het prospectus en de goedkeuring van de AFM te hebben
bestudeerd, en geen assumption omtrent de naleving van de Wft opneemt, mag de no violation of law opinion zo worden uitgelegd, dat daarin mede wordt bevestigd dat het voor
de betrokken aanbieding door de Wft vereiste prospectus is opgesteld. In de opinion moet
een assumption worden gelezen dat de Wft voor het overige is nageleefd.1557
1029. Voorwetenschap. Een transactie in effecten die zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt of worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit is
in strijd met de Wft als degene die de transactie verricht beschikt over voorwetenschap
(art. 5:56 Wft; zie voor de definitie van voorwetenschap art. 5:53 lid 1 Wft).1558 “Transactie”
omvat elke vervreemding van effecten, maar ook de uitgifte daarvan.1559 Een aanbieding
van effecten aan het publiek sluit daarmee altijd een transactie door de opinionvennootschap in. De opiniongever zal in een assumption op de toepasselijkheid van de voorwetenschapsregels wijzen. Als de assumption ontbreekt, moet zij geacht worden desalniettemin
te zijn opgenomen.1560 De vraag of de opinionvennootschap over voorwetenschap beschikt
is een feitelijke. Van een opiniongever kan niet worden verwacht dat hij naar die vraag
onderzoek doet; vgl. nr. 242.
1030. Verwerking prospectus in no licences opinion of no registration opinion. Als ter zake
van een aanbieding een door de Wft vereist prospectus is gepubliceerd dat door de AFM
is goedgekeurd, moet dat in de no licences opinion tot uitdrukking worden gebracht; zie
nr. 1032. Als een door de Wft vereist prospectus is gepubliceerd dat door een buitenlandse
toezichthoudende autoriteit is goedgekeurd, waarna die autoriteit aan de AFM ter zake de

1557
1558
1559
1560

Dat is dan een implied assumption.
Zie voor de definities van “gereglementeerde markt” en “multilaterale handelsfaciliteit” art. 1:1 Wft.
Hoff, in GS Toezicht Financiële Markten, art. 5:56 Wft, aant. 8.
Zij is dan een implied assumption.
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door de wet vereiste verklaring heeft afgelegd (zie art. 5:11 Wft) moet dat in de no registration opinion tot uitdrukking worden gebracht; zie nr. 1049.

11.3

De no licences opinion

1031. Opinion:
The Company does not require any governmental licence, dispensation, recognition or
other consent for its entry into and performance of the Agreement.
1032. Betekenis. De tekst in nr. 1031 is geschikt voor gebruik als no licences opinion.
De opinion houdt in dat de opinionvennootschap voor het aangaan en nakomen van
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geen toestemmingen van overheidswege
nodig heeft.1561, 1562
1033. Toestemmingen van overheidswege. De opinionparagraaf ziet op toestemmingen van
overheidswege. Dat zijn toestemmingen die (a) door een overheidsorgaan, en (b) krachtens de wet moeten worden gegeven.1563 De aard van de toestemming – een vergunning,
ontheffing of erkenning; vgl. nr. 1035 – is zonder belang. Het betrokken overheidsorgaan
kan ook een buitenlands overheidsorgaan zijn. Voldoende is dat de Nederlandse wet eist
dat toestemming van het buitenlandse orgaan wordt verkregen. Zie voor een voorbeeld
nr. 1039. De opinion ziet alleen op toestemmingen die de opinionvennootschap nodig
heeft. Als de opinionontvanger wil weten of hij zelf enige toestemming nodig heeft, moet
hij daarover een no adverse consequences opinion vragen.
1034. Beperkte uitleg “entry into and performance”. De opinionparagraaf moet beperkt
worden uitgelegd. Hij ziet alleen op het aangaan en uitvoeren – “entry into and performance” – van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. “Aangaan” is beperkt tot het
verrichten van de rechtshandeling waarbij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
tot stand komt; “uitvoeren” is beperkt tot de handelingen waartoe de rechtsverhouding de

1561 Nijnens 1996, p. 100-101, maakt geen onderscheid tussen de no licences opinion en de no registration
opinion maar behandelt de twee als één. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 565 e.v., en Tribar 1998,
§ 6.7, doen hetzelfde.
1562 Net als in Nederland strekt de no licences opinion zich in de Verenigde Staten alleen uit over toestemmingen van overheidswege die de opinionvennootschap behoeft. Toestemmingen die moeten worden
verkregen door andere partijen bij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, vallen buiten het bereik
van de opinion; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 572.
1563 Waar de opinion zich uitstrekt over Nederlands recht, en niet slechts de Nederlandse wet, (zie nr. 227
e.v.) kan de vraag rijzen of de opinionparagraaf zich niet moet uitstrekken over toestemmingen die het
recht eist. Een vereiste dat toestemming van overheidswege wordt verkregen, vergt echter altijd een
wettelijke basis; vgl. nr. 228. De vraag heeft daarmee geen praktisch belang.
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opinionvennootschap rechtstreeks verplicht; vgl. nr. 1021. Op toestemmingen die vereist
zijn voor voorbereidingshandelingen, of anderszins in verband met de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, ziet de opinion niet. In een voorbeeld (dat wat ver afstaat van de
opinionpraktijk): als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, eist dat de opinionvennootschap aan de Taiwanese opinionontvanger een onderzeeboot levert, strekt de opinionparagraaf zich uit over de uitvoervergunning die de opinionvennootschap mogelijk
behoeft onder Verordening (EG) nr. 1334/20001564 – want die vergunning raakt rechtstreeks aan de verplichting tot levering – maar niet over de omgevingsvergunning die de
opiniongever behoeft voor de werf waar de onderzeeboot wordt gebouwd (art. 2.1 lid 1
onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).1565
1035. “Licence, dispensation, recognition”; alternatieve formuleringen. De opinion spreekt
van “governmental licence, dispensation, recognition or other consent”. Zij haakt
daarmee aan bij de terminologie – vergunning, ontheffing, erkenning – die volgens de
Aanwijzingen voor de regelgeving (aanwijzing 125) moeten worden gebruikt voor toestemmingen van overheidswege.1566 “or other consent” vangt alle toestemmingen die niet
een voorgeschreven benaming hebben. Denk aan toestemmingen die zijn aangeduid als
“goedkeuring” (vgl. nr. 1039) of “verklaring van geen bezwaar”.1567 Andere formuleringen
worden ook gebruikt, zoals “governmental or regulatory consents, approvals or authorisations”. Inhoudelijke betekenis hebben de verschillen in formulering niet. In alle gevallen
heeft de opinionparagraaf de in nr. 1033 uiteengezette betekenis.
1036. “governmental authority or agency”. Sommige opinionontvangers vragen te vermelden dat de opinionparagraaf ziet op toestemmingen van enige “governmental or regulatory authority” of “governmental authority or agency”. Een verwijzing naar “regulatory

1564 Verordening (EG) nr.1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire
regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik.
1565 In dezelfde richting voor de Amerikaanse praktijk Para, in: Sterba, p. 4-33/34: “Using the phrase the
“incurrence by the borrower of its obligations contained in” has been suggested in lieu of the more
typical “performance by the borrower of” as more clearly reflecting the intent of the opinion and the
analysis in fact undertaken by counsel in giving the opinion. “Performance” literally may encompass
all possible future methods of, and preconditions to, complying with the finance documents, which
counsel cannot reasonably be expected to anticipate and consider. For example, future compliance with
a covenant to maintain and repair properties would very likely require various governmental permits,
the nature of which depend on the specific acts to be done.”
1566 De Aanwijzingen voor de regelgeving, vastgelegd in een Circulaire van de Minister-President van
18 november 1992, moeten in acht genomen worden bij het tot stand brengen van “regelingen die onder
ministeriële verantwoordelijkheid tot stand komen en, voor zover uitdrukkelijk aangegeven, op verdragen, bindende besluiten van instellingen van de Europese Unie en andere besluiten van volkenrechtelijke organisaties” (aanwijzing 1). De Aanwijzingen zijn te vinden op www.wetten.nl onder “Circulaires
rijksdienst”.
1567 Zie bijvoorbeeld art. 3:95 en 3:96 Wft, die voor verkrijging van een gekwalificeerde deelneming in
bepaalde Nederlandse financiële ondernemingen (art. 3:95) en voor bepaalde handelingen door een
Nederlandse bank (art. 3:96) een verklaring van geen bezwaar van de ECB of DNB eisen.
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authority” of “agency” is echter te ontraden. Wat een “regulatory authority” of “agency”
is, is niet erg duidelijk.1568 Als de zorg van de opinionontvanger is dat “governmental” de
opinion onwenselijk beperkt, is die zorg ongegrond. De opinion strekt zich uit over alle
toestemmingen die door een overheidsorgaan krachtens de wet moeten worden gegeven;
zie nr. 1033.
1037. Verhouding tot no violation of law opinion. Een opinionvennootschap die handelt
zonder een krachtens de wet vereiste toestemming, handelt in strijd met de wet. De bevestiging die de no licences opinion geeft, ligt daarom al besloten in de no violation of law
opinion. Zo beschouwd kan, als een opinion al een no violation of law opinion bevat, de no
licences opinion zonder bezwaar worden weggelaten. De opinion is echter gebruikelijk.1569

1038. Onderzoek. Om de no licences opinion te kunnen geven, moet de opiniongever
nagaan of de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, vergt dat de opinionvennootschap enige toestemming van overheidswege verkrijgt. In de praktijk is dat niet vaak het
geval. Als toestemming vereist is, vindt dat meestal zijn grond in de Wft. Als toestemming vereist is, moet de opiniongever nagaan of de vereiste toestemming is verkregen.
1039. Aanbieding van effecten. Toestemming van overheidswege kan vereist zijn bij aanbieding van effecten aan het publiek.1570 Aanbieding van effecten aan het publiek vergt in
beginsel dat een prospectus wordt gepubliceerd, dat is goedgekeurd door de AFM of door
een toezichthoudende instantie in een andere staat in de Europese Economische Ruimte
(art. 5:2 Wft). Op het beginsel bestaan uitzonderingen (art. 5:3, 5:4 en 5:5 Wft); zie ook
nr. 1025 e.v. De vereiste goedkeuring van het prospectus is een toestemming van overheidswege, waarop de opinionparagraaf ziet. Dat geldt ongeacht of de toestemming door
de AFM of door een toezichthoudende instantie in een andere lidstaat wordt verleend;
zie nr. 1033. Als effecten worden aangeboden, zijn doorgaans ten minste drie stappen te
onderscheiden: (a) de aanbieding van de effecten aan het publiek – lees: het aanbod tot vervreemding van de effecten of de uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkrijging
van de effecten –1571 (b) de overeenkomst waarbij de effecten worden verkocht, vaak aan
een bankensyndicaat, (c) de uitgifte van de effecten. De volgorde waarin de drie stappen
worden gezet, is niet altijd dezelfde. Stappen kunnen ook samenvallen. Een goedgekeurd
1568 De vraag wat “agency” betekent wordt pregnanter als de opinion zegt dat begrippen die zijn gedefinieerd in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in de opinion dezelfde betekenis hebben, en
de rechtsverhouding een definitie van “agency” (of “governmental authority or agency”) bevat; vgl.
Nijnens 1996, p. 101.
1569 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 566-567.
1570 “Aanbieden van effecten aan het publiek” is: “het doen van een tot meer dan een persoon gericht voldoende bepaald aanbod als bedoeld in artikel 217, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek,
tot het aangaan van een overeenkomst tot het kopen of anderszins verkrijgen van effecten dan wel een
uitnodiging tot het doen van een aanbod op dergelijke effecten”; zie art. 5:1 onder a Wft.
1571 Vgl. noot 1570.
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prospectus kan vereist zijn voor de stap onder (a). Voor de no licences opinion maakt dit
ondertussen zelden verschil. In de praktijk ziet zij meestal op alle drie stappen. Dat geldt
ongeacht of publicatie van een goedgekeurd prospectus is vereist of niet. Zo kan bij een
aanbieding van obligaties die is uitgezonderd van de prospectuseis, de opinionparagraaf
luiden:
The Company does not require any governmental licence, dispensation, recognition or
other consent for its entry into and performance of the Purchase Agreement and for its
offer, entry into and performance of the Notes.
1040. Aanbieding van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Toestemming van
overheidswege kan vereist zijn bij aanbieding van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling of een “icbe” (zie voor de definities van de begrippen art. 1:1 Wft). In beginsel
behoeft de beheerder van een aanbiedende beleggingsinstelling of, in geval van een beleggingsmaatschappij zonder afzonderlijke beheerder, de beleggingsmaatschappij, een vergunning van de AFM (art. 2:65 Wft; zie voor uitzonderingen art. 1:13a, 1:13b, 2:66, 2:66a
en 2:74 Wft). Eenzelfde vergunningseis geldt voor icbe’s (art. 2:69b Wft). “Aanbieden” is
in de Wft (art. 1:1) enigszins vaag gedefinieerd.1572 Wanneer het aanbieden geschiedt, is
daarom niet altijd duidelijk. Net als bij de aanbieding van effecten (zie nr. 1039), zal de no
licences opinion echter doorgaans breed zijn opgezet, zodanig dat zij ook op het aanbieden ziet.
1041. Andere Wft-vergunningvereisten. De Wft bevat andere vergunningvereisten die voor
de no licences opinion van belang kunnen zijn. Het aangaan van bepaalde swaps en andere
derivaten kan soms het verlenen van een beleggingsdienst zijn, waarvoor in beginsel een
vergunning van de AFM vereist is (art. 2:96 Wft; zie voor uitzonderingen art. 1:18, 2:97,
2:98 en 2:104 Wft; zie voor de definitie van “verlenen van een beleggingsdienst” art. 1:1
Wft). Het aanbieden van beleggingsobjecten vergt in beginsel een vergunning van de AFM
(art. 2:55 Wft; zie voor uitzonderingen art. 2:56, 2:57 en 2:59 Wft; zie voor de definities van
“aanbieden” en “beleggingsobject” art. 1:1 Wft). Enigszins ingewikkeld is het aantrekken
van opvorderbare gelden – lees: het (in)lenen van geld (zie voor de definitie van “opvorderbare gelden” art. 1:1 Wft, dat verwijst naar art. 4 Verordening kapitaalvereisten). Het
aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek is in beginsel verboden (zie art. 3:5
Wft). Waar het beginsel uitzondering lijdt (zie art. 3:5 leden 2-4 Wft), vergt het aantrekken van opvorderbare gelden op zichzelf geen toestemming van overheidswege.1573 Als de
1572 “Aanbieden” is, voor zover hier van belang: “het rechtstreeks of middellijk doen van een voldoende
bepaald voorstel tot het als wederpartij aangaan van een overeenkomst inzake een recht van deelneming in een beleggingsinstelling of een icbe of het rechtstreeks of middellijk vragen of verkrijgen van
gelden of andere goederen van een cliënt ter deelneming in een beleggingsinstelling of een icbe”.
1573 Het aantrekken van opvorderbare gelden door aanbieding van effecten aan het publiek (vgl. art. 3:5
lid 2 onder d Wft) kan vergen dat een van overheidswege goedgekeurd prospectus voorhanden is; zie
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werkzaamheden van de opinionvennootschap echter bestaan uit (a) het aantrekken van
opvorderbare gelden bij het publiek, en (b) het verlenen van krediet voor eigen rekening,
is zij een bank (art. 1:1 Wft jo. 4 lid 1 onder (1) Verordening kapitaalvereisten) en behoeft
zij deswege in beginsel een bankvergunning van de ECB (art. 2:11 Wft (ook voor uitzonderingen)). Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, strekt tot het aantrekken van
gelden bij het publiek, kan de opiniongever ervoor kiezen een assumption op te nemen
waarin wordt verondersteld dat de opinionvennootschap geen bank is of dat zij, omdat
zij onder een van de uitzonderingen van het vergunningvereiste valt (art. 2:11 jo. 3:2 en
3:5 Wft), geen bankvergunning behoeft. Als de opiniongever geen redenen heeft om aan
te nemen dat de opinionvennootschap kredietuitzettingen verricht, kan een dergelijke
assumption ook achterwege blijven.1574 Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
strekt tot het aantrekken van gelden van anderen dan het publiek – bijvoorbeeld van een
bank of bankensyndicaat – is een assumption onnodig.
1042. Mededingingsrecht. Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, strekt tot
overname van een onderneming of tot het aangaan van een joint venture, kan de opinionvennootschap toestemming van overheidswege behoeven onder toepasselijk mededingingsrecht – Europees of Nederlands. Dat geldt ook als de overeenkomst anderszins
mededingingsrechtelijke vragen oproept. Het gebruik brengt echter mee dat een opinion
zich over mededingingsrecht niet uitstrekt; zie nr. 232.
1043. In- en uitvoerwetgeving; sanctieregels. Grensoverschrijdende levering van goederen
en diensten kan onder omstandigheden toestemming van overheidswege vergen onder
Europese of Nederlandse in- en uitvoerwetgeving. In de praktijk zijn opinions over rechtsverhoudingen die aanleiding geven tot zorgen op dit punt echter schaars. Nederlands recht
stelt in beginsel geen beperkingen aan grensoverschrijdende betalingen. Internationale
sanctieregels kunnen uitzonderingen op het beginsel bevatten; vgl. nr. 709.

1044. Aanpak bij vereiste toestemming. Als toestemming vereist is, moet daarop in de
opinion worden gewezen. Mogelijk moet de opiniongever nagaan of de vereiste toestemming is verkregen.
nr. 1039.
1574 Tot de inwerkingtreding van de Wft had een assumption omtrent de noodzaak van een bankvergunning een breder belang. Tot die tijd was de regeling omtrent bankvergunningen opgenomen in de Wet
toezicht kredietwezen 1992. Het was onzeker of handelen in strijd met die wet leidde tot nietigheid
of vernietigbaarheid van de in strijd met de wet verrichte rechtshandelingen; Dieben, in GS Toezicht
Financiële Markten, art. 1:23 Wft, aant. 5.1. Daarmee was tevens onzeker of een overeenkomst waarbij
opvorderbare gelden werden aangetrokken door een opinionvennootschap die een bank was maar niet
de vereiste vergunning bezat, wel afdwingbaar zou zijn. Een assumption omtrent het ontbreken van de
noodzaak een bankvergunning te verkrijgen, was daarom nodig met het oog op de remedies opinion.
Thans bepaalt art. 1:23 Wft dat rechtshandelingen in strijd met de Wft niet uit dien hoofde aantastbaar
zijn. De zorg omtrent de afdwingbaarheid van in strijd met de Wft gesloten rechtsverhoudingen is
daarmee verdwenen.
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1045. Aanpak. Wat de opiniongever moet doen als toestemming van overheidswege vereist is, verschilt. Een vast opiniongebruik ontbreekt. Soms kan de opiniongever ermee
volstaan te vermelden dat een bepaalde toestemming is vereist. Dat kan door aan het eind
van de in nr. 1031 opgenomen tekst toe te voegen “except for […]” met vermelding van
de vereiste toestemming. Soms volstaat een assumption waarin wordt verondersteld dat
een bepaalde toestemming is verleend. Het is echter denkbaar dat de opinionontvanger
verlangt dat de opiniongever nagaat of een vereiste vergunning is verleend. Als de toestemming is ingeschreven in het Wft-register, kan de opiniongever mogelijk afgaan op
die inschrijving; zie nr. 446 e.v. Als dat niet kan, of als een vergunning is vereist die niet
in het Wft-register is ingeschreven, moet de opiniongever bij de opinionvennootschap de
toestemming opvragen en deze bestuderen. Als, zoals in de praktijk wel voorkomt, de
toestemming niet boven water te halen is, heeft de opiniongever geen andere uitweg dan
een assumption op te nemen. Als de opiniongever heeft vastgesteld dat een vereiste toestemming is verleend, of in een assumption heeft verondersteld dat dat is gebeurd, kan
in de opinionparagraaf worden bevestigd dat alle vereiste toestemmingen zijn verkregen,
bijvoorbeeld als volgt:1575
All governmental licences, dispensations, recognitions and other consents required by
the Company for its entry into and performance of the Agreement have been obtained.
1046. Voorschriften en beperkingen. De wet laat vaak toe dat aan een toestemming van
overheidswege voorschriften en beperkingen worden verbonden.1576 Een beperking
beperkt de reikwijdte van een toestemming. Voor de opinionpraktijk zijn vooral beperkingen die bepaalde handelingen van de toestemming uitsluiten, van belang.1577
Als de opinionvennootschap handelt buiten de grenzen van een beperking, handelt zij
zonder toestemming. De opiniongever moet dus nagaan of er beperkingen zijn. Is dat
het geval, dan moet hij bepalen of de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, binnen
de grenzen van de beperkingen valt. Een voorschrift is een verplichting die de houder
van de toestemming in verband met de toestemming in acht moet nemen. Of niet-naleving van een voorschrift de toestemming waaraan zij verbonden is aantast, hangt af van
de wet waarop het voorschrift is gebaseerd. In de meeste gevallen blijft de toestemming
onaangetast. Wel kan de toestemming bij niet-naleving van een voorschrift vaak worden
1575 Een opinion dat alle vereiste toestemmingen zijn verkregen, mag worden gebaseerd op een assumption
dat een bepaalde toestemming is verleend. De regel dat niet in een assumption mag worden verondersteld wat vervolgens in een opinionparagraaf wordt bevestigd (zie nr. 285), mist hier toepassing.
Bevestigde de opinion slechts dat de bepaalde toestemming was verleend, dan zou de regel gelden. De
opinion doet echter iets anders: zij bevestigt dat naast de veronderstelde toestemming geen andere
toestemmingen zijn vereist.
1576 Zie over het begrip “beperking” Aanwijzingen 127 lid 2 en over het begrip “voorschrift” Aanwijzing 128
lid 2 Aanwijzingen voor de regelgeving.
1577 Andere mogelijke beperkingen zijn bijvoorbeeld een beperking naar tijd of plaats: zie Aanwijzing 127
Aanwijzingen voor de regelgeving.
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ingetrokken. Als niet-naleving van een voorschrift de betrokken toestemming aantast,
moet de opiniongever nagaan of er voorschriften zijn. Op de vraag of hij dat ook moet als
niet-naleving de toestemming onaangetast laat, bestaat geen klip en klaar antwoord. De
opiniongever zal van geval tot geval moeten bepalen wat de zorgvuldigheid eist. Daarbij
zal hij in aanmerking moeten nemen wat de gevolgen kunnen zijn als een voorschrift niet
wordt nageleefd; vgl. nr. 224 e.v. Heeft de opiniongever vastgesteld dat er voorschriften
zijn, dan zal hij in een assumption moeten veronderstellen dat de opinionvennootschap
zich daaraan houdt. Of de opinionvennootschap dat doet, is een feitelijke vraag, waarin
de opiniongever zich niet hoeft te verdiepen; zie nr. 242. Vaststellen of er beperkingen of
voorschriften zijn, doet de opiniongever aan de hand van de betrokken toestemming. Als
daaruit niet van beperkingen of voorschriften blijkt, mag de opiniongever ervan uitgaan
dat die er niet zijn. Met de mogelijkheid dat buiten de toestemming om beperkingen of
voorschriften zijn gesteld, hoeft hij geen rekening te houden: vgl. nr. 246.
1047. Van kracht blijven toestemmingen. De opinionontvanger kan erop aandringen dat in
de opinion wordt bevestigd dat de vereiste toestemmingen nog van kracht zijn (“remain
in force”). Die bevestiging kan de opiniongever echter alleen geven als hij heeft kunnen
vaststellen dat zij juist is. Dat zal veelal niet het geval zijn. In een enkel geval zal het Wftregister een voldoende basis bieden voor de vaststelling; vgl. nr. 446 e.v. De bevestiging
te baseren op een assumption dat de toestemmingen nog van kracht zijn, is ongepast; zie
nr. 285.

11.4

De no registration opinion

1048. Opinion:
There are no governmental registration, filing or similar formalities required to ensure
the validity and binding effect on and enforceability against the Company of the
Agreement.
1049. Betekenis. De tekst in nr. 1048 is die van een gebruikelijke no registration opinion.
De opinion houdt in dat de afdwingbaarheid in rechte jegens de opinionvennootschap
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet afhangt van een door de wet voorgeschreven registratie, depot of vergelijkbare formaliteit. De opinion komt ook wel voor
zonder de beperking tot formaliteiten die raken aan de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.1578

1578 Zie noot 1561.
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1050. “similar formalities”. De opinionparagraaf in de in nr. 1048 opgenomen vorm ziet
op registraties, depots en vergelijkbare formaliteiten – “ similar formalities” – die de wet
eist.1579 “Vergelijkbare formaliteiten” zijn bijvoorbeeld het verstrekken van inlichtingen;
vgl. nr. 1051.
1051. Wel of niet beperking tot formaliteiten die afdwingbaarheid raken. De opinion
paragraaf komt voor in twee vormen. In een beperkte vorm strekt hij zich slechts uit over
formaliteiten die nodig zijn met het oog op de afdwingbaarheid jegens de opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Aldus de in nr. 1048 opgenomen tekst. In die vorm is de opinion strikt genomen geen diligence opinion. Zij doet niet
meer dan extra licht zetten op één van de vragen die de opiniongever zich moet stellen
om een remedies opinion te kunnen geven: de vraag of met het oog op die afdwingbaarheid formaliteiten moeten worden vervuld. Zo beschouwd is de opinion in die vorm een
beperkte remedies opinion, die aan de remedies opinion niets wezenlijks toevoegt. In de
beperkte vorm kan de opinionparagraaf daarom net zo goed worden weggelaten. In de
praktijk wordt door opinionontvangers echter altijd om de opinionparagraaf gevraagd. In
een meer uitgebreide vorm strekt de opinion zich uit over alle formaliteiten die nodig zijn
in verband met de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. In dat geval is de opinion een
werkelijke diligence opinion. Zij luidt dan bijvoorbeeld:
There are no governmental registration, filing or similar formalities required in connection with the Company’s entry into or performance of the Agreement.1580
1052. Mogelijke formaliteiten. Formaliteiten die nodig zijn met het oog op de afdwingbaarheid jegens de opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zijn
zeldzaam. Een stille verpanding van roerende zaken of van vorderingen is, als zij niet bij
authentieke akte geschiedt, slechts geldig als de pandakte is geregistreerd bij de belastingdienst (art. 3:237 resp. 3:239 BW jo. art. 1 Registratiewet 1970).1581 Een hypotheek is slechts
geldig als de hypotheekakte is ingeschreven in de daarvoor bestemde openbare registers
(art. 3:89 lid 1 jo. 3:98 BW).1582 Formaliteiten die nodig zijn in verband met de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, komen vaker voor. Grensoverschrijdende betalingen

1579 Vgl. over de beperking tot formaliteiten geëist door de wet noot 1563.
1580 Een zo breed opgezette opinion blijft beperkt tot formaliteiten die de opinionvennootschap moet
verrichten (met inbegrip van formaliteiten die vereist zijn om een geldig zekerheidsrecht te vestigen;
vgl. nr. 1053. Formaliteiten die moeten worden verricht door andere partijen bij de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, blijven buiten het bereik van de opinion. In de Verenigde Staten geldt hetzelfde;
vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 572.
1581 De authentieke akte zal in de praktijk nagenoeg altijd een notariële akte zijn; zie echter noot 1278.
1582 Een pandrecht op intellectuele-eigendomsrechten die zijn ingeschreven in een register, kan in het algemeen slechts worden ingeroepen tegen derden als het pandrecht in het betrokken register is ingeschreven; vgl. noot 420. Opinions over pandrecht op intellectuele-eigendomsrechten zijn echter zeldzaam;
zie noot 1270.
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kunnen nopen tot het verstrekken van inlichtingen aan DNB (art. 7 Wet financiële betrekkingen buitenland 1994).1583 Als de opinion een validly issued opinion is over uitgifte van
aandelen door een NV vraagt aandacht dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitgifte of tot aanwijzing van een ander orgaan als het orgaan bevoegd te besluiten tot
uitgifte, bij het handelsregister moet worden gedeponeerd (art. 2:96 lid 3 BW). De uitgifte
zelf moet aan het handelsregister worden opgegeven (art. 2:96 lid 4 BW). Als, zoals gebruikelijk is, het voorkeursrecht wordt uitgesloten, moet het besluit daarover ook bij het handelsregister worden neergelegd (art. 2:96a lid 7 BW). Aan dezelfde regels moet aandacht
worden besteed als de opinion ziet op een rechtsverhouding waarbij rechten tot het nemen
van aandelen worden verleend (art. 2:96 lid 5 en 2:96a lid 8 BW). Te denken is aan uitgifte
van converteerbare obligaties. Andere rechtsverhoudingen waarop een opinion kan zien,
kunnen om andere registraties, depots en vergelijkbare formaliteiten vragen. Om de opiniongever uitvoerig onderzoek op dit punt met de daaraan verbonden kosten te besparen
(vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162) kan de opinionparagraaf beter beperkt worden
opgezet. Omdat het achterwege laten van de vereiste formaliteiten de opinionontvanger in
het algemeen niet raakt, is dat voor hem niet bezwaarlijk.
1053. Formulering bij zekerheidsrecht. Als een valid security opinion over een pandrecht
wordt gegeven, zal die niet beperkt blijven tot de afdwingbaarheid van het pandrecht
jegens de opinionvennootschap maar zich uitstrekken over de afdwingbaarheid van het
pandrecht jegens een ieder; zie nr. 783. De no registration opinion behoort in dat geval
hetzelfde te doen. Zo wordt het bijvoorbeeld:
There are no governmental registration, filing or similar formalities required to ensure
the validity and enforceability of the Pledge [other than for the purpose of complying
with the assumption in paragraph [number]].
Als de opinion ziet op een hypotheek, geldt hetzelfde; vgl. nr. 780. Zie over de toevoeging
tussen haken nr. 1056.

1054. Onderzoek. Om de no registration opinion te kunnen geven, moet de opinion
gever nagaan of de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
vergt dat enige registratie, depot of vergelijkbare formaliteit wordt verricht. In de praktijk is dat alleen het geval als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet een stil pandrecht is, of een hypotheek.
1055. Zekerheidsrechten. Zie over de formaliteiten die zijn vereist bij vestiging van een stil
pandrecht of hypotheek nr. 1052.

1583 Vgl. Nijnens 1996, p. 101.
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1056. Formulering bij vereiste formaliteiten. Als registratie, depot of een vergelijkbare
formaliteit vereist is, moet dat in de opinionparagraaf tot uitdrukking worden gebracht.
Dat kan door aan het eind toe te voegen “except for […]” met vermelding van de vereiste
formaliteit. Als de opiniongever heeft vastgesteld dat de formaliteit is verricht, of heeft
mogen veronderstellen dat dat is gebeurd1584, kan het ook door in de opinionparagraaf te
bevestigen dat alle vereiste formaliteiten zijn verricht, bijvoorbeeld:
All governmental registration, filing or similar formalities required to ensure the validity and binding effect on and enforceability against the Company of the Agreement
have been performed.

11.5

De no adverse consequences opinion

1057. Opinion:
No governmental consent, registration or similar requirement prohibits or restricts
the Opinion Addressee from entering into, performing or enforcing the Agreement.
Assumption:
The Opinion Addressee is not prevented or restricted from entering into, performing
or enforcing the Agreement under the Sanction Act 1977 (Sanctiewet 1977) or otherwise by international sanctions.
1058. Betekenis. De in nr. 1057 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van
een no adverse consequences opinion. De opinion houdt in dat het aangaan, nakomen
en afdwingen door de opinionontvanger van de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, niet op Nederlandsrechtelijke belemmeringen stuit. De opinionparagraaf is in het
bijzonder bedoeld voor buitenlandse opinionontvangers. Een opinion dat niet is vereist
dat de opinionontvanger “be qualified to do business” is minder gelukkig.
1059. Belemmeringen. De belemmeringen waarop de opinion ziet, kunnen overkomelijk
zijn, of onoverkomelijk. Een onoverkomelijke belemmering kan voortvloeien uit internationale sanctieregels. Internationale sanctieregels kunnen meebrengen dat de opinionontvanger de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet mag aangaan, of niet
mag nakomen of afdwingen; zie nr. 709 en 749. Overkomelijke belemmeringen kunnen
bestaan daar waar de wet eist dat de opinionontvanger voor het aangaan of nakomen van
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een vergunning verkrijgt, of zich anderszins
1584 Vgl. noot 1575.
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aan toezicht door een Nederlandse toezichthouder onderwerpt; zie nr. 1066 e.v. Andere
belemmeringen die voor de opinionparagraaf van belang zouden kunnen zijn, kent
Nederlands recht niet; zie echter nr. 1087.
1060. Belemmeringen van overheidswege. De opinionparagraaf is beperkt tot belemmeringen van overheidswege. Op belemmeringen die voortvloeien uit de statuten van de
opinionontvanger, of een soortgelijke andere regeling, ziet de opinionparagraaf niet.
De opinionparagraaf heeft voorts alleen betrekking op belemmeringen die optreden als
onmiddellijk gevolg van het aangaan, nakomen of afdwingen van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet. Belemmeringen die weliswaar met die rechtsverhouding samenhangen, maar niet zouden intreden als niet tevens sprake was van buiten de rechtsverhouding gelegen omstandigheden, blijven buiten beschouwing. Een voorbeeld is een geval
waarin, zonder dat de rechtsverhouding dat eist, een buitenlandse opinionontvanger in
Nederland een vestiging opzet, van waaruit hij de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, wil nakomen. De ter zake krachtens de Hrw (art. 18 jo. art 5 aanhef en onder d)
vereiste inschrijving van de vestiging bij het handelsregister valt buiten het bereik van de
opinionparagraaf.
1061. “consent” en “registration”. “consent” in de opinionparagraaf moet ruim worden
opgevat. Het begrip ziet op alle vormen van toestemmingen die krachtens de wet door een
overheidsorgaan moeten worden gegeven. De aard van de toestemming – een vergunning,
ontheffing of erkenning; vgl. nr. 1035 – is zonder belang. Het betrokken overheidsorgaan
kan ook een buitenlands overheidsorgaan zijn. Voldoende is dat de Nederlandse wet eist
dat toestemming van het buitenlandse orgaan wordt verkregen. Zie voor voorbeelden de
in nr. 1066 genoemde gevallen waarin een vergunning van een buitenlandse toezichthoudende autoriteit vereist is. “registered” in de opinionparagraaf heeft eveneens een ruime
betekenis. Het begrip ziet op registraties, maar ook op depots en vergelijkbare formaliteiten. Zie voor voorbeelden van vergelijkbare formaliteiten de in nr. 1066 genoemde
gevallen waarin een kennisgeving of mededeling aan een buitenlandse toezichthoudende
autoriteit of Nederlandse toezichthouder vereist is.
1062. Buitenlandse opinionontvangers. De opinionparagraaf is vooral bedoeld voor buitenlandse opinionontvangers. Van Nederlandse opinionontvangers mag worden verwacht
dat zij op de hoogte zijn van de belemmeringen die voor hen kunnen voortvloeien uit het
aangaan, nakomen en afdwingen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Voor
zover een opinionontvanger dat niet is, behoort hij zich ter zake tot zijn juridisch adviseur
te wenden. Zo beschouwd kan een opinionontvanger de opinion wel vragen van die eigen
juridisch adviseur. Te verlangen dat de juridisch adviseur van de wederpartij van de opinionontvanger de opinion geeft, is echter misplaatst.
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1063. “Qualified to do business” opinion. Het is niet ongebruikelijk dat een opinion
ontvanger vraagt in de opinionparagraaf te bevestigen dat het aangaan, nakomen of
afdwingen niet vergt dat de opinionontvanger “be qualified to do business”. Een toevoeging langs die lijnen verandert de betekenis van de opinionparagraaf niet. Hij betekent
nog steeds dat het aangaan, nakomen en afdwingen door de opinionontvanger van de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet op Nederlandsrechtelijke belemmeringen
stuit. “Qualified to do business” is een begrip dat stamt uit het Amerikaanse recht. Het
begrip laat zich slecht inpassen in het Nederlandsrechtelijke begrippenapparaat. Om die
reden kan de toevoeging beter worden weggelaten.

1064. Assumptions. Internationale sanctieregels kunnen verhinderen dat de opinionontvanger de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, aangaat, nakomt of afdwingt.
De opiniongever zal ter zake een assumption willen opnemen. Om de no adverse consequences opinion te kunnen geven, moet de opiniongever nagaan of de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, vergt dat de opinionontvanger enige toestemming van overheidswege verkrijgt, of zich anderszins aan toezicht door een Nederlandse toezichthouder onderwerpt. Als het een of het ander vereist is, vindt dat meestal zijn grond in de
Wft. De opiniongever zal in een assumption moeten veronderstellen dat de toepasselijke
vereisten zijn vervuld.
1065. Internationale sanctieregels. Internationale sanctieregels die voor een no adverse
consequences opinion van belang zijn, wortelen in de praktijk in sanctieverordeningen
van de Europese Unie. Overtreding van die verordeningen is in Nederland strafbaar
op grond van de Sanctiewet 1977; zie nr. 709. Sanctieregels kunnen in het bijzonder de
nakoming, en daarmee de afdwinging, belemmeren van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet. Denk aan het geval dat sanctieregels betalingen naar een bepaald land verbieden. Welke sanctieregels van tijd tot tijd van toepassing zijn, is niet eenvoudig vast te
stellen. Op de belemmeringen die sanctieregels kunnen opwerpen, kan daarom het best in
een algemeen geformuleerde assumption worden gewezen. Dat gebeurt in de in nr. 1057
onder “Assumption” opgenomen tekst.1585

1585 Als een remedies opinion wordt gegeven, zal de opiniongever vaak een qualification opnemen die
verduidelijkt dat de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, kan worden
gefrustreerd door internationale sanctieregels. Internationale sanctieregels zullen meestal alleen van
toepassing zijn omdat aan de opinionontvanger een smetje kleeft. De opiniongever die een remedies
opinion geeft, mag ervan uitgaan dat aan de zijde van de opinionontvanger geen belemmeringen
bestaan die aan de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, in de weg staan;
vgl. nr. 697 en 742. Om die reden kan de qualification ook worden weggelaten; zie nr. 709. In een no
adverse consequences opinion bevestigt de opiniongever echter dat het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geen belemmeringen aan de zijde van de opinionontvanger oproept. Het
weglaten van de assumption omtrent internationale sanctieregels ligt in dat geval minder voor de hand.
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1066. Wft – buitenlandse opinionontvanger. De Wft bevat verschillende vereisten die voor de
no adverse consequences opinion van belang zijn. Een buiten de Eurozone in de Europese
Economische Ruimte gevestigde buitenlandse bank die in zijn thuisland een bankvergunning heeft, mag in Nederland slechts krediet verlenen en andere diensten verrichten, als
hij de toezichthoudende instantie in zijn thuisland daarvan kennis heeft gegeven (art. 2:18
lid 1 Wft; zie voor de definitie van het in art. 2:18 lid 1 Wft gebruikte “lidstaat” art. 1:1
Wft).1586 Als een buiten de Eurozone gevestigde buitenlandse bank in Nederland een bijkantoor heeft, mag hij vanuit dat bijkantoor slechts krediet verlenen en andere diensten
verrichten nadat DNB van de toezichthoudende instantie in het thuisland van de bank
een mededeling ter zake heeft ontvangen (in het geval van een vergunninghoudende bank
gevestigd buiten de Eurozone in de Europese Economische Ruimte; art. 2:15 jo. 2:14 Wft)
of de bank een vergunning van DNB heeft verkregen (in andere gevallen; art. 2:20 Wft).1587
Voor kredietverlening door in de EER gevestigde banken zonder vergunning geldt een
bijzondere regeling (art. 2:16 Wft (ook voor uitzonderingen)). Het aangaan van bepaalde
swaps en andere derivaten kan soms het verlenen van een beleggingsdienst zijn. Het verlenen van beleggingsdiensten in Nederland vergt in beginsel een vergunning van de AFM
(art. 2:96 Wft). Een buiten Nederland in de Europese Economische Ruimte gevestigde
bank mag in Nederland beleggingsdiensten verlenen als hij daarvan aan de toezichthoudende instantie in zijn thuisland kennis heeft gegeven, of DNB van die toezichthoudende
instantie een mededeling ter zake heeft ontvangen omtrent een door de bank in Nederland
opgezet bijkantoor; zie aan het begin van deze paragraaf (art. 2:98 lid 1 Wft). Een buiten
Nederland in de EER gevestigde beleggingsonderneming mag in Nederland beleggingsdiensten verlenen, al dan niet vanuit een Nederlands bijkantoor, nadat de AFM van de
toezichthoudende instantie in het thuisland van de beleggingsonderneming een mede
deling ter zake heeft ontvangen (art. 2:101 Wft (in het geval van dienstverlening vanuit een
bijkantoor) en 2:102 Wft (in het geval van grensoverschrijdende dienstverlening), in beide
gevallen jo. 2:100 Wft). Er zijn andere uitzonderingen op de vergunningplicht (art. 2:97
en 2:98 Wft). Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, raakt aan een van de hiervoor genoemde vereisten, zal de opiniongever een assumption moeten opnemen dat de
opinionontvanger in zoverre aan de Wft voldoet.
1586 Banken in de Eurozone met een vergunning van de ECB (op grond van art. 8 Richtlijn kapitaalvereisten
(Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot
het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/
EG en 2006/49/EG) jo. art. 14 Verordening bankentoezicht (Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de
Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen)) mogen vrijelijk in
Nederlands krediet verlenen. Hetzelfde geldt voor banken die buiten de Eurozone zijn gevestigd in
een EU-lidstaat die de vergunningverlening aan de ECB overlaat (vgl. de definitie van “deelnemende
lidstaat” in art. 1 onder 1 jo. art. 7 Verordening bankentoezicht).
1587 Banken met een vergunning van de ECB die zijn gevestigd (i) in de Eurozone, of (ii) buiten de Eurozone
in een EU-lidstaat die de vergunningverlening aan de ECB overlaat, mogen vrijelijk vanuit een
Nederlands bijkantoor krediet verlenen; vgl. noot 1586.
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1067. Wft - Nederlandse opinionontvanger. Een Nederlandse bank of beleggings
onderneming behoeft een vergunning van de ECB of de AFM (art. 2:11 (ook voor uitzonderingen) en 2:96 Wft (zie voor uitzonderingen art. 2:97 en 2:98 Wft)). Die vergunning
omvat ook het verrichten van de in nr. 1066 genoemde handelingen – kredietverlening
of het verlenen van beleggingsdiensten. Dat de no adverse consequences opinion moet
worden gegeven aan een Nederlandse opinionontvanger, ligt minder voor de hand; zie
nr. 1062. Het komt echter voor dat er meer opinionontvangers zijn, met daaronder buitenlandse en Nederlandse personen. In dat geval zal de opinionparagraaf zich ook over de
Nederlandse opinionontvangers uitstrekken. De in nr. 1066 bedoelde assumption zal in
dat geval zo moeten worden opgezet, dat zij ook die opinionontvangers vangt.
1068. Mededingingsrecht. Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, strekt tot
overname van een onderneming of tot het aangaan van een joint venture, kan de
opinionontvanger toestemming van overheidswege behoeven onder toepasselijk mededingingsrecht – Europees of Nederlands. Dat geldt ook als de overeenkomst anderszins
mededingingsrechtelijke vragen oproept. Het gebruik brengt echter mee dat een opinion
zich over mededingingsrecht niet uitstrekt; zie nr. 232.
1069. In- en uitvoerwetgeving. Grensoverschrijdende levering van goederen en diensten
kan onder omstandigheden toestemming van overheidswege vergen onder Europese of
Nederlandse in- en uitvoerwetgeving. In de praktijk zijn opinions over rechtsverhoudingen die aanleiding geven tot zorgen op dit punt, echter uiterst schaars. Nederlands recht
stelt in beginsel geen beperkingen aan grensoverschrijdende betalingen. Internationale
sanctieregels kunnen uitzonderingen op het beginsel bevatten; vgl. nr. 1065.

11.6

De prospectus opinion

1070. Opinion:
The statements in the Prospectus under the heading [heading] to the extent that they
include descriptions of Dutch law (excluding Dutch tax law) or the Company’s articles
of association, are correct.
1071. Betekenis. De tekst in nr. 1070 is die van een gebruikelijke prospectus opinion. De opinion houdt in dat de in de opinion aangeduide beschrijvingen van
(a) Nederlandsrechtelijke onderwerpen, of (b) de statuten van de opinionvennootschap
in een prospectus waarop de opinion ziet, juist zijn. De betekenis van de opinionparagraaf is beperkt.
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1072. Geen “10b-5 opinions”. In de Verenigde Staten is gebruik dat banken die een aanbieding van effecten begeleiden, van een juridisch adviseur bevestiging verlangen dat het ter
zake van de aanbieding opgemaakte prospectus aan de daaraan te stellen eisen voldoet.
Die bevestiging houdt in dat het prospectus “does not contain any untrue statement of
a material fact and does not omit to state a material fact necessary in order to make the
statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading”. Deze bewoordingen zijn te herleiden tot Rule10b-5 onder de US Securities Act
of 1933.1588 De bevestiging van de juridisch adviseur heet in de volksmond een “10b-5
opinion” of een “10b-5 letter”.1589 Een uit de Amerikaanse context losgemaakte benaming
is “due diligence opinion”. Een 10b-5 opinion of due diligence opinion is geen legal opinion.1590 Zij ziet ook op onderdelen van het prospectus waaraan niets juridisch te ontdekken valt. Een oordeel dat het prospectus niet “untrue” is, is een feitelijk en niet een juridisch
oordeel. Een oordeel dat het prospectus “not misleading” is, wortelt in belangrijke mate
in de feiten, en is hooguit deels een werkelijk juridisch oordeel. In Nederland is het ongebruikelijk dat banken een 10b-5 opinion of een due diligence opinion verlangen.1591, 1592
In Europa wordt echter wel vaak een opinion verlangd dat in het prospectus opgenomen
beschrijvingen van Nederlands recht of van de statuten van de opinionvennootschap juist
zijn. Die opinion is de prospectus opinion.
1073. Beperking tot onderdelen prospectus. De opinionparagraaf wordt in de praktijk altijd
toegespitst op bepaalde in de opinionparagaaf aangeduide hoofdstukken of paragrafen in
het prospectus. Het is aan de opinionontvanger om zeker te stellen dat niet elders in het
prospectus beschrijvingen van Nederlands recht of de statuten zijn opgenomen, waarover
hij ook een opinion zou willen ontvangen. Over welke onderdelen de opinionparagraaf
zich uitstrekt, hangt af van de inhoud van het prospectus. Een prospectus dat ziet op
aandelen of vergelijkbare effecten bevat altijd een hoofdstuk waarin belangrijke onderdelen van de statuten van de uitgevende instelling worden samengevat.1593 Een beschrijving
1588 Rule 10b5 luidt, voor zover hier van belang: “’Rule 10b-5: Employment of Manipulative and Deceptive
Practices’: It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality of interstate commerce, or of the mails or of any facility of any national securities exchange,
[…] (b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in
order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not
misleading, […] in connection with the purchase or sale of any security.”
1589 Vgl. Hoevers 2011, p. 291. Zie over 10b-5 opinions Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 645 e.v.
1590 Het heeft daarom de voorkeur de term “opinion” te vervangen door “letter”; vlg. Hoevers 2011, p. 291.
1591 Banken die een openbare aanbieding in de Verenigde Staten begeleiden van door een Europese uit
gevende instelling uitgegeven effecten plegen wel een 10b-5 opinion te verlangen, maar vragen die van
een Amerikaanse advocaat.
1592 Vgl. Nijnens 1996, p. 116-117. Nijnens wijst op de mogelijkheid dat banken een opinion verlangen dat
het prospectus voldoet aan de eisen die de wet stelt. Een dergelijke opinion is echter evenzeer als een
due diligence opinion ongebruikelijk; vgl. nr. 1073.
1593 De Prospectusverordening verplicht tot het opnemen van beschrijvingen van bepaalde onderdelen
van de statuten; zie ten aanzien van aandelen rubriek 21.2 van Bijlage I en rubriek 4.5 van Bijlage III
Prospectusverordening. Zie ten aanzien van certificaten van aandelen rubrieken 21.2, 27 en 28 van

535

Over opinions.indd 535

17-5-2016 15:01:49

Over opinions
van wettelijke en statutaire regels omtrent de samenstelling en benoeming van bestuur
en raad van commissarissen is soms opgenomen in het hoofdstuk over de samenstelling
van het bestuur.1594 Een prospectus dat ziet op door een Nederlandse uitgevende instelling
uitgegeven aandelen of certificaten daarvan bevat doorgaans een uiteenzetting omtrent
de meldingsplichten waaraan houders van de effecten onderworpen kunnen zijn.1595 Als
de uitgevende instelling opereert op een van overheidswege gereguleerde markt, bevat
het prospectus meestal een beschrijving van de relevante regelgeving. Denk aan financiële ondernemingen maar ook aan nutsbedrijven. Een prospectus dat ziet op door een
Nederlandse uitgevende instelling uitgegeven of gegarandeerde obligaties die worden
aangeboden in de Verenigde Staten pleegt een passage te bevatten over de onmogelijkheid
daar gewezen rechterlijke beslissingen in Nederland ten uitvoer te leggen. Zie over de in
prospectussen doorgaans opgenomen fiscale paragraaf nr. 1077.
1074. Beperking tot Nederlands recht en de statuten. De opinionparagraaf ziet slechts op
beschrijvingen in de betrokken onderdelen van het prospectus van Nederlandse rechtsregels en de statuten. Hij ziet niet op uitspraken over de toepassing daarvan. In een voorbeeld: een prospectus dat ziet op deelnemingsrechten in een beleggingsmaatschappij met
veranderlijk kapitaal, zal (a) uitleggen wat een beleggingsmaatschappij met veranderlijk
kapitaal is (vgl. art. 2:76a BW), en (b) bevestigen dat de uitgevende instelling van de deelnemingsrechten een dergelijke beleggingsmaatschappij is. De opinionparagraaf bevestigt
slechts de juistheid van de onder (a) bedoelde uitleg. Hij strekt zich niet uit over de onder
(b) bedoelde bevestiging. In de in nr. 1070 opgenomen tekst blijkt de beperkte betekenis
van de opinionparagraaf uit de woorden “descriptions of Dutch law”. Een meer gebruikelijke formulering is “statements of Dutch law”. Hoewel die formulering ook ruimer kan
worden uitgelegd, heeft zij dezelfde beperkte betekenis.
1075. Geen qualifications. De opinionparagraaf bevestigt dat de beschrijvingen waarop
hij ziet “correct” zijn. De opinionontvanger zal verlangen dat die bevestiging zonder
voorbehoud wordt gegeven; enige qualification zal hij niet aanvaarden. De onderdelen
van het prospectus waarop de opinionparagraaf ziet, zullen dus zo nodig moeten worden aangepast tot de opiniongever daarmee tevreden is. Waar in het prospectus regels
worden beschreven waarop uitzonderingen bestaan die niet worden beschreven, zal dat
Bijlage X Prospectusverordening. Zie ten aanzien van in aandelen converteerbare effecten Bijlage XIV
Prospectusverordening.
1594 De Prospectusverordening eist in alle gevallen vermelding van de samenstelling van de “bestuurs-,
leidinggevende en de toezichthoudende organen”; zie ten aanzien van aandelen rubriek 14 van
Bijlage I Prospectusverordening, ten aanzien van obligaties en derivaten rubriek 10.1 van Bijlage IV
Prospectusverordening en rubriek 9.1 van Bijlage IX Prospectusverordening, ten aanzien van garanties rubriek 3 van Bijlage VI Prospectusverordening, ten aanzien van door activa gedekte waarde
papieren rubriek 6.1 van Bijlage VII Prospectusverordening, ten aanzien van certificaten van aandelen
rubriek 14 van Bijlage X Prospectusverordening.
1595 Zie art. 5:38 e.v. Wft.
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in het algemeen tot uitdrukking moeten worden gebracht. Het is echter niet nodig dat
op elke denkbare bijzonderheid wordt gewezen. Dat in een prospectus niet op nuances
wordt gewezen die in de praktijk van ondergeschikte betekenis zijn, maakt de betrokken
beschrijving niet “incorrect”; vgl. nr. 1076.
1076. “Complete”; “not misleading”. De opinionparagraaf zegt niet meer dan dat de
beschrijvingen waarop hij ziet “correct” zijn. Hij zegt niet dat de beschrijvingen “complete” zijn, en evenmin dat zij “not misleading” zijn. Sommige opinionontvangers vragen de opiniongever te bevestigen dat bepaalde beschrijvingen “a fair summary” van de
betrokken regels zijn. Het geven van een dergelijke bevestiging is te ontraden. Het oordeel
dat een beschrijving “complete”, “not misleading” of “a fair summary” is, wortelt in een
afweging waarover gemakkelijk verschillend kan worden gedacht. Van de opiniongever
kan niet worden verlangd dat hij die afweging voor zijn rekening neemt.
1077. Fiscale opinion. Een prospectus dat ziet op door een Nederlandse uitgevende instelling uitgegeven effecten, bevat doorgaans een fiscale paragraaf waarin wordt samengevat
in hoeverre ter zake van de effecten Nederlandse belastingen kunnen worden geheven.
De opinionontvanger die een prospectus opinion verlangt, zal een dergelijke opinion ook
willen ontvangen over de fiscale paragraaf. Een fiscale prospectus opinion moet echter
worden gegeven door een ter zake kundige fiscalist; vgl. nr. 1083 e.v.

11.7

“No breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions

1078. Betekenis. Soms vraagt een opinionontvanger om een opinion dat het aangaan
door de opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet in
strijd komt met andere rechtsverhoudingen waarbij de opinionvennootschap partij is
– een “no breach of agreements” opinion – of niet in strijd is met rechterlijke beslissingen
en aanwijzingen van overheidswege waaraan de opinionvennootschap zich dient te houden – een “no violation of judgments” opinion. Dergelijke opinions zijn geen legal opinions in strikte zin. Nederlandse opiniongevers plegen dergelijke opinions niet te geven.
1079. Doel “no breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions. Een opinionontvanger verlangt een diligence opinion om ervan verzekerd te zijn dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, voor de opinionvennootschap geen bezwaarlijke juridische
gevolgen heeft; vgl. nr. 194. De gebruikelijke diligence opinions – no violation of law
opinion, no licences opinion en no registration opinion – zien op ongelukkige gevolgen
die voor de opinionvennootschap kunnen voortvloeien uit de wet. Bezwaarlijke gevolgen voor de opinionvennootschap kunnen echter ook voortvloeien uit andere bronnen:
rechtsverhoudingen waarbij de opinionvennootschap partij is en rechterlijke beslissingen en aanwijzingen van overheidswege waaraan de opinionvennootschap zich dient te
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houden; zie nr. 194. Ook op die punten kan de opinionontvanger een opinion vragen: een
“no breach of agreements” opinion, over strijd met andere rechtsverhoudingen, en een “no
violation of judgments” opinion, over strijd met rechterlijke beslissingen en aanwijzingen
van overheidswege.1596 Hoe ver een “no breach of agreements” opinion zich moet uitstrekken, kan verschillen. Het is mogelijk dat de opinion beperkt kan blijven tot de vraag of
het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een tekortkoming oplevert
onder een andere overeenkomst. De opinion kan zich ook uitstrekken over de vraag of het
aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, de wederpartij bij een andere
overeenkomst het recht geeft die overeenkomst anders dan op grond van een tekortkoming te beëindigen.1597
1080. Bezwaren. Een “No breach of agreements” opinion roept nogal wat problemen op.
In de eerste plaats kan de opiniongever niet zelfstandig vaststellen bij welke rechtsverhoudingen de opinionvennootschap partij is. Hij moet varen op de informatie die de
opinionvennootschap hem verstrekt. In de tweede plaats kan de opiniongever geen oordeel geven over rechtsverhoudingen die niet op schrift staan. De inhoud van mondelinge
rechtsverhoudingen kan de opiniongever niet goed vaststellen. In de derde plaats kan
de opiniongever ook van schriftelijke rechtsverhoudingen niet met zekerheid vaststellen wat zij inhouden. Een rechtsverhouding kan meer, of zelfs iets anders, inhouden dan
uit de tekst daarvan blijkt; vgl. nr. 251 en 681. Dat geldt zeker als de rechtsverhouding
al enige tijd bestaat. Gebeurtenissen na haar totstandkoming – ook mondelinge mededelingen of gedragingen – kunnen de rechtsverhouding hebben gewijzigd of aangevuld.
Wat een rechtsverhouding inhoudt die is onderworpen aan buitenlands recht, kan een

1596 Wat een “breach of agreement” is, is niet altijd duidelijk. Ten minste omvat het begrip gevallen waarin
een rechtsverhouding waarbij de opinionvennootschap partij is, het aangaan van de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, verbiedt. Het begrip kan echter ook gevallen omvatten waarin het aangaan
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet door de andere rechtsverhouding waarbij de opinionvennootschap partij is, niet verboden wordt, maar onder die rechtsverhouding tot voor de opinionvennootschap nadelige gevolgen leidt. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat de vorderingen op de
opinionvennootschap onder een financieringsovereenkomst waarbij zij partij is, door het aangaan van
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, vervroegd opeisbaar worden. Omdat “breach of agreement” opinions in de Nederlandse opinionpraktijk niet worden gegeven (zie nr. 1080), is de betekenis
van het begrip hier echter zonder belang.
1597 Het onderscheid tussen gevallen waarin het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, een tekortkoming oplevert onder een andere overeenkomst en gevallen waarin dat aangaan de
wederpartij het recht geeft die overeenkomst anderszins te beëindigen, is niet altijd scherp. Zo wordt in
financieringsovereenkomsten die zijn geschoeid op de LMA-leest (zie noot 392) onderscheid gemaakt
tussen garanties (representations), verplichtingen (undertakings en covenants) en beëindigingsgronden (events of default). Als een garantie onjuist blijkt, of een verplichting niet wordt nagekomen, is
dat in het algemeen een beëindigingsgrond. Of de regeling omtrent beëindigingsgronden de wettelijke
regels omtrent de gevolgen van niet-nakoming (afdeling 9 van boek 6 BW) buiten werking stellen, is
een vraag van uitleg van de overeenkomst. Of het optreden van een beëindigingsgrond (anders dan
schending van een garantie of een verplichting) niet-nakoming oplevert waarop die wettelijke regels
van toepassing zijn, is ook een vraag van uitleg. Hoe die uitleg door de rechter zal uitvallen, is slecht te
voorspellen.
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Nederlandse opiniongever niet werkelijk weten; vgl. nr. 252. In de derde plaats kan de opinionvennootschap partij zijn bij een groot aantal rechtsverhoudingen, zodat een onderzoek daarnaar al snel onverantwoord tijdrovend en kostbaar zal zijn; vgl. nr. 157 e.v. en
in het bijzonder nr. 162. Vergelijkbare problemen treden op als een “no violation of judgments” opinion moet worden gegeven (zij het dat rechterlijke beslissingen en aanwijzingen
van overheidswege meestal op schrift staan,1598 en dat het aantal rechterlijke beslissingen
en aanwijzingen waaraan de opinionvennootschap gebonden is, doorgaans overzichtelijk
zal zijn).1599 Deze problemen hebben Nederlandse opiniongevers ertoe gebracht het geven
van “no breach of agreement” en “no violation of judgments” opinions in het algemeen te
weigeren. Dergelijke opinions komen in de Nederlandse opinionpraktijk dan ook niet of
nauwelijks voor.1600, 1601, 1602
1081. “No breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions zijn geen opinions.
In een opinion past de opiniongever het recht toe op de feiten; zie nr. 20 en 28. In een
“no breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions doet een opiniongever
iets anders: hij vergelijkt de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, met een andere
1598 Zie bijvoorbeeld art. 230 Rv (beslissingen van de burgerlijke rechter) en art. 1:3 lid 1 Awb (besluiten
van bestuursorganen). De Awb laat toe dat mondeling uitspraak wordt gedaan. Van een mondelinge
uitspraak wordt wel proces-verbaal opgemaakt (art. 8:67 leden 1 en 3 Awb).
1599 Vgl. Nijnens 1996, p. 82-84.
1600 De praktijk in Engeland gaat in dezelfde richting; vgl. London Report 2011, § 45: “A law firm should
seriously consider whether or not it is appropriate to provide an opinion that, for instance, an agreement ‘does not infringe or confict with any other agreement, instrument or court order or decree binding on the company’.”
1601 Een eenduidige verklaring waarom “no breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions
in Nederland niet en buiten Nederland – in het bijzonder in de Verenigde Staten – wel worden gegeven, ontbreekt. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat Amerikaanse advocaten nauwer dan
Nederlandse advocaten betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken bij hun cliënten, en dus beter
zicht hebben op de overeenkomsten, beslissingen en aanwijzingen waarop de opinions betrekking hebben. Of die verklaring spoort met de feiten, zou onderzoek vergen. Een andere mogelijke verklaring is
dat Amerikaanse advocaten hun opinions doorgaans geven aan opinionontvangers in de Verenigde
Staten. Welke zorg zij bij het geven van de opinion in acht moeten nemen, is daarmee doorgaans een
vraag van Amerikaans recht. Wat dat recht vergt, is in de ruim voorhanden Amerikaanse literatuur
en rechtspraak in belangrijke mate uitgekristalliseerd; vgl. nr. 14. Zie over “no breach of agreement”
opinions uitvoerig Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 577 e.v. en over “no violation of law opinions”
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 555 e.v. Zie ook Tribar 1998, § 6.5. Nederlandse advocaten geven
hun opinions vaak in internationale situaties. Zij kunnen er niet van verzekerd zijn dat de vraag of zij
bij het geven van hun opinions voldoende zorg hebben betracht, niet wordt beoordeeld naar ander dan
Nederlands recht; zie nr. 71 en 80. Voor zover Nederlands recht van toepassing is, is er nagenoeg geen
literatuur en geen rechtspraak die de grenzen van de in acht te nemen zorg duidelijk markeert; vgl.
nr. 14. Dat alles kan voor Nederlandse opiniongevers een reden zijn geweest om bij het geven van “no
breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions terughoudend te zijn. Een verklaring
kan ook zijn dat Nederlandse advocaten, al dan niet om de hiervoor gegeven redenen, zich in den
beginne met succes tegen het geven van “no breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions hebben verzet, waarna de markt zich erbij heeft neergelegd dat dergelijke opinions “in Nederland
nu eenmaal niet worden gegeven”.
1602 Een bedrijfsjurist kan binnen grenzen wel het onderzoek doen dat nodig is om een “no breach of agreements” opinion of een “no violation of judgments” opinion te kunnen geven; zie Nijnens 1996, p. 84-85.
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rechtsverhouding, of met een beslissing van overheidswege. Zo beschouwd zijn dergelijke
opinions geen echte opinions.1603
1082. “No security rights” opinion. Enigszins in het verlengde van een “no breach of agreement” opinion ligt een “no security rights” opinion, die zegt dat de opinionvennootschap
geen zekerheidsrechten heeft verstrekt; zie nr. 807 e.v.

1603 Aldus ook Sterba & McDermott, in: Sterba, p. 1-13: “Another grouping of opinions issued by lawyers
might exaggeratedly be called non-opinions because they contain less of an element of legal opinion.
“Factual” opinions are expressions regarding facts more than laws, for example, a statement by a lawyer
that his client has not breached certain covenants or warranties contained in applicable instruments.”
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12
12.1

Tax opinions
Inleiding

1083. Fiscale opinions. Fiscale opinions behoren te worden gegeven door fiscalisten. In
de praktijk worden stamp duty opinions en withholding tax opinions ook wel gegeven
door advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen die geen fiscalist zijn. Die opinions zijn te
beschouwen als diligence opinions. Alleen fiscalisten behoren een “no adverse tax consequences” opinion te geven.
1084. Stamp duty en no withholding tax opinions door niet-fiscalisten. Een opinion behoort
te worden gegeven door een juridisch adviseur die verstand heeft van het rechtsgebied
waarop de opinion ziet; zie nr. 24. Fiscale opinions behoren daarmee in beginsel te worden
gegeven door fiscalisten. Advocaten die geen fiscalist zijn, ontberen doorgaans de voor
het geven van fiscale opinions vereiste deskundigheid.1604, 1605 Zij behoren zich daarom
verre van fiscale opinions te houden. In de praktijk worden hierop twee uitzonderingen
gemaakt. Het is niet ongebruikelijk dat een opinionontvanger die om een enforceability
opinion vraagt, tevens een stamp duty opinion en een withholding tax opinion verlangt.
Die opinions kunnen door een fiscalist worden gegeven, maar dat vergt dat een fiscalist
wordt ingeschakeld, met de daaraan verbonden kosten; vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162. In de praktijk worden de twee opinions daarom ook wel opgenomen in de
enforceability opinion. Anders dan een vers ingeschakelde fiscalist, heeft de opiniongever
die de enforceability opinion geeft, zich al verdiept in de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet. In zoverre leidt het opnemen van de twee opinions niet tot extra kosten. De
opinions te geven vergt in het algemeen overigens geen uitvoerig onderzoek, en evenmin
diepe deskundigheid; vgl. nr. 1090 en 1094. Tegen deze achtergrond is de praktijk dat ook
andere opiniongevers dan fiscalisten de twee opinions geven, begrijpelijk en aanvaardbaar. Zie over de stamp duty opinion nr. 1088 e.v. Zie over de no withholding tax opinion
nr. 1092 e.v.1606
1085. Risico’s voor opiniongever. Een opiniongever staat ervoor in dat hij de deskundigheid heeft, die nodig is om zijn opinion te kunnen geven; zie nr. 182. Een opiniongever
die, hoewel hij geen fiscalist is, stamp duty opinions en withholding tax opinions geeft,
zal er daarom voor moeten zorgen dat hij de daarvoor vereiste deskundigheid heeft en op
peil houdt. De noodzaak de voor het geven van opinions vereiste deskundigheid op peil te

1604 Notarissen zijn over het algemeen fiscaal beter onderlegd.
1605 In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 104.
1606 Nijnens 1996, p. 105, noemt alleen de stamp duty opinion als opinion die wel door niet-fiscalisten wordt
gegeven.
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houden bestaat in den brede. Omdat fiscale wetgeving meer dan veel andere regelgeving
die voor opinions van belang is, regelmatig wordt gewijzigd, vraagt de kwestie hier echter
bijzondere aandacht.
1086. Stamp duty en withholding tax opinions zijn diligence opinions. Een diligence opinion is een opinionparagraaf die ziet op bezwaarlijke gevolgen die het aangaan van de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zou kunnen hebben voor de opinionvennootschap of een andere partij daarbij; zie nr. 30. Zo bezien zijn de stamp duty opinion en de
withholding tax opinion diligence opinions: zij bevestigen dat het aangaan en nakomen
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, op de in de opinionparagrafen behandelde punten geen onbedoelde fiscale gevolgen heeft.1607
1087. “No adverse tax consequences” opinion. Opiniongevers die een stamp duty opinion
en een withholding tax opinion willen ontvangen, vragen vaak ook om een “no adverse
tax consequences” opinion. Een dergelijke opinion luidt bijvoorbeeld: “The Opinion
Addressee will not become resident, or deemed to be resident, in the Netherlands for tax
purposes or become subject to Dutch taxes, by reason only of its entry into, performance
or enforcement of the Agreement.” Deze opinion te geven, vergt een brede blik op het
belastingrecht. Het is daarom te ontraden dat een opiniongever die niet een ter zake kundig fiscalist is, een “no adverse tax consequences” opinion geeft.

12.2

De stamp duty opinion

1088. Opinion:
No Dutch taxes of a documentary nature, such as stamp or registration tax or duty,
are payable by reason only of any party’s entry into, performance or enforcement of
the Agreement.

1607 In de stamp duty opinion en de withholding tax opinion ligt de bevestiging besloten dat “stamp duty”en “withholding tax”-regels niet in de weg staan aan de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop
de opinion ziet. In zoverre zijn de opinions mede enforceability opinions; vgl. nr. 38 e.v. Dat stamp
duty- of withholding tax-regels de afdwingbaarheid van een rechtsverhouding kunnen beperken, is niet
uitgesloten. Vgl. over stamp duty-regels noot 1608. Withholding tax-regels kunnen de afdwingbaarheid van een rechtsverhouding beperken, voor zover zij meebrengen dat betalingen onder de rechtsverhouding alleen mogen geschieden met inhouding van bronbelasting. De vordering van de schuldeiser
tot betaling van het nominale bedrag van de betaling wordt daarmee in zoverre onafdwingbaar. (Dat
is anders als, zoals in de financieringspraktijk gebruikelijk is, de rechtsverhouding een zogenoemde
“gross up”-bepaling bevat, die meebrengt dat, als bronbelasting moet worden ingehouden, de schuldenaar verplicht is een zodanig aanvullend bedrag te betalen dat na aftrek van de bronbelasting de
schuldeiser alsnog het nominale bedrag van zijn vordering ontvangt.)
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1089. Betekenis. De tekst in nr. 1088 is een voorbeeld van een stamp duty opinion. De
opinion houdt in dat het enkele aangaan, nakomen of afdwingen van de overeenkomst
niet leidt tot de verschuldigdheid van Nederlandse documentaire belastingen.
1090. Documentaire belastingen. Een documentaire belasting is een belasting die wordt
geheven ter zake van een bepaald document. De belasting kan worden geheven op de
grond dat het document is opgemaakt. De belasting kan ook worden geheven ter zake van
de registratie van het document. Doorgaans is die registratie dan verplicht. Nederland
kent geen documentaire belastingen.1608, 1609 Nederlandse belastingen die worden geheven
op de grond dat een document is opgemaakt, bestaan niet. Registratie van documenten
vergt soms dat een vergoeding wordt betaald. Denk aan de registratie van een pandaktes
die strekt tot vestiging van een stil pandrecht op roerende zaken of vorderingen. Die vergoeding is echter geen belasting, maar een retributie, die strekt tot vergoeding van de met
de registratie gemoeide kosten. Als een rechtsverhouding bij de rechter wordt afgedwongen, moet griffierecht worden betaald. Ook griffierecht is echter een retributie. Griffierecht
wordt bovendien niet geheven ter zake van enig document, maar ter zake van het optreden
als procespartij. De opinion kan dan ook in alle gevallen zonder bezwaar worden gegeven.
1091. “taxes”. Sommige opinionontvangers vragen erom in de opinionparagraaf allerhande buitenlandse benamingen voor allerhande belastingen op te nemen. Voorbeelden
zijn “charge”, “duty”, “impost” en “levy”. Van dergelijke benamingen is veelal onduidelijk
hoe zij in een Nederlandsrechtelijke context moeten worden begrepen. Denkbaar is dat
bepaalde benamingen niet, of niet alleen, zien op belastingen maar bepaalde retributies
omvatten. Het gebruik van dergelijke benamingen is daarom te ontraden.1610

1608 Dat is bijvoorbeeld anders onder het recht van Curaçao. Onder de Curaçaose Zegelverordening 1908
wordt zegelbelasting geheven “van alle geschriften, in deze verordening aangeduid”. Zolang de belasting niet is betaald, kan op of naar aanleiding van het betrokken geschrift geen rechterlijke beslissing of
arbitraal vonnis worden gewezen (art. 69 lid 1 Zegelverordening 1908).
1609 Nederland kent wel belastingen die worden geheven ter zake van bepaalde rechtshandelingen. Een
voorbeeld is de overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging
van onroerende zaken en fictieve onroerende zaken, of rechten daarop (art. 2 e.v. Wet op belastingen van rechtsverkeer). De belasting wordt niet geheven ter zake van het document waarin een overdracht belichaamd is. De belasting kan ook verschuldigd zijn, als een dergelijk document ontbreekt.
Overdrachtsbelasting is aldus geen documentaire belasting. Hetzelfde geldt voor andere belastingen
die worden geheven ter zake van bepaalde rechtshandelingen. Denk aan de assurantiebelasting (art. 20
e.v. Wet op belastingen van rechtsverkeer) en schenkbelasting (art. 1 e.v. Successiewet 1956).
1610 Vgl. Nijnens 1996, p. 105.
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12.3

De withholding tax opinion

1092. Opinion:
No payment by the Company under the Agreement will be subject to withholding or
deduction for, or on account of, any Dutch taxes.
Assumption:
The Agreement and each transaction entered into pursuant to it are entered into on
an arm’s length basis.
1093. Betekenis. De in nr. 1092 onder “Opinion” opgenomen tekst is die van een gebruikelijke withholding tax opinion. Hij kan worden opgenomen in een opinion over een
lening, met inbegrip van een obligatielening. De opinion houdt in dat betalingen door de
opinionvennootschap onder de overeenkomst waarop de opinion ziet, niet zijn onderworpen aan Nederlandse bronbelasting. De opiniongever zal in een assumption willen
veronderstellen dat de lening op zakelijke voorwaarden is aangegaan.
1094. Dividendbelasting. De enige Nederlandse bronbelasting die voor de opinionpraktijk van belang is, is de dividendbelasting. Dividendbelasting wordt geheven ter zake van
opbrengsten uit (a) aandelen of certificaten van aandelen in, en (b) winstbewijzen van
NV’s, BV’s, open CV’s en andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal
(art. 1 lid 1 Wdb).1611 Dividendbelasting wordt voorts geheven ter zake van opbrengsten uit
leningen aan de in de vorige zin genoemde vennootschappen, die onder zodanige voorwaarden zijn aangegaan dat zij feitelijk functioneren als eigen vermogen van de vennootschap (art. 1 lid 1 Wdb jo. art. 10 lid 1 onder d Wvpb). Een lening functioneert feitelijk als
eigen vermogen als (a) de lening is achtergesteld, (b) de looptijd van de lening langer dan
50 jaar is, en (c) de opbrengsten uit de lening afhankelijk zijn van de winst van de vennootschap.1612 De betrokken vennootschap moet bij de betaling van een opbrengst de verschuldigde dividendbelasting daarop inhouden. Zij moet de belasting op aangifte afdragen aan
de belastingdienst (art. 7 leden 1-3 Wdb). In de praktijk worden withholding tax opinions
gevraagd in opinions over leningen – al dan niet gesyndiceerd – en obligaties.1613 Als de

1611 Dividendbelasting wordt ook geheven over opbrengsten van rechten van deelgenootschap in fondsen
voor gemene rekening (art. 1 lid 2 Wdb).
1612 HR 11 maart 1998, ECLI:NL:HR:1998:AA2453, BNB 1998/208. Zie voor de termijn van 50 jaar
HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT5958, BNB 2006/82. De opbrengst moet afhankelijk zijn van de winst; dat de betaling van de opbrengst afhankelijk is van de betaling door het
lichaam van dividend, maakt de lening niet tot feitelijk eigen vermogen; zie HR 17 februari 1999,
ECLI:NL:HR:1999:AA2655, BNB 1999/176.
1613 Vgl. noot 2.
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betrokken lening niet aan alle onder (a)-(c) genoemde voorwaarden voldoet, kan de with
holding tax opinion zonder bezwaar worden gegeven. In andere gevallen zal een verstandig opiniongever de opinionontvanger voor de withholding tax opinion verwijzen naar
een fiscalist.
1095. Onzakelijke voorwaarden. Als een lening waarop de withholding tax opinion ziet,
niet op zakelijke voorwaarden is verstrekt, kunnen er complicaties zijn. Voorwaarden zijn
onzakelijk als zij afwijken van voorwaarden die in het economische verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen (art. 8b lid 1 Wvpb). Als de lening is
verstrekt door een verbonden lichaam, kan het verschil tussen de opbrengst die zou zijn
genoten als de lening op zakelijke voorwaarden was verstrekt, en de werkelijke opbrengst,
worden aangemerkt als een fictieve opbrengst uit aandelen. Op die fictieve opbrengst had
dan fictief dividendbelasting moeten worden ingehouden. Die fictieve dividendbelasting
moet door de betrokken vennootschap worden afgedragen. De vennootschap is bevoegd
het af te dragen bedrag te verhalen op de gerechtigde tot de opbrengst (art. 7 lid 5 Wdb).
Aldus kan de leninggever, hoewel op de betalingen onder de lening geen dividendbelasting hoeft te worden ingehouden, toch met dividendbelasting worden geconfronteerd. In
de praktijk zien opinions bijna altijd op leningen die op zakelijke voorwaarden worden
verstrekt door een niet met de leningnemer verbonden partij of niet met de leningnemer
verbonden partijen. Of leningnemer en een of meer leninggevers verbonden zijn, kan
de opiniongever echter vaak niet eenvoudig vaststellen. Een oordeel over de vraag of de
leningsvoorwaarden zakelijk zijn, gaat zijn deskundigheid te buiten. De opiniongever doet
er daarom wijs aan in een assumption te veronderstellen dat de lening op zakelijke voorwaarden is aangegaan. Zie de in nr. 1092 onder “Assumption” opgenomen tekst.
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SEC opinions

1096. SEC opinions. Registratie van effecten bij de Amerikaanse Securities and
Exchange Commission vergt dat over die effecten een “legality opinion” wordt gegeven.
Een dergelijke opinion omvat een validly issued opinion (als de effecten aandelen zijn)
of een remedies opinion en een jurisdiction opinion (als de effecten obligaties zijn). Een
legality opinion wijkt op vier punten af van opinions die gebruikelijk over effecten worden gegeven.
1097. Legality opinion. De Amerikaanse Securities Act of 1933 (Securities Act) wet eist dat,
uitzonderingen daargelaten, effecten die worden aangeboden in de Verenigde Staten bij de
Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) worden geregistreerd (section
5(a) Securities Act). Bij de registratie moet de uitgevende instelling van de effecten een
“registration statement” bij de SEC deponeren (section 6(a) Securities Act). Als bijlage bij
de registration statement moet een opinion over de “validity” – geldigheid – van de effecten worden gevoegd (Schedule A(23) Securities Act). Als de effecten zijn gegarandeerd,
moet de opinion mede zien op de geldigheid van de garantie.1614, 1615 De vereiste opinion
heet in de praktijk een “legality opinion”.1616 De opinion wordt met de registration statement openbaar gemaakt. De naam en het adres van de opiniongever moeten in de regis
tration statement worden vermeld (Schedule A(29) Securities Act). De effecten mogen pas
worden aangeboden nadat het registration statement door de SEC is goedgekeurd. Die
goedkeuring strekt zich ook uit over de legality opinion. De SEC stelt aan legality opinions
bijzondere eisen, die meebrengen dat zij op drie punten afwijken van opinions die gebruikelijk worden gegeven; zie nr. 1098 e.v. Die eisen zijn neergelegd in het door de SEC uitgevaardigde Staff Legal Bulletin No. 19 (CF) (Bulletin 19).1617 Bulletin 19 heeft geen kracht
van wet.1618 De praktijk is echter dat de SEC, als zij de opinion onder de loep neemt, afwijking van Bulletin 19 niet aanvaardt. Hoe gedegen de SEC naar een registration statement
kijkt, verschilt van geval tot geval en is moeilijk te voorspellen. Omdat er verschillen zijn,
hebben opmerkingen van de SEC over de legality opinion niet altijd dezelfde diepgang.

1614 De eisen gelden ongeacht de aard van de geregistreerde effecten. Registratie van door een Nederlandse
uitgevende instelling uitgegeven effecten ziet echter meestal op aandelen of obligaties (of soms converteerbare obligaties waarop de regels voor obligaties en de regels voor aandelen naast elkaar van toepassing zijn). Dit hoofdstuk is tot die effecten beperkt.
1615 De te registreren effecten worden meestal bij beleggers geplaatst door tussenkomst van een bankensyndicaat – de “underwriters”. De underwriters eisen over de effecten ook altijd een opinion. Die opinion
heeft echter niet de beperkte inhoud van een legality opinion. Zij is een gebruikelijke opinion, met
daarin de gebruikelijke opinionparagrafen, over de effecten en de “underwriting agreement”, en waar
toepasselijk andere rechtsverhoudingen in verband met de effecten en de plaatsing daarvan. Vgl. over
de opinion voor underwriters Keller, in: Field & Smith 2 2014, p. 187 e.v.
1616 Zie over de legality opinion Meerburg 2004, p. 162-164.
1617 Legality and Tax Opinions in Registered Offerings – Staff Legal Bulletin No. 19 (CF) d.d. 14 oktober
2011, te vinden op de website van de SEC www.sec.org.
1618 De inleiding van Bulletin 19 zegt met zoveel woorden dat het niet een “rule [or] regulation” is.
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Naast de afwijkingen waartoe Bulletin 19 noopt, wijkt een legality opinion nog op een
vierde punt af van een gebruikelijke opinion; zie nr. 1101.
1098. Afwijking 1 – beperkte inhoud. De inhoud van een legality opinion is beperkt. De opinion moet zien op de geldigheid van de geregistreerde effecten. Als de effecten aandelen
zijn, moet de opinion inhouden dat de effecten “validly issued, fully paid and non-assessable” zijn (§229.601(b)(5)(i) Regulation S-K).1619, 1620 Dat vergt een validly issued opinion.
Als de effecten obligaties zijn, moet de opinion inhouden dat de effecten “binding obligations of the registrar” zijn (§229.601(b)(5)(i) Regulation S-K). Zijn de obligaties gegarandeerd, dan moet de opinion over de garantie inhouden dat zij een “binding obligations
of the guarantor” is.1621, 1622 Dat alles vergt een remedies opinion en, als de voorwaarden
van de effecten of de garantie een forumkeuze bevatten, een jurisdiction opinion. Andere
opinionparagrafen – capacity opinions en diligence opinions – hoeven niet te worden
opgenomen. Ook een enforcement of judgments opinion kan achterwege blijven.1623 Voor
zover de validly issued opinion of de remedies opinion voortbouwt op capacity opinions

1619 Regulation S-K is te vinden op de website van de SEC www.sec.org.
1620 §229.601(b)(5)(i) Regulation S-K eist een opinion dat aandelen “legally issued” zijn. Uit para. II(B)(1)(a)
Bulletin 19 blijkt dat “validly issued” ook is toegestaan. Zie over de uitleg die volgens Bulletin 19 aan
het begrip moet worden gegeven noot 1624. Para. II(B)(1)(a)Bulletin 19 geeft uitleg over de betekenis
van “fully paid” en “ non-assessable”. Die uitleg moet volgens para. II(B)(1)(c)Bulletin 19 ook worden
gevolgd in een opinion over aandelen uitgegeven door een niet-Amerikaanse uitgevende instelling. De
uitleg spoort echter met de uitleg van de twee begrippen in nr. 812 en 827, zodat er dit punt geen problemen zijn.
1621 Para. II(B)(1)(e) Bulletin 19. De SEC ziet een garantie als een “separate security”.
1622 Para. II(B)(1)(e) Bulletin 19 verduidelijkt dat de opinion zich niet hoeft uit te strekken over de overeenkomst die aan de obligaties of de garantie ten grondslag ligt – zoals de bij uitgifte van obligaties onder
Amerikaans recht veel voorkomende “indenture”.
1623 Het is niet verboden andere dan de vereiste opinions op te nemen. In de praktijk komt wel voor dat
de legality opinion de opzet volgt van de in opinion die wordt gegeven aan de bij de aanbieding van
de effecten betrokken banken, met daarin het volledige pakket van capacity opinions, enforceability
opinions en diligence opinions.
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en diligence opinions, worden de laatste geacht in de eerste besloten te liggen.1624, 1625, 1626
De opiniongever moet het daarvoor vereiste onderzoek onverminderd doen.
1099. Afwijking 2 – beperkte assumptions en qualifications. Een legality opinion mag maar
beperkte assumptions bevatten. De SEC aanvaardt geen assumptions “that are overly
broad, that “assume away” the relevant issue or that assume any of the material facts
underlying the opinion or any readily ascertainable facts”.1627 De praktijk leert dat de SEC
assumptions die in de Nederlandse praktijk gebruikelijk en gerechtvaardigd zijn, vaak
niet aanvaardt.1628 Een uitweg is vaak over de feiten die in die assumptions worden verondersteld een verklaring van de opinionvennootschap te vragen, en een assumption op te
nemen dat die verklaring juist is. Een dergelijke assumption aanvaardt de SEC wel.1629, 1630

1624 Aldus ook Bulletin 19. Zie ten aanzien van aandelen para. II(B)(1)(a), waar staat dat “The staff understands the phrase “legally issued” (the opinion may say “validly issued”) to mean that: (1) the registrant
is validly existing under the laws of the jurisdiction in which it is incorporated, and the securities are
duly authorized; (2) the actions required by applicable state corporation law to approve the issuance
of the securities have been taken; and (3) the securities have been or will be issued in compliance with
the requirements of that law, the registrant’s certificate or articles of incorporation and bylaws, and the
resolutions approving the issuance of those securities. The staff understands the phrase “duly authorized” to mean that the corporation, under applicable law, its certificate or articles of incorporation and
its bylaws, has the power to issue the shares and has taken all corporate actions necessary to create that
power.” Zie voorts voetnoot 2, die zegt dat “”Duly authorised” also confirms that the shares are part
of the corporation’s authorized capital.” Zie ten aanzien van obligaties para. II(B)(1)(e), waar staat dat:
“The Division shares the generally accepted view that an opinion that a debt security or guarantee is a
binding obligation of the registrant necessarily encompasses the opinion that the registrant is validly
existing, has the power to create the obligation, and has taken the required steps to authorize entering
into the obligations.”
1625 Para. II(B)(1)(e) Bulletin 19 eist dat als het recht dat de obligaties beheerst een ander is dan het recht
van de uitgevende instelling, twee opinions worden gegeven, een over het ene en een over het andere
recht. Naar de letter van Bulletin 19 kan de opinion over het recht van de uitgevende instelling beperkt
blijven tot “the opinion that the registrant is validly existing, has the power to create the obligation and
has taken the required steps to authorize entering into the obligation under the law of the jurisdiction
of organization”. In de praktijk bevat bij registratie van door buitenlands – doorgaans New York’s –
recht beheerste obligaties door een Nederlandse uitgevende instelling de vereiste Nederlandsrechtelijke
opinion ook een remedies opinion.
1626 Een legality opinion voor de SEC is daarmee een enforceability opinion in ruime zin, ongeacht of in de
opinion met zoveel woorden capacity opinion is opgenomen. Dat is een afwijking van de hoofdregel dat
een opinion geen “implied opinions” bevat; vgl. nr. zie nr. 402 en vgl. nr. 40.
1627 Para. II(B)(3)(a) Bulletin 19.
1628 Voorbeelden van in Nederlandsrechtelijke opinions wel voorkomende assumptions die volgens para.
II(A)(3)(a) Bulletin 19 niet aanvaardbaar zijn, zijn (a) een assumption dat de uitgevende instelling “has
sufficient authorized shares”, en (b) een assumption dat de uitgevende instelling “is not in bankruptcy”.
Zie voor andere voorbeelden para. II(A)(3)(a) Bulletin 19.
1629 Para. II(B)(3)(a) Bulletin 19: aanvaardbaar is een assumption dat “the representations of officers and
employees are correct as to questions of fact”.
1630 De SEC aanvaardt ook onder meer (a) een authenticity assumption, (b) een assumption dat een daartoe
door het bestuur aangestelde commissie de prijs van de te registreren effecten geldig heeft vastgesteld
(vgl. nr. 819), en (c) een asumption dat beleggers de prijs voor de te registreren effecten zullen betalen.
Zie, ook voor andere voorbeelden, para. II(A)(3)(a) Bulletin 19.
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Dat een opinion over obligaties qualifications bevat, aanvaardt de SEC.1631 Als de SEC
meent dat een qualification te ver gaat, zal zij echter ten minste om uitleg vragen. Met een
uitleg dat een qualification een weergave is van wat Nederlands recht nu eenmaal inhoudt,
zal de SEC echter doorgaans genoegen nemen.
1100. Afwijking 3 – geen beperking aan afgaan op opinion door beleggers. De SEC eist
dat beleggers in de geregistreerde effecten op de opinion moeten kunnen afgaan. Enige
beperking op dit punt aanvaardt de SEC niet.1632 Alle beleggers moeten daarom opinionontvanger zijn. In de praktijk wordt de opinion doorgaans geadresseerd aan de opinionvennootschap die de geregistreerde effecten uitgeeft en volgt uit de relianceparagraaf,
uitdrukkelijk of stilzwijgend, dat beleggers op de opinion mogen afgaan.1633
1101. Afwijking 4 – “no expert”. De Securities Act (section 11(a)) bepaalt dat, als een regis
tration statement misleidend is, bepaalde in de Securities Act bedoelde personen aansprakelijk kunnen worden gehouden voor daardoor veroorzaakte schade.1634 Onder die
personen is ook “any person whose profession gives authority to a statement made by
him, who has with his consent been named as having prepared or certified any part of
the registration statement”. In de praktijk wordt een dergelijke persoon aangeduid als een
“expert”. De “consent” moet met de registration statement worden gedeponeerd (section
7(a)(1) Securities Act). De aansprakelijkheid van een expert is beperkt tot de verklaring
waarop zijn “consent” ziet. Of een opiniongever wiens legality opinion bij een registration
statement is gevoegd, een “expert” is, is omstreden.1635 In de praktijk neemt een opinion
gever die een legality opinion geeft daarin een “consent” op, maar voegt hij daaraan toe
dat hij daarmee niet erkent een “expert” te zijn.1636 Dat kan bijvoorbeeld als volgt:
The Issuer may (a) file this opinion as an exhibit to the Registration Statement, and
(b) refer to [name of opinion giver] as giving this opinion in the Registration Statement.
The previous sentence is no admittance that [name of opinion giver] is in the category
of persons whose consent for the filing and reference as set out in that sentence is
required under section 7 of the Securities Act or any rules or regulations of the SEC
promulgated under it.
1631 Para II(B)(1)(e) Bulletin 19: “The staff does not object if the binding obligation opinion is subject to certain limited exceptions, such as bankruptcy and equitable principles limitations.” Zie voor de “equitible
principles limitation” noot 1149.
1632 Para II(B)(3)(d) Bulletin 19: “The staff does not accept any limitation on reliance. Purchasers of the
securities in the offering are entitled to rely on the opinion.”
1633 Aldus, over de adressering van de opinion, ook Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 65.
1634 Een registration statement is misleidend als het “contained an untrue statement of a material fact or
omitted to state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein
not misleading”; vgl. noot 1588.
1635 Meerburg 2004, p. 162. Vgl. ook SEC Filings Opinions 2004, “Preliminary Matters”.
1636 De SEC aanvaardt niet dat de opiniongever “denies” dat hij een “expert” is; SEC Filings Opinions 2004,
“Preliminary Matters”.
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Dit boek laat zich als volgt samenvatten.
•

Hoofdstuk 1 beschrijft wat een opinion is. In algemene zin is een opinion een oordeel van
een deskundige. Dit boek ziet echter slechts op een bepaald type opinions. In dit boek is een
opinion (a) een oordeel van een ter zake kundig jurist, (b) over een bepaalde rechtstoestand
of rechtsverhouding, (c) met een in de praktijk gebruikelijke inhoud en, doorgaans, in een in
de praktijk gebruikelijke vorm. Opinions in deze zin zijn gebruikelijk in de financiële sector,
in het bijzonder bij het verstrekken van financiering, al dan niet in de vorm van obligaties of
aandelen. De jurist die de opinion geeft is de opiniongever. Hij kan een advocaat, een notaris
of een bedrijfsjurist zijn. Als de jurist een advocaat of notaris is, wordt zijn opinion meestal
gegeven in naam van het kantoor waar hij werkzaam is. In dat geval is het kantoor de opiniongever. De opinion is geadresseerd aan de betrokken financiers of, als de financiering geschiedt
in de vorm van obligaties of aandelen, ook wel tot de banken die de emissie daarvan begeleiden. Elke geadresseerde, en elke andere persoon van wie de opinion zegt dat hij op de opinion
mag afgaan, is een opinionontvanger. Een Nederlandsrechtelijke opinion gaat doorgaans over
het aangaan van een rechtsverhouding door een in boek 2 geregelde privaatrechtelijke rechtspersoon of een VOF of CV. De rechtspersoon of VOF of CV is de opinionvennootschap. De
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is doorgaans een overeenkomst, met ingebrip van
een obligatie, een zekerheidsrecht of een aandeel. De geadresseerden van de opinion vragen de
opinion om inzicht te krijgen in de juridische risico’s die aan die rechtsverhouding verbonden
zijn. De opiniongever geeft dat inzicht door het recht waarover de opinion zich uitstrekt, toe
te passen op de opinionvennootschap en die rechtsverhouding. Zijn daaruit voortvloeiend
oordeel legt hij in de opinion neer in de “opinionparagrafen”. Voor zover het oordeel wortelt
in feiten die de opiniongever niet zelf heeft vastgesteld, veronderstelt hij het bestaan daarvan
in “assumptions”. Voor zover het oordeel niet zonder meer juist is, neemt hij de nodige nuancering op in “qualifications”.

•

Hoofdstuk 2 zet de schijnwerper op de zorgplicht van een opiniongever. (Zie over hoofdstuk 2
ook hieronder bij hoofdstuk 5.) Aan de vraag wat die zorgplicht is, gaat de vraag vooraf welk
recht op die zorgplicht van toepassing is. Dat recht is niet noodzakelijk het recht waarop
de opinion ziet. Wel heeft het in de opinion neergelegde oordeel onvermijdelijk de betekenis die het naar dat recht heeft. De zorgplicht van een opiniongever die een opinion geeft
aan een ander dan zijn cliënt – een third party opinion – wortelt in onrechtmatige daad.
Alternatieve benaderingen – de zorgplicht vloeit voort uit (a) een derdenbeding in de overeenkomst tussen de opiniongever en zijn cliënt, (b) een overeenkomst tussen opiniongever
en opinionontvanger, (c) zaakwaarneming, of (d) redelijkheid en billijkheid – moeten worden verworpen. Welk recht van toepassing is op een onrechtmatige daad wordt bepaald door
de Rome II Verordening. De zorgplicht van een opiniongever die een opinion geeft aan zijn
cliënt – een client opinion – wortelt in de overeenkomst tussen de opiniongever en de cliënt,
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en mogelijk in onrechtmatige daad. Welk recht van toepassing is op die overeenkomst wordt
bepaald door de Rome I Verordening. In de praktijk neemt een Nederlandse opiniongever
in zijn opinion een rechtskeuze op, die ertoe strekt dat zijn aansprakelijkheid, ongeacht of
die wortelt in overeenkomst of in onrechtmatige daad, wordt beheerst door Nederlands
recht. Aan een dergelijke rechtskeuze is de opinionontvanger in overeenstemming met de
Rome I Verordening en de Rome II Verordening gebonden. Naast een rechtskeuze neemt een
opiniongever in zijn o
 pinion vaak een forumkeuze voor de Nederlandse rechter op. In de
meeste gevallen is de opinionontvanger op grond van de EEX-Verordening ook aan een dergelijke forumkeuze gebonden. Naar Nederlands recht vergt de zorgplicht van een opiniongever dat hij de opinion geeft met de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend
vakgenoot. Dat geldt ongeacht of de opinion een third party opinion of een client opinion is.
De opiniongever geeft zijn opinion krachtens een overeenkomst van opdracht met zijn cliënt
(of, als de opiniongever een bedrijfsjurist is, meestal krachtens de arbeidsovereenkomst die
hij met zijn werkgever heeft). Die overeenkomst kan meebrengen dat de opiniongever van
een client opinion jegens de opinionontvanger minder of juist meer zorg moet betrachten
dan de opiniongever van een third party opinion moet betrachten. De opiniongever die een
third party opinion geeft, moet ervoor waken dat hij met het geven van zijn opinion niet de
zorgplicht schendt, die hij krachtens de overeenkomst onverminderd jegens die cliënt heeft.
Stuit de opiniongever op een onoverbrugbaar belangenconflict, dan kan hij de third party
opinion niet geven. De cliënt van de opiniongever heeft als opdrachtgever de bevoegdheid
aanwijzingen te geven die de opiniongever bij het geven van zijn opinion – client opinion
of third party opinion – in acht moet nemen. Het praktisch belang van die bevoegdheid is
gering. Wat de zorgplicht van de opiniongever inhoudt, wordt in belangrijke mate bepaald
door het opiniongebruik. Bijzondere omstandigheden kunnen vergen dat van het opiniongebruik wordt afgeweken. Het doel van een opinion is de opinionontvanger inzicht te geven
in juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Die
risico’s zijn te onderscheiden in (a) het risico dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
niet ten volle afdwingbaar is, (b) het risico dat het aangaan of uitvoeren van die rechtsverhouding voor de opinionvennootschap tot bezwaarlijke juridische gevolgen leidt, en (c) het
risico dat het aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding voor de opinionontvanger tot
bezwaarlijke juridische gevolgen leidt. Onderzoek naar al deze risico’s zou kostbaar zijn. De
vraag welke risico’s onder de loep genomen moeten worden, en welk onderzoek daartoe moet
worden gedaan, vergt afwegingen met inachtneming van de omstandigheden van het geval.
Die afwegingen – met inbegrip van de keuze van de in aanmerking te nemen omstandigheden
en de weging daarvan – kunnen worden gemaakt aan de hand van drie ijkpunten: (a) het doel
dat de opinionontvanger met de opinion beoogt te bereiken – anders gezegd: het inzicht dat
de opinionontvanger met de opinion kan krijgen in de juridische risico’s die verbonden zijn
aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, (b) het werk dat de opiniongever moet en
kan doen om dat inzicht te verschaffen, en (c) de aan dat werk verbonden kosten. De ijkpunten
treden niet in de plaats van de regel dat de zorgplicht van een opiniongever wordt bepaald
door de omstandigheden van het geval. Zij vullen die regel slechts in. Van de drie ijkpunten
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kunnen de eerste twee nader worden ingekleurd. Vast te stellen welk inzicht in juridische
risico’s dat de opinionontvanger met de opinion wil verkrijgen – het eerste ijkpunt – vergt dat
de opiniongever zich afvraagt (a) hoe groot de kans is dat een risico zich verwezenlijkt, (b) wat
de gevolgen zijn als een risico zich verwezenlijkt, (c) of het risico kan worden vermeden, (d) of
geruststelling omtrent een risico ook met andere middelen dan een opinion kan worden verkregen, en (e) of de opiniongever het risico al kent. Te bepalen welk werk dat de opiniongever
moet en kan doen om de opinion aan haar doel te laten beantwoorden – het tweede ijkpunt –
vergt dat de opiniongever zich ten minste de vraag stelt (a) welke werk ten minste nodig is om
de opinion inhoud te geven; dat legt een bodem in het door hem te verrichten werk, (b) welke
werk hij overigens kan doen om invulling aan zijn zorgplicht te geven, en (c) waar de grens
ligt van het werk dat van hem als juridisch adviseur kan worden verlangd. Voor gebruikelijke opinions zijn de afwegingen neergeslagen in het opiniongebruik. De afwegingen richten
zich op een “maatman-opinionontvanger”: een opinionontvanger die ruime ervaring in de
opinionpraktijk heeft, of die wordt bijgestaan door een juridisch adviseur met die ervaring.
Wat de maatman-opinionontvanger is, kan verschillen al naar gelang de opinionontvanger
Nederlands of buitenlands is. Omdat het onderzoek dat de opiniongever doet, bepaalt welke
oordelen hij in zijn opinion kan geven, bepaalt het opiniongebruik mede hoe gebruikelijke
onderdelen van een opinion moeten worden uitgelegd. Zo uitgelegd moet de opinion (a) de
opinionontvanger deugdelijk inzicht geven in juridische risico’s van betekenis die verbonden
zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en (b) een deugdelijk handvat bieden om
zo veel mogelijk te waarborgen dat die risico’s niet optreden. Daartoe moet de opinion zijn:
(a) begrijpelijk – overzichtelijk en in klare taal gesteld, (b) ter zake – vrij van risico’s zonder
belang van betekenis, en (c) precies – maar niet noodzakelijk uitputtend. De opinion mag geen
oordeel suggereren dat de opiniongever niet werkelijk heeft, geen onderzoek suggereren dat de
opiniongever niet heeft gedaan, en niet suggereren dat feiten anders zijn dan de opiniongever
weet of behoort te weten. Het opiniongebruik vergt in alle gevallen dat een opinion wordt
gegeven met een hoge mate van zorg. Dat de lat aldus hoog wordt gelegd, laat onverlet dat een
opinion geen garantie of verzekering is. Een opinion die met de vereiste zorg is gegeven, kan
desalniettemin onjuist zijn. Als een onjuiste opinion niet met de vereiste zorg is gegeven, is
de opiniongever aansprakelijk voor dientengevolge door de opinionontvanger geleden schade
overeenkomstig de gewone aansprakelijkheidsregels. Als de opiniongever een kantoor is, is
niet uitgesloten dat ook de advocaat of notaris die de opinion heeft ondertekend aansprakelijk
is. Die benadering heeft echter niet de voorkeur.
•

In hoofdstuk 3 komt de gang van zaken rond het afgeven van een opinion aan de orde. Wie
de opinion geeft – de juridisch adviseur van de opinionvennootschap of de juridisch adviseur van de opinionontvanger, soms ook beide of beide een gedeelte – verschilt van land tot
land. De Nederlandse praktijk is flexibel. Vaak zijn twee opinions nodig: een opinion over het
recht van de opinionvennootschap en een opinion over het recht van de rechtsverhouding die
de opinionvennootschap aangaat. In complexe gevallen, waarbij meer landen betrokken zijn,
kunnen meer opinions nodig zijn. Over de reiktwijdte van elke opinion, en over de precieze
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inhoud daarvan, moet overleg plaatsvinden tussen de opiniongever en de opinionontvanger. Dat overleg hoort met professionele welwillendheid te worden gevoerd. De opiniongever
behoort niet te weigeren een opinion te geven die hij zelf zou hebben verlangd als hij optrad als
juridisch adviseur van de opinionontvanger. De opinionontvanger behoort geen opinions te
verlangen die zijn juridisch adviseur niet zou hebben gegeven als hij de opiniongever was. De
meeste kantoren die opinions geven, doen dat met gebruikmaking van eigen modelopinions.
Dat hoort de opinionontvanger te respecteren. De opinion wordt in de praktijk afgegeven
bij de “signing” of “closing” van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet (of bij beide).
Praktische redenen kunnen het wenselijk maken dat de opinion al vóór signing of closing
“in escrow” wordt verstrekt. De opinion geldt dan als afgegeven zodra de opiniongever heeft
bevestigd dat dat zo is.
•

In hoofdstuk 4 wordt het raamwerk van de opinion besproken. De opinion heeft in de praktijk de vorm van een brief, gericht tot de opinionontvanger-geadresseerde. De datum van de
brief is de datum waarop de in de opinion gegeven oordelen juist moeten zijn. Het raamwerk
bevat het kader waarbinnen de opiniongever zijn oordeel geeft. Het vermeldt voor wie – de
opinionvennootschap of de opinionontvanger – hij optreedt en op welke opinionvennootschap en rechtsverhouding de opinion ziet, en bevat de gebruikelijke rechts- en forumkeuze.
De in het raamwerk opgenomen “relianceparagraaf” bepaalt (a) wie naast de opinionontvanger-geadresseerde op de opinion mogen afgaan, en (b) aan welke personen naast de opinionontvangers de opinion mag worden bekendgemaakt zonder dat zij daarop mogen afgaan. In
de praktijk is de kring van die personen nogal uitgedijd geraakt. De opinion wordt door de
opiniongever ondertekend, soms eenvoudigweg met de kantoornaam.

•

Hoofdstuk 5 neemt in algemene zin het hart van de opinion onder de loep: de beschrijving
van het door de opiniongever verrichte feitelijk onderzoek, de assumptions, de opinionparagrafen en de qualifications. Deze vier onderdelen vormen één geheel. Bij het feitelijk onderzoek hoort het juridisch onderzoek. Dat pleegt in een opinion niet te worden beschreven.
Het juridisch en feitelijk onderzoek worden behandeld in hoofdstuk 2. Het feitelijk onderzoek
wordt in hoofdstuk 5 nader beschouwd. Het juridisch onderzoek moet zich uitstrekken over
alle regels van Nederlands nationaal recht, met inbegrip van rechtstreeks werkend Europees
en internationaal recht, waarvan niet op voorhand onaannemelijk is dat zij met het oog op de
opinion van belang zijn. Mededingingsrecht blijft buiten beschouwing. Rechtsregels die niet
meer van kracht zijn, moeten in het onderzoek worden betrokken voor zover het voor de in
de opinion gegeven oordelen van belang is. Toekomstige rechtregels hoeven in het algemeen
alleen te worden onderzocht als zij in het Staatsblad of de Staatscourant zijn bekendgemaakt.
Het feitelijk onderzoek dat de opiniongever moet doen, is beperkt. Hij moet in kaart brengen
wat de “verlangde feiten” zijn: de feiten zoals zij zouden moeten zijn, wil de opinion juist zijn.
De verlangde feiten omvatten alle “meewerkende feiten” – feiten die noodzakelijk zijn om
een rechtsgevolg waarop de opinion ziet, te bewerkstelligen. “Tegenwerkende feiten” – feiten die eraan in de weg staan dat een rechtsgevolg wordt bereikt, of dat rechtsgevolg weer
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ongedaan maken – hoeft de opiniongever alleen in ogenschouw te nemen voor zover een goed
opiniongever zou onderkennen dat zij voor de opinion mogelijk van belang kunnen zijn. Wat
de werkelijke feiten zijn, hoeft de opiniongever alleen vast te stellen voor zover die vaststelling
juridische deskundigheid vergt. In de praktijk is het feitelijk onderzoek door de opiniongever
doorgaans beperkt tot (a) bestudering van documenten, in het bijzonder de rechtsverhouding
waarop de opinion ziet, en de statuten (of een vergelijkbare regeling) en interne besluiten
van de opinionvennootschap, (b) raadpleging van het handelsregister, de insolventieregisters
en de Europese terrorismelijsten, en (c) soms, raadpleging van het Wft-register of een aandeelhoudersregister. De opiniongever moet de documenten die hij bestudeert naar hun taalkundige betekenis uitleggen. Onderzoek van buitenlands recht dat voor de uitleg van een
document van belang is, mag hij achterwege laten. Op verklaringen van de opinionvennootschap, of een persoon binnen de opinionvennootschap, mag de opiniongever alleen afgaan als
hij er gerust op kan zijn dat de ondertekenaar van de verklaring begrijpt wat de verklaring zegt
en kan weten dat zij juist is. In de assumptions veronderstelt de opiniongever de verlangde
feiten waarvan hij het bestaan niet zelf heeft vastgesteld. Ook feiten die een rechtsoordeel vergen, waaronder dergelijke feiten aan de zijde van de wederpartij van de opinionvennootschap,
kunnen soms worden verondersteld. In de qualifications neemt de opiniongever de uitzonderingen op de in de opinionparagrafen gegeven oordelen op. De scheidslijn tussen assumptions
en qualifications is niet scherp. In een assumption een feit (of de afwezigheid daarvan) veronderstellen, kan een qualification overbodig maken en omgekeerd. In hoofdstuk 5 worden
ten slotte één gebruikelijke assumption en twee gebruikelijke qualifications besproken: (a) de
“authenticity” assumption, waarin de opiniongever veronderstelt dat hij niet bezwendeld is
(waarvan de opiniongever hoe dan ook mag uitgaan), (b) de “bankruptcy” qualification, die
zegt dat de in de opinionparagrafen neergelegde oordelen worden beperkt door regels van
insolventierecht en andere regels die van toepassing zijn als rechten van schuldeisers botsen,
en (c) de “no opinion” qualification, waarin de opiniongever aangeeft welke onderwerpen buiten het bereik van zijn opinion blijven.
•

De hoofdstukken 6-12 laten zich slecht samenvatten. De waarde van die hoofdstukken ligt
niet in hoofdlijnen die in een samenvatting kunnen worden neergelegd, maar in de in de
hoofdstukken besproken details. De hoofdstukken 6-12 bevatten een bespreking van gebruikelijke opinionparagrafen. Elke bespreking begint met een uitleg van de betekenis van de
betrokken opinionparagraaf. Daarop volgt een uiteenzetting van de rechtsregels die met het
oog op de opinionparagraaf van belang zijn. In die uiteenzetting wortelt een antwoord op
de vraag welk feitelijk en juridisch onderzoek de opiniongever moet doen om de betrokken
opinion verantwoord te kunnen geven, en welke assumptions en qualifications hij moet of kan
opnemen. Daar waar de vraag welk onderzoek een opiniongever een afweging vraagt, is die
afweging telkens gemaakt aan de hand van, aan de ene kant, de in hoofdstuk 2 opgenomen
ijkpunten en de nadere inkleuring daarvan en, aan de andere kant, het opiniongebruik. Het
opiniongebruik kan in het algemeen de toets aan de drie ijkpunten en de inkleuring daarvan doorstaan. Daar waar een opiniongebruik lijkt te ontbreken, of ook wel van het gebruik
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wordt afgeweken, wordt de praktijk kritisch onder de loep genomen. Hoofdstuk 6 gaat over
gebruikelijke “capacity opinions”: de opinionparagrafen die zien op de opinionvennootschap
en op het geldig aangaan door de opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet. Het gaat om (a) de “incorporation opinion” (voor een rechtspersoon) en de “formation opinion” (voor een VOF of CV), die elk zeggen dat de opinionvennootschap is opgericht en bestaat, (b) de “corporate power” opinion, die zegt dat de opinionvennootschap de
bevoegdheid heeft de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, aan te gaan, (c) de “corporate
action” opinion, die zegt dat de opinionvennootschap de interne besluiten heeft genomen, en
de andere interne stappen heeft gezet, die nodig zijn om die rechtsverhouding aan te gaan,
en (d) de “validly signed” opinion, die zegt dat de opinionvennootschap de rechtsverhouding geldig is aangegaan. Hoofdstukken 7-10 gaan over gebruikelijke enforceability opinions:
de opinionparagrafen die zien op de afdwingbaarheid jegens de opinionvennootschap van
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Het gaat om (a) de “remedies” opinion, die in
het algemeen zegt dat die rechtsverhouding, of de daarin opgenomen rechtskeuze, jegens
de opinionvennootschap afdwingbaar is, (b) de “pari passu” opinion, die zegt dat de betalingsverplichtingen die voor de opinionvennootschap uit de rechtsverhouding voortvloeien,
ten minste dezelfde rang hebben als haar andere verplichtingen (beide hoofdstuk 7), (c) de
“valid security” opinion die, als de rechtsverhouding strekt tot vestiging van een pandrecht of
een hypotheek, zegt dat dat pandrecht of die hypotheek afdwingbaar is (hoofdstuk 8), (d) de
“validly issued” opinion die, als de rechtsverhouding een aandeel is, zegt dat dat aandeel geldig
is uitgegeven en is volgestort (hoofdstuk 9), (e) de “jurisdiction” opinion, die zegt dat een in
de rechtsverhouding opgenomen forumkeuze jegens de opinionvennootschap afdwingbaar is,
(f) de “enforcement of judgments” die, als de rechtsverhouding een forumkeuze voor een buitenlandse rechter bevat, zegt in hoeverre een beslissing van de gekozen rechter in Nederland
ten uitvoer kan worden gelegd, (g) de “arbitration and enforcement of arbitral awards”
opinion, die zegt dat een in de rechtsverhouding opgenomen keuze voor arbitrage jegens de
opinionvennootschap afdwingbaar is en dat een beslissing van het gekozen scheidsgerecht
in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd, en (h) de “no immunity” opinion, die zegt dat
de opinionvennootschap en haar goederen geen volkenrechtelijke immuniteit genieten (alle
hoofdstuk 10). Hoofdstuk 11 gaat over gebruikelijke “diligence opinions”: de opinionparagrafen die zien op bezwaarlijke gevolgen die de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, voor
de opinionvennootschap of een andere partij daarbij, zou kunnen hebben. Het gaat om (a) de
“no violation of law” opinion, die zegt dat het aangaan van die rechtsverhouding niet strijdt
met de wet of de statuten (of een vergelijkbare regeling) van de opinionvennootschap, (b) de
“no licences” opinion, die zegt dat het aangaan van de rechtsverhouding de opinionvennootschap niet verplicht tot het verkrijgen van enige toestemming van overheidswege, (c) de “no
registration” opinion, die zegt dat het aangaan van de rechtsverhouding niet noopt tot enige
registratie of depot bij enig overheidsorgaan, (d) de “no adverse consequences” opinion, die
zegt dat het aangaan van de rechtsverhouding door de wederpartij van de opinionvennootschap niet op Nederlandsrechtelijke belemmeringen stuit, en (e) de “prospectus” opinion die,
als het aangaan van de rechtsverhouding gepaard gaat met de publicatie van een prospectus,
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zegt dat beschrijvingen in dat prospectus van Nederlands recht of de statuten van de opinion
vennootschap, juist zijn. Hoofdstuk 12 gaat over twee fiscale opinions: (a) de “stamp duty
opinion”, die zegt dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet leidt tot verschuldigdheid van Nederlandse documentaire belastingen, en (b) de “withholding tax” opinion, die zegt
dat betalingen door de opinionvennootschap onder die rechtsverhouding niet zijn onderworpen aan Nederlandse bronbelasting. Andere, door fiscalisten te geven, fiscale opinions vallen
buiten het bestek van het boek. Hoofdstuk 13 wijst op vier punten waarop, als gevolg van eisen
die de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) stelt, opinions die worden
afgegeven bij registratie van effecten bij de SEC plegen af te wijken van opinions die gebruikelijk over effecten worden gegeven.
In het bijzonder hoofdstuk 2 leent zich voor het trekken van een aantal algemene conclusies.
•

Een eerste conclusie is dat het werk van een opiniongever is dan ook niet wezenlijk anders dan
ander werk dat een advocaat – of notaris of bedrijfsjurist – doet. Een opinion is een juridisch
oordeel en niet meer dan dat. Uitzonderlijk aan het geven van een opinion is hooguit dat
een opiniongever zijn werk moet doen met een hoge mate van zorg. Ook ander werk van een
advocaat kan echter een dergelijke hoge mate van zorg vergen. Overeenkomstig de hoofdregel
dat de zorgplicht van een juridisch adviseur wordt bepaald door de omstandigheden van het
geval, kunnen de omstandigheden een dergelijke hoge mate van zorg vergen. Denk aan het
werk dat een notaris moet doen bij het opmaken van een notariële akte.

•

Een tweede conclusie is dat voor gebruikelijke opinions het opiniongebruik leidend is voor
de zorg waarmee de opiniongever zijn werk moet doen. Het opiniongebruik is de neerslag
van jarenlange ervaring van in de opinionpraktijk doorknede advocaten. Het opiniongebruik
heeft mogelijk gemaakt dat opinions in belangrijke mate zijn gestandaardiseerd. Die standaardisatie drukt de kosten van opinions. Als het opiniongebruik als richtsnoer wordt losgelaten, moet een opiniongever zich voortdurend de vraag stellen of hij geen verdergaande
zorg moet betrachten dan het opiniongebruik van hem eist. Het beantwoorden van die vraag,
en het werk dat een bevestigend antwoord meebrengt, zou de kosten van opinions opjagen.
Daarbij is niemand gebaat. Het gevolg van de leidende rol van het opiniongebruik is dat de
opinionontvanger die bij verdergaande zorg zou zijn gewezen op een beperkt risico dat zich in
zijn toevallige geval heeft verwezenlijkt, daarvan het risico draagt. De gevolgen van dat risico
kunnen aanzienlijk zijn, en honderden miljoenen euro’s belopen. Dat die gevolgen terecht
komen bij de opinionontvanger, die partij wordt bij de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, en daarvan dus ook het mogelijke profijt heeft, is echter billijker dan dat zij vallen bij de
opiniongever, die tegen beperkte kosten – enkele duizenden euro’s – zijn opinion geeft.

•

Een derde conclusie is dat als uitgangspunt client opinions en third party opinions gelijk
moeten worden behandeld. De zorgplicht van een opiniongever die een third party opinion
geeft, is beperkt tot het geven van zijn opinion met inachtneming van de zorg van een goed
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opiniongever. De opiniongever die een client opinion geeft, kan een bredere zorgplicht hebben. Hij kan de opinionontvanger-cliënt over met de opinion samenhangende vragen moeten
adviseren, in het bijzonder over de reikwijdte die de opinion moet hebben en over de betekenis
die de opinion heeft. In de meeste gevallen zijn de omstandigheden waarin client opinions
en third party opinions worden gegeven, echter vergelijkbaar. In het bijzonder is de opinion
ontvanger doorgaans een “maatman-opinionontvanger”: een opinionontvanger die ruime
ervaring in de opinionpraktijk heeft, of die wordt bijgestaan door een juridisch adviseur met
die ervaring. Die vergelijkbare omstandigheden brengen mee dat in de praktijk, overeenkomstig het opiniongebruik, opiniongevers hun zorgplicht bij het geven van client opinions op
dezelfde wijze invullen als bij het geven van third party opinions. Dat mogen zij ook. Als een
opiniongever die een client opinion geeft meer zorg moet betrachten, kan hij bij op dat punt
tekortschietende zorg buiten de opinion om aansprakelijk worden gehouden.
•

Een vierde conclusie is dat het belang van een opinion wordt overschat. In de praktijk wordt
over het geven van opinions met een zeker ontzag gesproken. Daarvoor bestaat geen reden.
Een opinion doet niet meer dan een aantal juridische risico’s op een rij zetten die verbonden
zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Een opinionontvanger die behoorlijk
wordt geadviseerd, wordt op die risico’s echter hoe dan ook gewezen – door de opiniongever
in het geval van een client opinion of door zijn eigen juridisch adviseur in het geval van een
third party opinion. De opinion biedt hem slechts een overzichtelijk kader waarin de risico’s
nog eens op een rijtje worden gezet, en mogelijk iets meer zorg, omdat een opinion nu eenmaal
met een hoge mate van zorg moet worden gegeven.

•

Een vijfde conclusie is dat een opinion een stuk korter kan. Een doorsnee opinion, zelfs in
een eenvoudige zaak, beslaat vele pagina’s, met daarin lange opsommingen van bestudeerde
stukken en assumptions en qualifications. Dat is niet nodig. Waar de zorgplicht van een
opiniongever overwegend wordt bepaald door het opiniongebruik, en de opinionontvanger (althans een “maatman-opinionontvanger”) met dat gebruik bekend is, is het nut van
het opnemen van dergelijke opsommingen op zijn minst twijfelachtig. Dat geldt in elk geval
als de opinionontvanger Nederlands is. Is de opinionontvanger buitenlands, zodat hij het
Nederlandse opiniongebruik niet of minder bekend is, dan kan het verstandig zijn de opinion
wat uitvoeriger opinion op te zetten. Een uitvoeriger opzet is echter niet nodig waar, zoals op
veel punten het geval is, het Nederlandse opiniongebruik het internationale gebruik volgt.
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This book can be summarised as follows.
•

Chapter 1 describes what an opinion is. In a general sense, an opinion is the opinion of an
expert. This book, however, is about a certain type of opinions only. In this book, an opinion
is (a) an opinion by an appropriately qualified legal expert, (b) on a certain legal situation or
legal relationship, (c) whose substance, and oftentimes whose form, is customary in practice.
Opinions in this sense are customary in the financial sector, in particular where financing is
extended, whether in the form of bonds or shares or otherwise. The legal expert who gives the
opinion is the opinion giver. He can be a lawyer (advocaat), a civil-law notary (notaris) or an
in-house lawyer. If the legal expert is a lawyer or civil-law notary, his opinion is usually given
in the name of the firm where he works; in that case, the firm is the opinion giver. The opinion
is addressed to the financiers in question or, if the financing takes the form of bonds or shares,
to the banks which are assisting the issue. Every addressee, and any other person whose reliance on the opinion is permitted by the opinion, is an opinion recipient. A Dutch law legal
opinion typically relates to entry into a legal relationship by a legal person under private law
provided for in Book 2 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) or a general partnerhip (vennootschap onder firma, a “VOF”) or a limited partnership (commanditaire venootschap, a
“CV”). The legal person or VOF or CV is the opinion company. The legal relationship which
is the subject of the opinion is typically a contract, which would include a bond, or a security
interest or a share. The addressees of the opinion request the opinion to gain an insight into
the legal risks attaching to that legal relationship. The opinion giver provides that insight by
applying the law covered by the opinion to the opinion company and that legal relationship.
The opinion he derives from this is set out in the “opinion paragraphs”. To the extent that
the opinion is rooted in facts which were not established by the opinion giver personally, he
assumes their existence in “assumptions”. To the extent that the opinion is not unreservedly
correct, he will include any necessary refinements in “qualifications”.

•

Chapter 2 highlights the duty of care of an opinion giver. (See also the description of Chapter 5
below in relation to Chapter 2.) Before asking what that duty of care is, it is necessary to
determine which law applies to that duty of care. That law is not necessarily the law to which
the opinion relates. However, the opinion given in the legal opinion will inevitably have the
significance accorded to it under that law. The duty of care of an opinion giver who gives an
opinion to a party other than his client – a third party opinion – is rooted in tort. Alternative
approaches – the duty of care stems from (a) a third party clause in the contract between
the opinion giver and his client, (b) a contract between opinion giver and opinion recipient,
(c) benevolent intervention (negotiorum gestio) or (d) reasonableness and fairness – must be
rejected. Which law is applicable to a tort is determined by the Rome II Regulation.1637 The duty

1637 Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council on the law applicable to
non-contractual obligations (Rome II).
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of care of an opinion giver who gives an opinion to his client – a client opinion – is rooted
in the contract between the opinion giver and the client, and possibly in tort. Which law is
applicable to that contract is determined by the Rome I Regulation.1638 In practice, a Dutch
opinion giver will include in his opinion a choice of law, the object of which is that his liability,
irrespective of whether it is rooted in contract or in tort, is governed by Dutch law. In accordance with the Rome I Regulation and the Rome II Regulation, the opinion recipient is bound
by such a choice of law. In addition to the choice of law, an opinion giver will often include
in his opinion a choice of forum for the Dutch courts. In most instances, the opinion recipient is also bound, in application of the Brussels I Regulation,1639 by such a choice of forum.
Under Dutch law the duty of care of an opinion giver requires that he gives the opinion with
the care of a reasonably proficient and reasonably acting colleague. That holds true irrespective of whether the opinion is a third party opinion or client opinion. The opinion giver gives
his opinion pursuant to an agreement of instruction with his client (or, if the opinion giver is
an in-house lawyer, usually in accordance with his employment contract with his employer).
In the case of a client opinion, that agreement can imply that the opinion giver must exercise
either less or more care towards the opinion recipient than he must exercise in the case of a
third party opinion. An opinion giver who gives a third party opinion must ensure that in giving the opinion he does not violate the duty of care he continues to have to that client under
the agreement. If the opinion giver is confronted with an irreconcilable conflict of interests, he
may not give the third party opinion. As the instructing party, the client of the opinion giver
has the authority to give directions which the opinion giver must observe when he gives his
opinion – whether that be a client opinion or a third party opinion. That authority has little
practical significance. The content of the opinion giver’s duty of care is largely determined by
customary opinion practice. Special circumstances may require divergence from customary
opinion practice. The objective of an opinion is to give the opinion recipient an insight into
the legal risks attaching to the legal relationship which is the subject of the opinion. These
risks can be differentiated into (a) the risk that the legal relationship which is the subject of the
opinion is not fully enforceable, (b) the risk that entering into or performing that legal relationship may have onerous legal consequences for the opinion company and (c) the risk that
entering into or performing the legal relationship may have onerous legal consequences for
the opinion recipient. Researching all of those risks would be costly. Identifying which risks
to examine and what research this should entail requires deliberation, taking into account
the circumstances of the case. That deliberation, including the choice of which circumstances
must be considered and what weight they are given, can be based on three benchmarks: (a)
the objective the opinion recipient aims to achieve with the opinion – in other words, the
insight the opinion can give the opinion recipient into the legal risks attaching to the legal

1638 Regulation (EC) No 593/2008 of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).
1639 Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012
on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
(recast).
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relationship which is the subject of the opinion, (b) the work that the opinion must and can
do to provide such insight, and (c) the costs associated with that work. The benchmarks do
not replace the rule that the opinion giver’s duty of care is determined by the circumstances
of the case; they merely act to add granularity to that rule. The first two of these three benchmarks can be fleshed out. Pinpointing the particular insight the opinion recipient wishes to
gain from the opinion – the first benchmark – requires the opinion giver to reflect on (a) what
the probability is that the risk will manifest itself, (b) what the consequences will be if a risk
manifests itself, (c) whether the risk can be avoided, (d) whether reassurance about a risk can
be obtained from means other than an opinion, and (e) whether the opinion giver is already
aware of the risk. In order to determine the work the opinion giver must and can do in order
that the opinion achieves its objective – the second benchmark – the opinion giver must at
least ascertain (a) the minimum work necessary to give the opinion content; this will create
the foundation for his work, (b) what other work he can do to perform his duty of care, and
(c) where the boundary lies for the work that can be requested of him as a legal adviser. For
the customary opinions, these deliberations have culminated in customary opinion practice.
The deliberations focus on an “informed opinion recipient”: an opinion recipient who has
broad experience in the practice of opinions or who is assisted by an experienced legal adviser.
What constitutes an informed opinion recipient can vary, depending on whether the opinion
recipient is Dutch or foreign. Because the research done by the opinion giver determines what
opinions he can give in his opinion, customary opinion practice plays a role in determining
how standard elements of an opinion must be interpreted. Interpreted thus, the opinion must
(a) give the opinion recipient a proper insight into significant legal risks attached to the legal
relationship which is the subject of the opinion, and (b) offer a sound basis for minimising the
chances of those risks occurring. With that in mind, the opinion must be (a) understandable
– clear and in plain language, (b) relevant – free of risks that are of no significant importance,
and (c) precise – but not necessarily exhaustive. The opinion may not suggest an opinion that
the opinion giver does not actually hold, may not suggest research that the opinion giver did
not conduct and may not suggest that facts are other than the opinion giver knows or ought
to know. In all cases, customary opinion practice requires that an opinion is given with a
high level of care. But the height at which the bar is set does not alter the fact that an opinion
is not a guarantee or insurance. An opinion, even if given with the required level of care,
can nonetheless be incorrect. If an incorrect opinion is not given with the required level of
care, the opinion giver is liable for the resulting damage suffered by the opinion recipient, in
accordance with normal liability rules. If the opinion giver is a firm, the liability of the lawyer
or civil-law notary who signed the opinion cannot be ruled out. However, that is not the preferred approach.
•

Chapter 3 discusses the opinion-giving process. Who gives the opinion – the legal adviser of
the opinion company or the legal adviser of the opinion recipient, sometimes both or sometimes each providing a part – varies from country to country. The practice in the Netherlands
is flexible. Often two opinions are needed: one opinion on the law governing the opinion
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company and one opinion on the law governing the legal relationship the opinion company
enters into. In complex cases involving several countries, several opinions may be necessary.
The opinion giver must consult with the opinion recipient to determine the scope and precise
content of each opinion. Those consultations must be conducted with professional goodwill.
The opinion giver ought not to refuse to give an opinion which he would have requested had
he been acting as the legal adviser for the opinion recipient. The opinion recipient ought not
to request opinions which his legal adviser would not have given had he been the opinion
giver. Most firms which give opinions base them on their own opinion templates. The opinion
recipient should respect this. In practice, the opinion is given at the “signing” or “closing” of
the legal relationship which is the subject of the opinion (or at both). It can be desirable, for
practical reasons, that the opinion be provided “in escrow”, prior to the signing or closing. The
opinion is then deemed to have been issued as soon as the opinion giver has confirmed it to be
the case.
•

In Chapter 4, the framework of the opinion is discussed. In practice the opinion takes the
form of a letter, addressed to the opinion recipient/addressee. The date of the letter is the date
on which the opinions given in the opinion must be correct. The framework provides the context within which the opinion giver gives his opinion. It indicates for whom he is acting – the
opinion company or the opinion recipient – and the opinion company and legal relationship
to which the opinion relates, and contains the customary choice of law and choice of forum.
The “reliance paragraph” included in the framework determines (a) who, in addition to the
opinion recipient/addressee, may rely on the opinion, and (b) to which persons, in addition to
the opinion recipients, the opinion may be disclosed without their being permitted to rely on
it. In practice, this circle of persons has expanded considerably. The opinion is signed by the
opinion giver, sometimes simply using the name of the firm.

•

Chapter 5 examines the heart of the opinion in general: the description of the fact-finding
research performed by the opinion giver, the assumptions, the opinion paragraphs and the
qualifications. These four elements together form a collective whole. The fact-finding research
includes legal research. This is not commonly described in an opinion. The legal and factfinding research is discussed in Chapter 2. The fact-finding research is considered in further
detail in Chapter 5. The legal research must cover all rules of Dutch national law, including directly effective European and international law, which at the outset are not unlikely
to be relevant for the purpose of the opinion. Competition law is disregarded. Rules of law
which are no longer in force must be included in the research, insofar as they have a bearing
on the opinions given in the opinion. Generally speaking, future rules of law need only be
researched if they have been announced in the Bulletin of Acts and Decrees (Staatsblad) or
the Dutch Government Gazette (Staatscourant). The fact-finding research which the opinion
giver must perform is limited. He must set out what the “requested facts” are: the facts as they
should be, if the opinion is to be correct. The requested facts comprise all “beneficial” facts:
facts that are necessary to give rise to a legal consequence which is covered by the opinion.
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The opinion giver need only consider “adverse” facts – facts which stand in the way of achieving a legal consequence or which reverse that legal consequence – to the extent that a good
opinion giver would recognise their potential importance for the opinion. The opinion giver
need only determine what the actual facts are, to the extent that such determination requires
legal expertise. In practice, the fact-finding research by the opinion giver is typically limited to
(a) studying documents, in particular the legal relationship which is the subject of the opinion,
and the Articles of Association (or comparable arrangement) and internal resolutions adopted
by the opinion company, (b) consulting the Trade Register, the Insolvency Register and the
European terrorist lists, and (c) in some cases consulting the register under the Financial
Markets Supervision Act (Wet op het financieel toezicht) or a shareholders’ register. The opinion giver must interpret the documents he studies by their semantic meaning. He can forego
research of foreign law that is relevant for the interpretation of a document. The opinion giver
may rely on statements from the opinion company or a person within the opinion company
only if he is satisfied that the signatory of the statement understands what the statement says
and can know that it is correct. In the assumptions, the opinion giver assumes the requested
facts whose existence he has not personally established. Facts which require a legal opinion,
including such facts relating to the opinion company’s opposite party, can sometimes also be
assumed. In the qualifications, the opinion giver includes the exceptions to the opinions given
in the opinion paragraphs. There is no clear dividing line between assumptions and qualifications. Assuming a fact (or the absence thereof) in an assumption can render a qualification
redundant, and vice versa. Finally, Chapter 5 discusses a single customary assumption and
two customary qualifications: (a) the “authenticity” assumption, in which the opinion giver
assumes that he has not been deceived (which the opinion giver may in any event take as a
given), (b) the “bankruptcy” qualification, which states that the opinions set out in the opinion paragraphs are limited by rules of insolvency law and other rules that are applicable where
there is a collision of creditors’ rights, and (c) the “no opinion” qualification, in which the
opinion giver indicates which subjects remain beyond the scope of his opinion.
•

Chapters 6-12 are difficult to summarise. The value of those chapters lies not in main points that
can be enumerated in a summary, but in the details discussed in the chapters. Chapters 6-12
contain a discussion of customary opinion paragraphs. Each discussion starts by explaining the meaning of the opinion paragraph in question. This is followed by an explanation
of the rules of law which are important for the purpose of the opinion paragraph. Rooted
in that explanation is an answer to the question of which fact-finding and legal research the
opinion giver must perform in order that the opinion given is sound, and what assumptions
and qualifications he must or can include. Where the question of research requires deliberation on the part of the opinion giver, that deliberation has been made on the basis of the
benchmarks and further refinement contained in Chapter 2 on the one hand and customary opinion practice on the other. Generally speaking, customary opinion practice can stand
up to assessment against the three benchmarks and the refinement. Where customary opinion practice appears to be lacking or in the occasional event of derogation from customary
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opinion practice, the actual practice is examined critically. Chapter 6 relates to the customary
“capacity opinions”: the opinion paragraphs which relate to the opinion company and to its
validly entering into the legal relationship which is the subject of the opinion. This concerns
(a) the “incorporation opinion” (for a legal person) and the “formation opinion” (for a VOF or
CV), each of which state that the opinion company has been incorporated and exists, (b) the
“corporate power” opinion, which states that the opinion company has the authority to enter
into the legal relationship to which the legal opinion relates, (c) the “corporate action” opinion, which states that the opinion company has adopted the internal resolutions and taken
the other internal steps necessary to enter into that legal relationship, and (d) the “validly
signed” opinion, which states that the opinion company has validly entered into the legal relationship. Chapters 7-10 relates to customary enforceability opinions: the opinion paragraphs
relating to enforceability against the opinion company of the legal relationship which is the
subject of the opinion. This concerns (a) the “remedies” opinion, which typically states that
the legal relationship, or the choice of law contained in it, is enforceable against the opinion
company, (b) the “pari passu” opinion, which states that the payment obligations of the opinion company arising from the legal relationship have at least the same ranking as its other
obligations (both Chapter 7), (c) the “valid security” opinion which, if the object of the legal
relationship is to establish a pledge (pandrecht) or mortgage (hypotheek), states that the pledge
or mortgage in question is enforceable (Chapter 8), (d) the “validly issued” opinion which,
if the legal relationship is a share, states that the share in question has been validly issued
and is fully paid up (Chapter 9), (e) the “jurisdiction” opinion, which states that a choice of
forum contained in the legal relationship is enforceable against the opinion company, (f) the
“enforcement of judgments” opinion which, if the chosen forum in the legal relationship is a
foreign court, states the extent to which a decision by the chosen court is enforceable in the
Netherlands, (g) the “arbitration and enforcement of arbitral awards” opinion, which states
that a choice for arbitration in the legal relationship is enforceable against the opinion company and that a decision by the chosen arbitral tribunal can be enforced in the Netherlands,
and (h) the “no immunity” opinion, which states that the opinion company and its property
do not enjoy immunity under international law (all Chapter 10). Chapter 11 concerns customary “diligence opinions”: the opinion paragraphs which relate to the potential onerous
consequences of the legal relationship which is the subject of the opinion for the opinion company or another party. This concerns (a) the “no violation of law” opinion, which states that
entering into that legal relationship is not contrary to the law or the Articles of Association
(or a comparable arrangement) of the opinion company, (b) the “no licences” opinion, which
states that entering into the legal relationship does not require the opinion company to obtain
any government consents, (c) the “no registration” opinion, which states that entering into
the legal relationship does not require any registration or filing with any governmental body,
(d) the “no adverse consequences” opinion, which states that entering into the legal relationship by the opposite party to the opinion company is not impeded by Dutch law, and (e) the
“prospectus” opinion, which, if a prospectus is published when entering into the legal relationship, states that descriptions in that prospectus of Dutch law or the Articles of Association
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of the opinion company are correct. Chapter 12 discusses two tax opinions: (a) the “stamp
duty opinion”, which states that the legal relationship which is the subject of the opinion will
not lead to chargeability of Dutch documentary taxes, and (b) the “withholding tax” opinion,
which states that payments by the opinion company under that legal relationship are not subject to Dutch withholding tax. Other tax opinions, given by tax advisers, are beyond the scope
of this book. Chapter 13 indicates four points on which, owing to requirements imposed by
the United States Securities and Exchange Commission (SEC), opinions given when securities
are registered with the SEC tend to derogate from the opinions typically given on securities.
Chapter 2 in particular lends itself to drawing a number of general conclusions.
•

A first conclusion is that the work of an opinion giver is not fundamentally different from the
work done by a lawyer – or civil-law notary or in-house lawyer. An opinion is a legal opinion and no more than that. At most, what is exceptional about giving an opinion is that an
opinion giver must do his work with a high level of care. However, a lawyer’s other work can
also require a similarly high level of care. In accordance with the general rule that the duty of
care of a legal adviser is determined by the circumstances of the case, the circumstances can
require such a high level of care. Consider the work that a civil-notary must do in preparing a
notarial deed.

•

A second conclusion is that for customary opinions, customary opinion practice is the guiding principle for the care with which the opinion giver must do his work. Customary opinion
practice is the culmination of many years of experience of seasoned lawyers in customary
opinion practice. Customary opinion practice has enabled opinions to be standardised to a
large degree. That standardisation has reduced the costs of opinions. If the guideline of customary opinion practice is abandoned, an opinion giver will constantly have to ask himself
whether he should be exercising greater care than customary opinion practice demands of
him. Answering that question, and the work that is required if the answer is affirmative, would
push up costs. Nobody would gain from that. A consequence of the prevailing role of customary opinion practice is that an opinion recipient who would have been alerted to a limited
risk if a higher level of care had been exercised, will bear the risk if that risk coincidentally
manifests itself. The consequences of that risk can be considerable and run into hundreds of
millions of euros. However, it is fairer if those consequences are for the opinion recipient, who
will be party to the legal relationship which is the subject of the opinion, and will therefore
also have the potential profit, than if they are for the opinion giver who gives his opinion for a
limited fee – several thousands of euros.

•

A third conclusion is that as a basic premise, client opinions and third party opinions must
be treated equally. The duty of care of an opinion giver who gives a third party opinion is
restricted to giving his opinion, having regard to the care of a good opinion giver. The opinion
giver who gives the client opinion can have a broader duty of care. He may have to advise the
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opinion recipient-client on questions connected to the opinion, in particular on the scope
which the opinion must have and on the meaning of the opinion. However, in most cases, the
circumstances in which client o
 pinions and third party opinions are given are comparable.
In particular, the opinion recipient is typically an “informed opinion recipient”: an opinion
recipient who has broad experience in customary opinion practice or who is assisted by an
experienced legal adviser. In practice those comparable circumstances imply that in accordance with customary opinion practice, opinion givers exercise the same duty of care when
giving client opinions as that exercised when giving third party opinions. And that is permitted. If an opinion giver who gives a client opinion must exercise more care, he can be held
liable for any lack of care on that point outside the opinion.
•

A fourth conclusion is that the importance of an opinion is overestimated. In practice, the
giving of opinions is held in a certain awe. There is no reason for that. An opinion does nothing more than set out a number of legal risks which attach to the legal relationship which is
the subject of the opinion. However, an opinion recipient who is properly advised is alerted to
those risks in any event – by the opinion giver in the case of a client opinion or by his own legal
adviser in the case of a third party opinion. The opinion merely offers him a clear framework
within which the risks are enumerated, possibly with a little more care, because an opinion
must be given with a high level of care.

•

A fifth conclusion is that an opinion could be a lot shorter. The average opinion, even in a simple case, covers many pages, containing lengthy enumerations of examined documents and
assumptions and qualifications. That is not necessary. Where the duty of care of an opinion
giver is determined predominantly by customary opinion practice and the opinion recipient
(or in any event an “informed opinion recipient”) is familiar with that practice, the usefulness of including such enumerations is at the very least questionable. That is the case, in any
event, if the opinion recipient is Dutch. If the opinion recipient is foreign and consequently
unfamiliar or less familiar with Dutch customary opinion practice, it may be wise to draft a
rather more detailed opinion. However, more detail is not necessary where, as is the case on
many points, Dutch customary opinion practice follows international practice.
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Bijlage 1 – Voorbeeldopinion
De voorbeeldopinion in deze bijlage is gebaseerd op de vorm waarin De Brauw
Blackstone Westbroek opinions pleegt te geven. Het voorbeeld ziet op een overeenkomst
(de “Agreement”) waarin een rechtskeuze is gemaakt voor buitenlands recht van een
land van de Europese Unie met een forumkeuze voor de rechter van dat land. Het voorbeeld veronderstelt dat de opiniongever een advocaten- of notarissenkantoor is (en niet
een individuele advocaat of notaris).
To [name of opinion addressee] (the “Addressee”)
[Date]
Dear Sir/Madam,
[name of company] (the “Company”)
[description of agreement] (the “Agreement”)
1

2

3
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

Introduction
I act as Dutch legal adviser (advocaat) to the Company in connection with the Agreement.
Certain terms used in this opinion are defined in the Annex (Definitions).
Dutch Law
This opinion is limited to Dutch law in effect on the date of this opinion. It (including all
terms used in it) is to be construed in accordance with Dutch law.
Scope of Inquiry
I have examined the following documents:
A copy of the Agreement signed by the Company.
A copy of:
(a) the Company’s deed of incorporation and its articles of association, as provided by the
Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel); and
(b) the Trade Register Extract.
A copy of:
(a) each Corporate Resolution; and
(b) the Works Council’s Advice.
A copy of the Power of Attorney.
In addition, I have obtained the following confirmations on the date of this o
 pinion:
Confirmation by telephone from the Chamber of Commerce that the Trade Register Extract
is up to date.
Confirmation through eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm that the Company is
not included on any Sanctions List.
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3.7 Confirmation:
(a) by telephone from the court registry of the District Court of the place where the Company has its seat, derived from that Court’s Insolvency Register; and
(b) through www.rechtspraak.nl, derived from the segment for EU registrations of the Central Insolvency Register;
in each case that the Company is not registered as being subject to Insolvency Proceedings.
My examination has been limited to the text of the documents and I have not investigated
the meaning and effect of any document (or part of it) governed by a law other than Dutch
law under that other law.
4 Assumptions
I have made the following assumptions:
4.1 (a) Each copy document conforms to the original and each original is genuine and complete.
(b) Each signature is the genuine signature of the individual concerned.
(c) Each confirmation referred to in paragraph 3 is true.
(d) The Agreement has been signed by all parties in the form referred to in this opinion.
4.2 (a) Each Corporate Resolution and the Works Council’s Advice have been duly adopted and
remain in force without modification.
(b) The Company’s decision to enter into the Agreement conforms with the Works Council’s
Advice.
4.3 Each party other than the Company has validly entered into the Agreement.
4.4 (a) Th
 e Power of Attorney:
(i) has been signed on behalf of the Company by [director] as one of its managing
directors; and
(ii) remains in force without modification;
and no rule of law (other than Dutch law) that under the 1978 Hague Convention on
the Law applicable to Agency applies or may be applied to the existence and extent of
the authority of any person authorised to sign the Agreement on behalf of the Company
under the Power of Attorney, adversely affects the e xistence and extent of that authority
as expressed in the Power of Attorney.
(b) The Agreement has been signed on behalf of the Company by a person named as authorised representative in the Power of Attorney.
4.5 When validly signed by all parties, the Agreement is valid and binding on and enforceable
against each party under [chosen foreign] law by which it is expressed to be governed.
5 Opinion
Based on the documents and confirmations referred to and assumptions made in paragraphs 3 and 4 and subject to the qualifications set out in paragraph 6 and any matters not
disclosed to me, I am of the following opinion:
5.1 The Company has been incorporated and exists as a private company with limited liability
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
5.2 (a) The Company has the corporate power to enter into and perform the Agreement.
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(b) The Company has taken all necessary corporate action to authorise its entry into and
performance of the Agreement.
(c) The Company has validly signed the Agreement.
5.3 (a) The Company does not require any governmental licence, dispensation, recognition or
other consent for its entry into and performance of the Agreement.
(b) There are no governmental registration, filing or similar formalities required to ensure
the validity and binding effect on and enforceability against the Company of the Agreement.
5.4 The Company’s entry into and performance of the Agreement do not violate Dutch law or its
articles of association.
5.5 (a) The choice of [chosen foreign] law as the governing law of the Agreement is recognised.
(b) Dutch law does not restrict the validity and binding effect on and enforceability against
the Company of the Agreement.
5.6 (a) To the extent that the submission to the jurisdiction of the [chosen foreign] court in the
Agreement:
(i) is governed by the Brussels I Regulation, it is valid and binding on and enforceable
against the Company; and
(ii) is also governed by the law designated by [country of the chosen court] private international law, Dutch law does not restrict its validity and binding effect on and enforceability against the Company.
(b) An enforceable judgment in a civil or commercial matter rendered by a [chosen foreign]
court can be enforced in the Netherlands in accordance with any applicable Enforcement
Regulation.
6 Qualifications
This opinion is subject to the following qualifications:
6.1 This opinion is subject to any limitations arising from (a) rules relating to bankruptcy, suspension of payments or emergency measures, (b) rules relating to foreign insolvency proceedings
(including foreign Insolvency Proceedings), (c) other rules regulating conflicts between rights
of creditors, or (d) intervention measures in relation to financial enterprises or their affiliated
entities.
6.2 The recognition of [chosen foreign] law as the governing law of the Agreement:
(a) (i)    w
 ill not restrict the application of the overriding provisions of Dutch law; and
(ii) will not prevent effect being given to the overriding provisions of the law of a jurisdiction with which the situation has a close connection;
(and for this purpose “overriding provisions” are provisions the respect for which is
regarded as crucial by a jurisdiction for safeguarding its public interests to such an
extent that they are applicable to any situation falling within their scope, irrespective of
the law otherwise applicable to an agreement);
(b) will not prevent the application of [chosen foreign] law being refused if it is manifestly
incompatible with Dutch public policy (ordre public); and

571

Over opinions.indd 571

17-5-2016 15:01:50

Over opinions
(c) will not prevent regard being had to the law of the jurisdiction in which performance
takes place in relation to the manner of performance and the steps to be taken in the
event of defective performance.
6.3 (a) The binding effect and enforceability of the submission to the jurisdiction of the [chosen
foreign] court in the Agreement; and
(b) enforcement of a judgment rendered by a [chosen foreign] court;
are subject to any applicable exceptions under the Brussels I Regulation, the relevant
other Enforcement Regulatation (in the case of enforcement of a judgment) and the
Lugano Convention.
6.4 Enforcement in the Netherlands of the Agreement is subject to Dutch rules of civil procedure.
6.5 Enforceability of the Agreement may be limited under the Sanction Act 1977 (Sanctiewet
1977) or otherwise by international sanctions.
6.6 (a) An extract from the Trade Register does not provide conclusive evidence that the facts
set out in it are correct. However, under the 2007 Trade Register Act (Handelsregisterwet
2007), subject to limited exceptions, a legal entity or partnership cannot invoke the incorrectness or incompleteness of its Trade Register registration against third parties who
were unaware of the incorrectness or incompleteness.
(b) A confirmation from an Insolvency Register does not provide conclusive evidence that
an entity is not subject to Insolvency Proceedings.
6.7 I do not express an opinion on tax matters.
7 Reliance
7.1 This opinion may be relied upon by the Addressee for the purpose of the Agreement and not
by any other person or for any other purpose.
7.2 By accepting this opinion, the Addressee agrees that:
(a) (except as set out in paragraph 7.3) it shall not supply this opinion, or disclose its contents or existence, to any person for any purpose; and
(b) only [name of opinion giver] will have any liability in connection with this opinion, the
agreement in this paragraph 7.2 and all liability and other matters relating to this opinion will be governed exclusively by Dutch law and the Dutch courts will have exclusive
jurisdiction to settle any dispute relating to this opinion.
7.3 The Addressee may supply a copy of this opinion to [name of legal adviser Addressee] but solely
for their information in their capacity as the Addressee’s legal advisers for its entry into the
Agreement and subject to the restrictions set out in paragraph 7.2.
Yours faithfully,
[Name of opinion giver]

Annex – Definitions
In this opinion:
“Addressee” means [name of opinion addressee].
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“Agreement” means the [description of Agreement] dated [date] between the Company and the
Addressee.
“Brussels I Regulation” means Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of
the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast).
“Company” means [name of company], with seat in [place].
“Corporate Resolution” means each of:
(a) a written resolution of the Company’s management board (directie) dated [date]; and
(b) a written resolution of the Company’s stated sole shareholder [name] dated [date].
“Dutch law” means the law directly applicable in the Netherlands.
“Enforcement Regulation” means each of:
(a) the Brussels I Regulation;
(b) Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004
creating a European Enforcement Order for uncontested claims;
(c) Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure; and
(d) Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007
establishing a European Small Claims Procedure.
“Insolvency Proceedings” means insolvency proceedings as defined in Article 2(a) of Council
Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings.
“Lugano Convention” means the 2007 Lugano Convention on jurisdiction and the r ecognition
and enforcement of judgments in civil and commercial matters.
“Power of Attorney” means a power of attorney granted by the Company to [name or names] and
dated [date].
“Sanctions List” means each list referred to in:
(a) Article 2(3) of Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism;
(b) Article 2 of Council Regulation (EC) No 881/2002 of 27 May 2002 imposing certain specific
restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin
Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No
467/2001 prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening
the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the
Taliban of Afghanistan; or
(c) Article (1)(1) of the Council Common Position of 27 December 2001 on the application of
specific measures to combat terrorism.
“the Netherlands” means the European part of the Kingdom of the Netherlands.
“Trade Register Extract” means a Trade Register extract relating to the Company provided by the
Chamber of Commerce and dated [date].
“Works Council” means the Company’s works council (ondernemingsraad).
“Works Council’s Advice” means the Works Council’s advice on the Company’s proposed decision to enter into the Agreement as set out in a letter of the Works Council dated [date].
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De voorbeeldopinion in deze bijlage is zo veel mogelijk bekort. De no licences opinion,
die opgaat in de no violation of law opinion, is niet opgenomen. Hetzelfde geldt voor de
no registration opinion, die in haar gebruikelijke vorm opgaat in de remedies opinion.
Implied assumptions en implied qualifications zijn weggelaten.
Het voorbeeld ziet op een overeenkomst (de “Agreement”) waarin een rechtskeuze is
gemaakt voor buitenlands recht van een land van de Europese Unie met een forumkeuze
voor de rechter van dat land.
To [name of opinion addressee] (the “Addressee”)
[Date]
Dear Sir/Madam,
I act as Dutch legal adviser (advocaat) to [name of company], with seat in [place], (the “Company”).
I have examined a copy of the [description of Agreement] dated [date] between the Company and
the Addressee (the “Agreement”) and such other documents, and have performed such other
investigations, as are customary.
I am of the following opinion:
(a) The Company exists as a legal entity. It has the power, and has taken all necessary action,
to enter into and perform the Agreement.
(b) When signed by [name], the Agreement has been validly signed on the Company’s behalf.
Then, the Agreement (including the choice of law in it) is enforceable against the Company
according and subject to Regulation (EC) No 593/2008 (Rome I) or, in relation to the choice of
forum in the Agreement, according to Regulation (EU) No 2115/2012 (Brussels I) and subject
to that regulation and the 2007 Lugano Convention.
(c) A judgment of the forum chosen in the Agreement will be enforced in the Netherlands according to Regulation (EU) No 2115/2012 and subject to that regulation and the 2007 Lugano Convention.
(d) The Company’s entry into and performance of the Agreement do not violate Dutch law or its
articles of association.
[Clauses [numbers] of the Agreement may not be enforceable in all circumstances.]
This opinion is limited to Dutch law as applicable in the European part of the Netherlands,
excluding Dutch tax law.
You may rely on this opinion but solely for the purpose of the Agreement. This o
 pinion may be
not be disclosed to, or relied upon by, anyone else, except that it may be disclosed to your legal
advisers. Only [name of opinion giver] will have any liability in connection with this opinion and

575

Over opinions.indd 575

17-5-2016 15:01:50

Over opinions
any liability and other matters in relation to this opinion will be governed by Dutch law and will
be settled exclusively by the Dutch courts.
Yours faithfully,
[Name of opinion giver]
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Woordenlijst
10b-5 opinion

Ook wel “due diligence opinion”. Een bevestiging houdt in dat een
prospectus “does not contain any untrue statement of a material
fact and does not omit to state a material fact necessary in order to
make the statements made, in the light of the circumstances under
which they were made, not misleading”. Een 10b-5 opinion is geen
opinion in de zin van dit boek; zie nr. 1072.

Arbitration opinion

Een opinion die inhoudt dat (a) als de opinion ziet op een keuze
voor arbitrage in Nederland (i) de keuze voor arbitrage jegens de
opinionvennootschap in rechte afdwingbaar is, en (ii) de keuze
voor arbitrage de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, een
enkele uitzondering daargelaten, opzijzet, of (b) als de opinion ziet
op een keuze voor arbitrage buiten Nederland in een land dat partij is bij het Verdrag van New York, (i) de afdwingbaarheid van de
keuze voor arbitrage wordt beheerst door het recht van de plaats
van arbitrage en niet wordt doorkruist door Nederlands recht, en
(ii) de keuze voor arbitrage de rechtsmacht van de Nederlandse
rechter opzijzet; zie nr. 954 en 983.

Assumption

Een veronderstelling, doorgaans over de feiten, waarop het in een
opinionparagraaf neergelegde oordeel is gebouwd; zie nr. 44.

Authenticity assumption

Een assumption die zegt dat de opiniongever ervan is uitgegaan dat de documenten die hem worden voorgeschoteld, en de
handtekeningen daarop, echt zijn, en dat de bevestigingen die de
opiniongever heeft verkregen, juist zijn; zie nr. 465 e.v.

Bankruptcy qualification

Een qualification die zegt dat de opinion wordt beperkt door regels
van insolventierecht en andere regels die van toepassing zijn als
rechten van twee of meer schuldeisers botsen; zie nr. 471 e.v.

Capacity opinion

• Een opinion over (a) het bestaan van een opinionvennootschap,
en (b) het aangaan door die vennootschap van een rechtsverhouding – een overeenkomst of zekerheidsrecht (maar niet over de
afdwingbaarheid daarvan); zie nr. 35.
• Een opinionparagraaf die onderdeel is van een capacity opinion:
de incorporation opinion, de corporate power opinion, de corporate action opinion en de validly signed opinion; zie nr. 30 e.v.

Client opinion

Een opinion die is gericht aan de cliënt van de opiniongever; zie
nr. 6.
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Corporate action opinion

Een opinion die inhoudt dat (a) de organen van de opinion
vennootschap alle besluiten hebben genomen, en (b) binnen de
opinionvennootschap alle andere handelingen zijn verricht, die
nodig zijn met het oog op het aangaan en nakomen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet; zie nr. 561 en 618 e.v.

Corporate power o
 pinion

Een opinion die inhoudt dat het aangaan en nakomen van de
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, past binnen de grenzen die het rechtspersonenrecht en de statuten (of, als de opinion
vennootschap een VOF of CV is, het vennootschapsrecht en de
vennootschapsakte) aan de activiteiten van de opinionvennootschap stellen; zie nr. 534 en 555 e.v.

Diligence opinion

Een opinionparagraaf over (de afwezigheid van) bezwaarlijke
gevolgen die het aangaan van de rechtsverhouding waarover de
opinion gaat, zou kunnen hebben voor de opinionvennootschap
of een andere partij daarbij: in de eerste plaats de no violation of
law opinion, de no licences opinion en de no registration opinion,
en voorts de no adverse consequences opinion en de prospectus
opinion. Ook de stamp duty opinion en de withholding tax opinion kunnen worden beschouwd als diligence opinions; zie nr. 30
e.v.

Due diligence opinion

Zie bij 10b-5 opinion.

Enforceability opinion

• Een opinion over de afdwingbaarheid van een rechtsverhouding
– een overeenkomst of zekerheidsrecht. De opinion kan beperkt
zijn tot die afdwingbaarheid (zie: enforceability opinion in enge
zin) of mede een capacity opinion omvatten over de opinion
vennootschap die de rechtsverhouding aangaat (zie: enforceability opinion in ruime zin); zie nr. 35.
• Een opinionparagraaf die onderdeel is van een enforceability
opinion in enge zin: in de eerste plaats de remedies opinion, de
jurisdiction opinion en de enforcement of judgments opinion, en
voorts de pari passu opinion, de valid security opinion, de validly
issued opinion, de arbitration opinion, de enforcement of arbitral
awards opinion en de no immunity opinion; zie nr. 30 e.v.
• Een remedies opinion; zie aldaar.

Enforceability opinion in
enge zin

Een enforceability opinion die beperkt is tot de afdwingbaarheid van een rechtsverhouding (en die dus niet mede een capacity
opinion omvat) over de dominionvennootschap die de rechts
verhouding aangaat (zie: enforceability opinion in ruime zin); zie
nr. 35.

Enforceability opinion in
ruime zin

Een enforceability opinion die mede een capacity opinion omvat
over de opinionvennootschap die de rechtsverhouding aangaat,
waarop de opinion ziet; zie nr. 35.
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Enforcement of arbitral
awards opinion

Een opinion die inhoudt dat (a) als de opinion ziet op arbitrale
vonnissen gewezen in een arbitrage in Nederland, een in arbitrage
gewezen arbitraal vonnis, uitzonderingen daargelaten, in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd, of (b) als de opinion ziet op
arbitrale vonnissen gewezen in een arbitrage buiten Nederland in
een land dat partij is bij het Verdrag van New York, een in arbitrage
gewezen arbitraal vonnis, uitzonderingen daargelaten, in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd overeenkomstig het Verdrag
van New York; zie nr. 954 en 983.

Enforcement of judgments
opinion

Een opinion die inhoudt dat (a) als de opinion ziet op beslissingen van een rechter wiens beslissingen in Nederland ten uitvoer
kunnen worden gelegd, dat tenuitvoerlegging van een dergelijke
beslissing in Nederland mogelijk is, of (b) in andere gevallen dat
de Nederlandse rechter de betrokken buitenlandse beslissing in
beginsel wel zal volgen; zie nr. 931.

Explained opinion

Zie: reasoned opinion.

Formation opinion

Een opinion over een opinionvennootschap-VOF of -CV die
inhoudt dat: (a) de opinionvennootschap tot stand is gekomen, (b)
de opinionvennootschap bestaat, en (c) de opinionvennootschap
de in de opinion genoemde rechtsvorm heeft; zie nr. 514.

Geadresseerde

Elke persoon aan wie een opinion is geadresseerd; vgl. nr. 5. Een
geadresseerde die – zoals meestal het geval is – op de opinion mag
afgaan is opinionontvanger-geadresseerde (zie aldaar).

Gebrekkige opinion

Een opinion bij het geven waarvan de opiniongever niet de zorg
van een goed opiniongever heeft betracht; zie nr. 304. Een opinion
kan gebrekkig zijn omdat zij een onjuiste opinion is (zie aldaar) of
omdat zij een onduidelijke opinion is (zie aldaar). In dit boek heet
een opinion een “onjuiste opinion” als een daarin gegeven oordeel
niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Good standing opinion

Een opinion die in het algemeen inhoudt dat de opinionvennootschap bepaalde stukken bij de overheid heeft gedeponeerd, en soms
bepaalde belastingaangiftes heeft gedaan en bepaalde aan de overheid verschuldigde retributies heeft betaald. Omdat Nederlands
recht geen met “good standing” vergelijkbaar begrip kent, kan een
“good standing” opinion over een Nederlandse opinionvenootschap niet worden gegeven; zie nr. 529.

Implied assumption

Een assumption die niet in de opinion in kwestie is opgenomen
maar, omdat zij zozeer gebruikelijk is dat de opinionontvanger
geacht moet worden haar daarin hoe dan ook te lezen, geacht
wordt in de opinion te staan; zie nr. 462.
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Implied qualification

Een qualification die niet in de opinion in kwestie is opgenomen
maar, omdat zij zozeer gebruikelijk is dat de opinionontvanger
geacht moet worden haar daarin hoe dan ook te lezen, geacht
wordt in de opinion te staan; zie nr. 462.

Incorporation opinion

Een opinion over een opinionvennootschap-rechtspersoon die
inhoudt dat: (a) de opinionvennootschap is opgericht, (b) de
opinionvennootschap bestaat, en (c) de opinionvennootschap de
in de opinion genoemde rechtsvorm heeft; zie nr. 492.

Jurisdiction opinion

Een opinion die inhoudt dat (a) als de opinion ziet op een forumkeuze voor de Nederlandse rechter, de forumkeuze jegens de
opinion
vennootschap in rechte afdwingbaar is, of (b) als de
opinion ziet op een forumkeuze voor een buitenlandse rechter,
dat voor zover Nederlands recht van toepassing is de forumkeuze
jegens de opinionvennootschap in rechte afdwingbaar is en dat
voor zover buitenlands recht van toepassing is Nederlands recht
aan de afdwingbaarheid van de forumkeuze niet in de weg staat
867 en 897.

No adverse consequences
opinion

Een opinion die inhoudt dat het aangaan, nakomen en afdwingen
door de opinionontvanger van de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, niet op Nederlandsrechtelijke belemmeringen stuit.;
zie nr. 1058.

No breach of agreement
opinion

Een “opinion” die inhoudt dat het aangaan door de opinion
vennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
niet in strijd komt met andere rechtsverhoudingen waarbij de
opinionvennootschap partij is. Nederlandse opiniongevers geven
zelden een dergelijke opinion; zie nr. 1078.

No immunity opinion

Een opinion die inhoudt dat de opinionvennootschap en haar goederen geen immuniteit genieten; zie nr. 1007.

No insolvency opinion

Een opinion die inhoudt dat de opinionvennootschap niet is
onderworpen aan enige insolventieprocedure. In Nederland is een
dergelijke opinion ongebruikelijk; zie nr. 531 e.v.

No licences opinion

Een opinion die inhoudt dat de opinionvennootschap voor het aangaan en nakomen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
geen toestemmingen van overheidswege nodig heeft; zie nr. 1032.

No opinion qualification

Een qualification die zegt dat de in de qualification aangeduide
onderwerpen buiten het bereik van de opinion vallen; zie nr. 480
e.v.
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No registration opinion

Een opinion die inhoudt dat (a) in een gebruikelijke beperkte opzet,
de afdwingbaarheid in rechte jegens de opinionvennootschap van
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet afhangt van een
door de wet voorgeschreven registratie, depot of vergelijkbare
formaliteit, of (b) in een minder gebruikelijke ruime opzet, het
aangaan of uitvoeren door de opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geen door de wet voorgeschreven registratie, depot of vergelijkbare formaliteit eist; zie nr. 1049.

No violation of judgments
opinion

Een “opinion” die inhoudt dat het aangaan door de opinion
vennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet,
niet in strijd is met rechterlijke beslissingen en aanwijzingen van
overheidswege waaraan de opinionvennootschap zich dient te
houden. Nederlandse opiniongevers geven zelden een dergelijke
opinion; zie nr. 1078.

No violation of law opinion Een opinion die inhoudt dat het aangaan en nakomen door de
opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion
ziet, niet in strijd komt met (a) Nederlands recht, of (b) de statuten
(of, als de opinionvennootschap een VOF of CV is, de vennootschapsakte) van de vennootschap; zie nr. 1019.
Onduidelijke opinion

Een opinion die de opinionontvanger niet, binnen de grenzen van
de in de opinion opgenomen opinionparagrafen, (a) het vereiste
deugdelijk inzicht geeft in de juridische risico’s die verbonden zijn
aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet en waarover de
opinion zich uitstrekt, en (b) het vereiste deugdelijke handvat biedt
om zo veel mogelijk te waarborgen dat die risico’s niet optreden; zie
nr. 275. Een onduidelijke opinion is naar haar aard een gebrekkige
opinion (zie aldaar).

Onjuiste opinion

Een opinion met een oordeel dat, in aanmerking nemend de beperkingen daarop in de assumptions en qualifications niet overeenstemt met de werkelijkheid; zie nr. 304. Een onjuiste opinion kan
een gebrekkige opinion zijn, maar dat hoeft niet.

Opinion

• Ook wel: opinion letter, legal opinion, transaction opinion. Een
oordeel van een ter zake kundig jurist over een bepaalde rechtstoestand of rechtsverhouding met een in de praktijk gebruikelijke inhoud en doorgaans in een in de praktijk gebruikelijke
vorm; zie nr. 1.
• Ook: een opinionparagraaf (zie aldaar).
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Opiniongebruik

Het geheel van de uitkomsten van afwegingen van gelijke of vergelijkbare omstandigheden waarin opinions worden gegeven, die
bepalen wat de zorg van een goed opiniongever is. Het opiniongebruik raakt een opinion in het bijzonder op drie punten: (a) de
mate van zorg die een opiniongever moet betrachten, (b) de reikwijdte van het onderzoek dat de opiniongever moet doen, en (c) de
uitleg die aan een opinion moet worden gegeven; zie nr. 166 e.v.

Opiniongever

De persoon die de opinion geeft. De opiniongever kan een advocaat, een notaris of een bedrijfsjurist zijn. In veel gevallen is de
opiniongever een advocaten- of notarissenkantoor (of een advocaten- en notarissenkantoor); zie nr. 4.

Opinionontvanger

Elke persoon die op een opinion mag afgaan. Een opinionontvanger kan de persoon zijn aan wie de opinion is geadresseerd (zie:
opinionontvanger-geadresseerde), maar kan ook een ander zijn
van wie de opinion zegt dat hij op de opinion mag afgaan; zie nr. 4.

Opinionontvangergeadresseerde

Een persoon aan wie een opinion is geadresseerd en die daarop mag
afgaan. Doorgaans mag de geadresseerde op de opinion afgaan,
maar er zijn uitzonderingen (in het bijzonder als de o
 pinion is
gericht aan de opinionvennootschap); zie nr. 4.

Opinionparagraaf

Ook wel kortweg: opinion. Een paragraaf in een opinion waarin
het oordeel van de opiniongever is neergelegd over een van de verschillende vragen die in de opinion worden beantwoord; zie nr. 3

Opinionvennootschap

De rechtspersoon of vennootschap waarover de opinion gaat; zie
nr. 4.

Pari passu opinion

Een opinion die inhoudt dat de betalingsverplichtingen die de
opinionvennootschap heeft onder de overeenkomst waarop de
opinion ziet, geen lagere rang hebben dan de andere verplichtingen
van de opinionvennootschap, behalve voor zover de wet voorziet in
voorrang; zie nr. 763.

Prospectus opinion

Een opinion die inhoudt dat de in de opinion aangeduide beschrijvingen van (a) Nederlandsrechtelijke onderwerpen, of (b) de statuten van de opinionvennootschap in een prospectus waarop de
opinion ziet, juist zijn; zie nr. 1071.

Qualification

Ook wel: exception, exclusion of limitation. Een beperking, doorgaans voorvloeiend uit het recht, op het in een opinionparagraaf
uitgesproken oordeel; zie nr. 44.

Qualified opinion

Een opinion waarin andere of meer dan uitsluitend gebruikelijke
assumptions en qualifications zijn opgenomen; zie nr. 45.
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Woordenlijst
Reasoned opinion

Ook wel: explained opinion. Een opinion waarin in een meer of
minder uitvoerige uiteenzetting, al dan niet met verwijzingen naar
rechtspraak en literatuur, wordt uitgelegd hoe de rechtsvraag kan
worden beantwoord waarop de opinion ziet, welke andere antwoorden denkbaar zijn, welke argumenten voor en tegen de verschillende antwoorden pleiten, en doorgaans wat de opiniongever
het meest waarschijnlijke antwoord acht; zie nr. 53.

Relianceparagraaf

De bepaling in de opinion die zegt welke personen op de opinion
mogen afgaan – in het algemeen de geadresseerde van de opinion,
maar soms ook andere opinionontvangers – en aan wie de opinion
ter inzage mag worden verstrekt – in beginsel alleen aan de personen die op de opinion mogen afgaan, maar soms ook aan anderen;
zie nr. 380 e.v.

Remedies opinion

Een opinion die inhoudt dat (a) als de opinion ziet op een Nederlandsrechtelijke overeenkomst, die overeenkomst jegens de
opinion
vennootschap in rechte afdwingbaar is, of (b) als de
opinion ziet op een buitenlandsrechtelijke overeenkomst, dat de
rechtskeuze in die overeenkomst wordt erkend en dat er geen
regels van Nederlands recht zijn, die de toepassing van het gekozen
recht doorkruisen; zie nr. 676 en 723. Een gebruikelijker benaming
voor de opinion is “enforceability opinion”; zie nr. 677.

Stamp duty opinion

Een opinion die inhoudt dat het enkele aangaan, nakomen of
afdwingen van de overeenkomst niet leidt tot de verschuldigdheid
van Nederlandse documentaire belastingen; zie nr. 1089.

Third party opinion

Ook wel: across the table opinion. Een opinion die is gericht aan
een ander dan de cliënt van de opiniongever. De opinionontvanger
is in dat geval doorgaans de wederpartij van de cliënt van de
opiniongever; zie nr. 6.

Toestemming op de
opinion af te gaan

De gedraging van de opiniongever die meebrengt dat de opinionontvanger van een third party opinion op de opinion mag afgaan
en waaruit daarmee de zorgplicht van de opiniongever voortvloeit;
zie nr. 116.

Unqualified opinion

Ook wel: clean opinion. Een opinion waarin uitsluitend gebruikelijke assumptions en qualifications zijn opgenomen; zie nr. 45.

Valid security opinion

Een opinion die inhoudt dat het Nederlandse zekerheidsrecht
– pandrecht of hypotheek – waarop de opinion ziet, een geldig en
afdwingbaar zekerheidsrecht op de in de opinion genoemde goederen is, en strekt tot zekerheid voor verplichtingen die zijn aangeduid in de pandakte waarbij het zekerheidsrecht is gevestigd; zie
nr. 778.
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Validly issued opinion

Een opinion die inhoudt dat (a) aandelen waarop de opinion ziet
geldig zijn uitgegeven en zijn volgestort, en (b) de aandeelhouder
als zodanig niet kan worden verplicht tot bijbetaling op de aan
delen; zie nr. 812.

Validly signed opinion

Een opinion die inhoudt dat de rechtsverhouding waarop de
opinion ziet, voor de opinionvennootschap geldig is ondertekend;
zie nr. 625 en 666 e.v.

Verlangde feiten

De feiten zoals zij moeten zijn, wil een in een opinion gegeven oordeel juist zijn. De feiten zoals zij werkelijk zijn, zijn de “werkelijke
feiten”; zie nr. 42.

Werkelijke feiten

De feiten zoals zij werkelijk zijn; zie nr. 42. Wil een in een opinion
gegeven oordeel juist zijn, dan moeten de werkelijke feiten overeenstemmen met de “verlangde feiten” (zie aldaar).

Withholding tax o
 pinion

Een opinion die inhoudt dat betalingen door de opinionvennootschap onder de leningovereenkomst (met inbegrip van een overeenkomst die een obligatielening belichaamt) waarop de opinion
ziet, niet zijn onderworpen aan Nederlandse bronbelasting; zie
nr. 1093.

Zorg van een goed
opiniongever

De zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend opiniongever, die een opiniongever bij het geven van zijn opinion moet
betrachten; zie nr. 116 en 123 e.v.
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