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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 rechts-
verhoudingen waarop opinions plegen te zien, is doorgaans veel geld gemoeid, vaak 
honderden miljoenen euro’s. Een opiniongever die over een dergelijke rechtsverhou-
ding een opinion geeft en zijn zorgplicht verzaakt, loopt een aanzienlijk risico, ook 
financieel. Opiniongevers zijn daarom geholpen met duidelijke handvatten ter bepa-
ling 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 opinion-
gever 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 zon-
der 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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ruime ervaring in de opinionpraktijk. Die ervaring is deels gekomen van mijn kantoor-
genoten 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 advoca-
tenkantoren) 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 voor-
komen, zijn alleen de rangordes voor praktijken met een financiële inslag in aanmerking 
genomen.2 Een hoge plaats in die rangordes bevestigt dat het betrokken advocatenkan-
toor 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 daar-
mee 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 dienst-
verleners 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 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 wor-
den op het gebied van dergelijke rangordes althans in Nederland algemeen als leidend gezien. 

2 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).

3 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 privaat-
recht 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 
opinion praktijk – 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 juri-
disch 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 recht-
spraak – 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 lig-
gende 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 opge-
nomen voetnoten weggelaten.

De vertaling van de samenvatting in dit boek is gemaakt door Christina Guy (www.
cjtranslations.com).
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Afkortingen

AA Ars Aequi
Adv Advocatenblad
AFM Stichting Autoriteit Financiële Markten
Ar Arbeidsrecht
Bb Bedrijfsjuridische berichten
Ber Beslag en executie in de rechtspraktijk
BV Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CV Commanditaire vennootschap
DNB De Nederlandsche Bank N.V.
ECB Europese Centrale Bank 
EER Europese Economische Ruimte
EU Europese Unie
JBN Juridische Berichten voor het Notariaat
JOR Jurisprudentie Onderneming en Recht
MvV Maandblad voor Vermogensrecht
NIPR Nederlands Internationaal Privaatrecht
NJ Nederlandse Jurisprudentie
NJb Nederlands Juristenblad
NTvBR Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
NTvH Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
NV De naamlooze vennootschap
NV Naamloze vennootschap
O&F Onderneming en Financiering
Or Ondernemingsrecht
RM Themis Rechtsgeleerd Magazijn Themis
RvdW Rechtspraak van de Week
S&V Stichting & Vereniging
SMA Sociaal Maandblad Arbeid
SR Sociaal Recht
TFR Tijdschrift voor Financieel Recht
TvA Tijdschrift voor Arbitrage
TvdP Tijdschrift voor de Procespraktijk
TvO Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur
TVVS Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen
V&O Vennootschap & Onderneming
VA Het Verzekerings-Archief
VOF Vennootschap onder firma
WPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
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Verkort aangehaalde regelgeving

Aw Advocatenwet
Awb Algemene wet bestuursrecht
BW Burgerlijk Wetboek
EEX-Verordening Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Par-

lement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoer-
legging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 
(herschikking)

EEX-Verordening (oud) Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 decem-
ber 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken

EU-Verdrag Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Europese Immuniteitsovereenkomst Europese overeenkomst inzake de immuniteit van Staten
EVEX Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 

erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken van 30 oktober 2007

EVO Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbin-
tenissen uit overeenkomst van 19 juni 1980*

Fw Faillissementswet
Gedragsregels Advocatuur Gedragsregels 1992 voor de advocatuur
Gedragsregels Notariaat Verordening beroeps- en gedragsregels
Haags Trustverdrag Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en 

inzake de erkenning van trusts van 1 juli 1985
Haags Vertegenwoordigings verdrag Verdrag betreffende het toepasselijke recht op ver tegen-

woordiging van 14 maart 1978
Hnw Handelsnaamwet
Hrb Handelsregisterbesluit 2008
Hrw Handelsregisterwet 2007
Insolventieverordening Verordening (EG) nr.1346/2000 van de Raad van 29 mei 

2000 betreffende insolventieprocedures
Prospectusverordening Verordening (EG) nr. 809/2004 tot uitvoering van Richt-

lijn 2003/71/EG wat de in het prospectus te verstrek-
ken informatie, de vormgeving van het prospectus, de 
opneming van informatie door middel van verwijzing, 
de publicatie van het prospectus en de verspreiding van 
reclame betreft

Rome I Verordening Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat 
van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst 
(Rome I)

* De geconsolideerde tekst van het verdrag is te vinden in PbEG 1998, C027.
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Rome II Verordening Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht 
dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen 
(“Rome II”)

Rv Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Sr Wetboek van Strafrecht
Verdrag van New York Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van bui-

tenlandse scheidsrechtelijke uitspraken van 10 juni 1958
Verordening kapitaalvereisten Verordening (EU) Nr.  575/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende 
prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleg-
gingsondernemingen en tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 648/2012

Wdb Wet op de dividendbelasting 1965
Wed Wet op de economische delicten
Wet ab Wet van 15 mei 1829, houdende algemeene bepalingen 

der wetgeving van het Koningrijk
Wet bestuur en toezicht Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van 
regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten 
vennootschappen (Stb. 2011, 275). De wet is in werking 
getreden op 1 januari 2013 (Besluit van 4 oktober 2012, 
Stb. 2012, 455)

Wet flex-BV Wet vereenvoudiging en flexiblisering BV-recht. De wet 
is in werking getreden op 1 oktober 2012 (Besluit van 
29 juni 2012, Stb. 2012, 301)

Wet ro Wet op de rechterlijke organisatie
Wft Wet op het financieel toezicht
Wge Wet giraal effectenverkeer
Wna Wet op het notarisambt
Wor Wet op de ondernemingsraden
WvK Wetboek van Koophandel
Wvpb Wet op de vennootschapsbelasting 1969
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