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1 De opinion

1.1 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 ana-
lyse waarin een juridisch adviseur zijn oordeel geeft over de toepassing van het recht op 

1 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.

2 Een obligatie is een overeenkomst, meer precies een overeenkomst van geldlening (hoewel in aande-
len 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 obli-
gaties en, aan de andere kant, opinions over kredietovereenkomsten en opinions over obligaties ver-
schillen ver tonen, 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 marktmis-
bruik (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 kredietovereen-
komsten 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 ana-
lyses. 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 beschou-
wing 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 bete-
kenis. Het oordeel dat in een opinion wordt neergelegd, valt doorgaans uiteen in verschil-
lende 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 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”. 

4 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 4-5, noot 7, en ook Tribar 1998, § 1.9(h).
5 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”. 
6 Zie over de betekenis van “opinion” Nijnens 1996, p. 13.
7 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 aan-
duidt als “opinion”, terwijl de juridisch adviseur huiverig is dat te doen. De achtergrond van de hui-
ver 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 verwach-
ting 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 pro-
cedures 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 geruststel-
ling die eraan kan worden ontleend beperkt moet zijn. 

8 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 door-
gaans over een rechtspersoon of vennootschap.9 Die rechtspersoon of vennootschap heet 
in dit boek de “opinionvennootschap”. Hoedanigheden van de verschillende betrokke-
nen 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 opinion-
ontvanger-geadresseerde, anderen op de opinion mogen afgaan; zie nr. 389 e.v. Die ande-
ren 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 Nijnens 1996, p. 54, wijst op de mogelijkheid dat de opinion gaat over een natuurlijke persoon. Dat 
komt in de praktijk zelden voor.

10 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.

11 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 aan-
pak 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 opinion gever van de umbrella opinion – de “lead counsel” (zie nr. 190) – geen verstand heeft, ont-
vangt 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 buiten-
landse 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 waar-
schijnlijk 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 

1996, p. 51. In de hedendaagse  praktijk 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 ver-
schillende 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. 

12 “Gereglementeerde markt” is de wettelijke term voor beurs. Zie voor de definitie van “gereglementeerde 
markt” art. 1:1 Wft.

13 Aldus ook Nijnens 1996, p. 18.
14 Vgl. Nijnens 1996, p. 22.
15 De cliënt kan ook een met de opinionvennootschap verbonden persoon zijn, bijvoorbeeld haar moe-

dermaatschappij. Die mogelijkheid, die geen bijzondere complicaties oproept, wordt in dit boek verder 
genegeerd.

16 “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 gedepo-
neerd.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 ver-
moedelijk geweest dat Amerikaanse financiers opinions verlangden over Europese doch-
termaatschappijen 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 obligatie-
emissies – 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  opiniongever 
aldus biedt, geeft deze een startpunt om te bepalen of, voors en tegens afwegend, het aan-
gaan 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 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 2-3, die erop wijzen dat er aanwijzingen zijn dat al eerder opinions 
zijn afgegeven.

18 Dat vereiste bestaat nog steeds; zie nr. 1097.
19 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 4, noot 6: “The practice of obtaining closing opinions in inter-

national transactions dates back to at least the 1970s.”
20 Vgl. Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 10, die (in 2003) spreken over “increasing acceptance”.
21 Vgl. Nijnens 1996, p. 27-28 waaruit blijkt dat het geven van opinions in zuiver Nederlandse transacties 

in 1996 nog niet gebruikelijk was.
22 Vgl. noot 2.
23 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 65-66, wijzen op de mogelijkheid dat de ontvanger van financie-

ring die in de toekomst kan worden opgenomen, een opinion ontvangt (van de advocaat van de finan-
cier) 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 overi-
gens zinvol zou kunnen zijn, zijn opinions in andere dan financieringstransacties minder 
gebruikelijk.25

13. Literatuur en rechtspraak. In de Verenigde Staten bestaat over opinions overvloe-
dige 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 – van-
uit 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 uit-
gebracht.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 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 2, noot 4: “Cash is cash.” 
25 Zie echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 2, noot 2: “Closing opinions also are often delivered in 

acquisitions of privately held companies.”
26 Lokale rapporten zijn als appendices opgenomen in Glazer, FitzGibbon & Weise 2014.
27 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 overeenge-
komen 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.

28 De nog geldende rapporten van de TriBar Committee en de ABA zijn verzameld in ABA & TriBar 
Reports 2009.

29 Voor een Amerikaanse opiniongever is de “customary practice”, waarvan de rapporten van de bar asso-
ciations een neerslag vormen, het startpunt om te bepalen welke zorg hij bij het geven van zijn opinion 
moet betrachten; zie noot 288.

30 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 individu-
ele advocaat of notaris zijn. Opinions worden in de praktijk echter gegeven door advoca-
ten 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 Verkort aangehaald als respectievelijk “Sterba” en “Field & Smith”; zie de lijst van verkort aangehaalde 
literatuur.

32 Verkort aangehaald als “Nijnens 1996”; zie de lijst van verkort aangehaalde literatuur.
33 Rb. Rotterdam 11 maart 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL7221, JOR 2010/144, en het hoger beroep daar-

van Hof Den Haag 17 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7322, LJN: BZ7322, NJFS 2013/140, in cas-
satie 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.

34 Verkort aangehaald als “Gruson, Hutter & Kutschera 2003”; zie de lijst van verkort aangehaalde 
literatuur. 

35 Aldus ook Nijnens 1996, p. 19. 
36 Bedrijfsjuristen plegen slechts opinions te geven over hun werkgever (of een groepsmaatschappij daar-

van) 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 ver-
der buiten beschouwing, met een uitzondering voor opinions over bronbelasting en zegel-
recht; 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 advo-
caat 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 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 opi-
nionvennootschap de opiniongever. Vgl. over de vraag of dat de bedrijfsjurist vrijwaart van aansprake-
lijkheid 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.

38 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.

39 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.

40 Aldus ook Nijnens 1996, p. 19.
41 Nijnens 1996, p. 14.
42 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 ant-
woord 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 opinion-
gever 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 oor-
deel. 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 erva-
ring 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 kan-
toren 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 des-
kundigheid 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 zon-
der 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 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.

45 Zie over het begrip “gebrekkig” nr. 304 e.v. 
46 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 nota-
rissenkantoren 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  theorie 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 rechtsverhoudin-
gen geschreven is, echter ook voor rechtstoestanden.

28. Concrete rechtsverhouding. Een opinion, in de hier gebruikte betekenis, is toege-
spitst 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 aan-
delen zijn rechtspersonen – meestal NV’s of BV’s – en soms personenvennootschappen.

47 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 con-
crete 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. 

48 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 deeloor-
deel 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 opi-
nions” en “diligence opinions”. “Capacity opinions” zijn in dit boek opinionparagrafen 
die zien op de opinionvennootschap en op het geldig aangaan door de opinionvennoot-
schap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. “Enforceability opinions” zijn 
opinion paragrafen 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 combina-
tie 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 
opinion ontvanger 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 gebrui-
kelijke opinionparagrafen worden opgenomen in nagenoeg elke opinion. Een opinion-
gever 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 opinionontvan-
ger inzicht te geven in de juridische risico’s die zijn verbonden aan het aangaan met de 
opinion vennootschap 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 opinionontvan-
ger 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 Zie over het opiniongebruik nr. 166 e.v.
50 “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 opi-
nion 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 geno-
men, en de andere interne stappen heeft gezet, die nodig zijn om de betrokken rechtsver-
houding 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 scheids gerecht) ten uitvoer kan worden gelegd in het land waar de opinionven-
nootschap 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 enforce ability opinions worden doorgaans de diligence opinions opgenomen. In een 
gebruikelijke opinion zijn die diligence opinions beperkt tot het oordeel van de opinion-
gever 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 opinionven-
nootschap (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 over-
heidswege (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 afdwing-
baarheid van de betrokken rechtsverhouding (of de daarin opgenomen rechtskeuze) 
jegens de opinionvennootschap, de belangrijkste. Die opinion heet in dit boek de “reme-
dies 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 “enforce-
ability opinion” in ruime zin. Een dergelijke enforceability opinion omvat de gebrui-
kelijke capacity opinions, enforceability opinions en diligence opinions. De taak van 
een  opiniongever 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 rechtsverhou-
ding 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 enforce ability 
opinion in ruime zin (dus met inbegrip van een capacity opinion) van een opinion gever 
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 rechts-
verhouding waarop de opinion ziet – in het voorbeeld: de Duitsrechtelijke  opinion – en 
de opinion die, voor zover het die afdwingbaarheid betreft, niet meer doet dan beves-
tigen 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 onderschei-
den in capacity opinions, enforceability opinions en diligence opinions. Een voorbeeld 
van een minder gebruikelijke capacity opinion is een opinion dat de opinionvennoot-
schap 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 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.

52 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 weder-
partij 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 opinionvennoot-
schap behoeft; zie nr. 1057 e.v.). Ook fiscale opinions – een opinion dat de rechtsverhou-
ding 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 onder-
worpen 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 tus-
sen 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 rechtsverhou-
ding 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 vin-
den 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 vernie-
tiging 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 gel-
dig 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 enfor-
ceability 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 vergun-
ningen of andere toestemmingen van overheidswege nodig zijn om de betrokken rechts-
verhouding 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 ver-
gen alle capacity opinions dat de opinionvennootschap bestaat en vergt de validly sign ed 
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 voortbou-
wende opinions besloten liggen. Het antwoord op die vraag vergt een evenwichtsoefe-
ning. 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 
enforce ability opinions. In elke voortbouwende enforceability opinion liggen andere 
enforceability  opinions 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 Aldus ook Nijnens 1996, p. 79.
54 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 capa-
city opinions als enforceability opinions bevat. In dat geval valt het onderscheid tussen 
capacity opinions en enforce ability 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 overeen-
komst 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 opi-
nions 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 opinion paragrafen is veelal niet in alle omstandigheden juist, maar behoeft nuan-
cering. Die nuanceringen worden in de opinion neergelegd in “qualifications”. In hoe-
verre 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 “unquali-
fied 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 fei-
ten”. 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 overeen-
komst 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 vast-
gesteld of die verlangde feiten overeenstemmen met de werkelijkheid. Voor zover die vast-
stelling 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 rechts-
persoon 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 gefor-
muleerd. 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 Een abstracte opinion kan wel zonder meer juist zijn; vgl. het in noot 47 gegeven voorbeeld.
57 Tribar 1998, § 1.2(a). Een “exception” omvat een “limitation” en een “exclusion”. 
58 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 assump-
tions 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 quali-
fication 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 opinion-
vennootschap, 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 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 103 en Tribar 1998, § 1.9(i).
60 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.

61 Zie over de gebruikelijke opbouw van een opinion Nijnens 1996, p. 21 en 45.
62 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 
opinion paragrafen volgen de qualifications. Onder de qualifications is doorgaans ook 
een qualification waarin wordt vermeld over welke onderwerpen de opinion zich niet uit-
strekt (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 ver-
meld, 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 terug keren – “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, wor-
den 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 dili-
gence opinions – no licences, no registration, no violation of law. De opinionparagrafen 
worden afgesloten met de enforceability opinions, in de volgorde remedies opinion, juris-
diction opinion, enforcement of judgments opinion. De volgorde waarin assumptions en 
qualifications worden opgenomen, is minder vast, hoewel het gebruikelijk is de assump-
tions 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 voor-
keur 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 door-
lopend 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 gefor-
muleerd. Een opinion is niet een doorlopend betoog, met het voor juridische betogen zo 
gebruikelijke enerzijds – anderzijds.64 De opinionparagrafen ademen een sfeer van onbe-
twistbare 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 
opinion ontvanger minder gebruikelijke opinionparagrafen verlangt, over rechts vragen 
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 Vgl. Nijnens 1996, p. 61.
64 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 110 en Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 9.
65 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 uit-
eenzetting is opgenomen – meestal in de betrokken opinionparagraaf zelf of in een qua-
lification  – 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 eta-
leren. 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 opinion-
gevers 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 bewoor-
ding, 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 opinionont-
vanger niet uit te maken of – binnen grenzen – de opinion op de ene of de andere manier 
is geformuleerd.70

66 Aldus ook Nijnens 1996, p. 23.
67 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 110-111 en Tribar 1998, § 1.2(a) en 1.9(j).
68 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.”

69 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”.”

70 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 
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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 opinion-
gevers 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 

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” 
author ized, sometimes by “all necessary corporate action”.”

71 Aldus ook Nijnens 1996, p. 41 en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.
72 Nijnens, V&O 2005, p. 190-195
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van een Nederlandstalige opinion zal daarmee hetzelfde willen bereiken als een andere opi-
nionontvanger 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 bevoegd-
heid” 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 origi-
neel, 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-opinionont-
vanger (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 daar-
uit 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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